
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAAVIDIN HUONEEN HERRA 
eli 
KOLME VUOTTA JERUSALEMIN PYHÄSSÄ KAUPUNGISSA 
 
Kokoelma kirjeitä, 
joita Adina, aleksandrialainen juutalaisneitonen, Herodeksen hallituksen 
aikana kirjoitti Jerusalemista isälleen, rikkaalle juutalaiselle, ja joissa hän 
omin silmin nähneenä todistajana kertoo kaikki 
 
JEESUS NASARETILAISEN 
 
elämän vaiheet ja ihmeelliset tapahtumat aina Hänen kasteestaan Jordanissa 
ristin kuolemaansa Golgatalla. 
 
Suomennos 
Toinen uudistettu painos. 
RISTIN VOITTO R.Y. 
 
Uuden suomennoksen esipuhe 
KAUTTA AIKOJEN on kirjoitettu monenkaltaisiakin kirjoja, mutta ihmeitten 
ihmeestä, Jeesuksesta Kristuksesta, ei ole olemassa pätevämpiä todistuksia, 
kuin mitä Raamattu kertoo.  
Miehet, jotka itse olivat Hänet nähneet ja tutustuneet Häneen, todistavat, 
että Hän oli elämän herra, elämän, joka liikkuu meissä kaikissa. Sen tähden 
mekin tunnemme sydämemme sykähtelevän lukiessamme heidän 
kirjoituksiaan Raamatusta.  
Synnin rasittama sielu, joka etsii vapahdusta, lunastusta painostavasta 
ikeestä, mikä hänen tuntoaan raskauttaa, kohtaa kyllä tuossa kipujen 
miehessä Vapahtajansa. Mutta onpa sellaisiakin Jeesuksen uskollisia 
seuraajia, jotka kirjojen Kirjan tutkimisen ohella halajavat seurata Vapahtajaa 
sielläkin, missä Raamattu ei Hänestä mitään kerro; he halajavat seurata 
Häntä niissäkin kertomuksissa, jotka inhimillisesti katsoen ovat 
ihmisluonteen kanssa sopusointuisia. 



Kristillisen seurakunnan alkua joista saakka ovat maailman viisaimmat 
miehet käsitelleet kysymystä Jumalan ihmiseksi tulemisesta ja Hänen 
esiintymisestään maan päällä. Niinpä on olemassa monenmoisia kirjoja 
Jeesus Nasaretilaisesta.  
Niitä luettaessa tarvitaan tosin oikeaa arvostelukykyä, mutta sieltä, missä 
Hänen jumalallis- inhimillinen luonteensa esiintyy puhtaana, löytää tosi 
kristitty yhä uusia vakuutuksia Raamatun totuuksista. Tällainen kirja on 
tämäkin, joka nyt ilmestyy uudessa suomenkielisessä asussa. Sen on 
kirjoittanut mies, joka ollen Jeesuksen hengenheimolainen, esittää kuvan 
Hänestä, jossa itsekin on löytänyt elämän ja autuuden. 
Toivon kirjan lukijain samoin huomaavan, että Jeesus Nasaretilainen, 
sellaisena kuin Hänet tässä kirjassa kuvataan, ei ole vieras Raamatun hengen 
kuvailemalle Jeesukselle. 
Suomentaja. 
 
Johdanto 
 
Adinan sukuperä. – Hänen matkansa Jerusalemiin. – Kertomus Jerusalemin 
merkillisyyksistä. – Adinan saapuminen sukulaistensa luo. 
 
ADINA, seuraavien kirjeiden kirjoittaja, oli Juudan heimoon kuuluvan 
israelilaisen Manasse Benjaminin ainoa lapsi. Hänen isänsä asui 
kreikkalais-roomalaisessa Aleksandrian kaupungissa, ja hänen sukunsa 
polveutui oppineesta, Daavid Esra Manassesta, joka oli yksi niistä 
seitsemästäkymmenestä oppineesta, jotka kuningas Ptolemaios 
Filadelfoksen käskystä v. 277 eKr. käänsivät hepreankielisen Raamatun 
kreikan kielelle.  
Kun tuo tärkeä käännöstyö oli suoritettu, pyysi kuningas häntä jäämään 
Egyptiin, jossa hän sai korkean viran ja kuoli sangen vanhana. Hänen 
jälkeläisensä viidessä polvessa olivat arvokkaita miehiä, jotka nauttivat 
Egyptin hallitsijain suosiota ja kokosivat itselleen runsaita rikkauksia, mitkä 
vihdoin joutuivat Manasse Benjaminille, ollen hänkin yhtä arvokas kuin 
esi-isänsäkin olivat olleet. Aleksandriassa häntä pidettiin arvossa 



rehellisyytensä, viisautensa, ylhäisen asemansa, taitonsa ja rikkautensa 
tähden; kunnioittipa varakonsuli Rufus Lucius Paulinuskin häntä 
ystävyydellään. Vaikkakin oli syntynyt Egyptissä, hän rakasti ja kunnioitti 
yhäti isiensä maata, pyhää Jerusalemin kaupunkia ja Herran temppeliä.  
Samoin kuin hänen isänsä oli lähettänyt hänet, nuorena Jerusalemiin, 
kasvatettavaksi Mooseksen lain mukaan, päätti hänkin lähettää tyttärensä 
nauttimaan samoja etuja: että tämä kasvatettaisiin niin kuin juutalaisnaiselle 
sekä niin kuin hänen nimensä ja rikkauksiensa perilliselle oli soveliasta. 
Matkustettuaan vaivalloisesti seitsemäntoista päivää. Gassan kautta Adina 
sai vihdoinkin nähdä Siionin tornit ja muurit.  
Matkue seisahtui vuoren harjalle, ja juutalaiset matkustajat astuivat alas 
kameliensa selästä ja polvistuivat maahan rukoilemaan Herraa Daavidin 
kaupungin ulkopuolella ja vastapäätä Moorian vuorta, jolla Aabraham oli 
muinoin astuskellut.  
Adina sysäsi huntunsa taaksepäin ja kumartui pyhän pelon vallassa. Ensi 
kerran eläessään hän nyt näki isiensä kaupungin Jerusalemin, josta hän jo 
varhaisimmasta lapsuudestaan saakka oli kuullut isänsä. puhuvan mitä 
syvimmällä kunnioituksella. Paikka, missä, hän nyt seisoi, johdatti kohta 
hänen mieleensä Iisakin, joka oli ollut sidottuna uhrialttariin samalla 
kukkulalla, jonka muurit nyt hohtivat kultaa ja marmoria.  
Muistuipa hänen mieleensä profeetta Jesajakin, joka oli tuossa hänen 
edessään olevassa synkässä laaksossa kidutettu kuoliaaksi. Niin ikään 
muistui hänen mieleensä kuningas Daavid ja hänen kunniakas hallituksensa; 
samoin myös Salomo ja hänen viisautensa. Vieläpä hän muisteli kaikkia niitä 
Herran profeettoja, jotka muinoin vaelsivat Jerusalemiin johtavaa tietä ja 
kiipesivät sen kukkuloille. 
Muisti kuvaili hänen elävässä mielikuvituksessaan sielun silmien eteen 
kaikkia muinaisuuden suuria tapauksia: siinä kuvastuivat kaikki nuo kahakat, 
joissa assyyrialaiset, persialaiset ja monet muut viholliset turhaan piirittivät 
pyhää kaupunkia; olipa hän näkevinään juutalaisten vankeuteen viemisenkin, 
kaupungin muurien ja temppelin hävityksen ja miten Esra ne taas rakensi. 
Mutta erittäin pyhällä kunnioituksella hänen ajatuksensa viivähtivät siinä, 
että Herran Jumalan läsnäolo kansansa keskuudessa oli nähtävänä 



vuosisatojen vieriessä temppelin kaikkein pyhimmässä palavassa tulessa, jota 
kukaan ei uskaltanut lähestyä, ja josta hän puhutteli ihmisiä kasvoista 
kasvoihin.  
Muistelipa Adina myös liitonarkkia, laintauluja, Aaronin viheriöivää sauvaa ja 
vaskikäärmettä, joita kaikkia säilytettiin temppelissä. Ja hänen sydämensä 
sykähteli sellaisin tuntein, joita hän ei koskaan ennen ollut tuntenut. 
Hartaasti sydämestään rukoillen hän kumartui vieläkin syvempään 
kunnioituksesta ja kiitoksesta häntä kohtaan, joka oli ennen kaikkia muita 
kansoja kunnioittanut hänen kansaansa ja korottanut hänen isiensä ja 
pyhien profeettojen kaupungin yli kaikkien muiden kaupunkien.  
Sitten Adina kohotti silmänsä ylöspäin ylpeänä siitä, että hän oli juutalainen, 
ja katseli voitonriemuisena ihanaa seutua, jonka hänen arvelunsa mukaan 
täytyi olla yhtä hyvin tunnettu enkeleille kuin ihmisillekin. Olihan taivas niin 
läheisessä yhteydessä tämän valitun maan kanssa. Hänen arabialainen 
matkatoverinsakin oli kumartunut ja laskeutunut polvilleen nähdessään 
pyhän kaupungin tornit, kuitenkin vain kunnioittaakseen Aabrahamia ja 
patriarkkoja, jotka olivat arabialaisten esi-isiä Ismaelin kautta, jonka he 
luulivat lepäävän jossakin Siionin vuoren hautakammiossa. Siinä ympäristöä 
ylpeästi ihaillessaan Adina huomasi ratsastajajoukon tulevan kaupungista 
täyttä laukkaa vuoren rinnettä myöten liehuttaen edellään kultaista kotkan 
kuvaa. 
– Roomalaiset, roomalaiset! huudahtivat matkueen johtajat, kavahtivat 
pystyyn maasta, hyppäsivät satuloihinsa ja antoivat tietä tulevalle 
ratsujoukolle. Erään israelilaisen aasinajajan, joka oli vain vähän matkan 
päässä eikä voinut kyllin kiireesti siirtyä syrjään, ajoivat ratsastajat nurin 
niskoin kumoon ja lainkaan hänestä välittämättä ratsastivat vuoren 
kukkulalle.  
Kun Adina sen näki, hänen kasvonsa kalpenivat, mutta ei pelosta. Ylpeys, 
jota hän sydämessään tunsi, haihtui nyt kokonaan. Hän unohti nyt kokonaan 
kansansa mainehikkaan muinaisuuden sen nykyisen sortotilan tähden. Äsken 
tarkastellessaan Jerusalemia hän ei sydämellisessä ilossaan muistanutkaan, 
että profeettain ja Herran voitelemien kuninkaitten maa oli nyt vain 
roomalainen maakunta. Roomalaisen ratsujoukon ilmestyminen muistutti 



häntä jälleen siitä surullisesta todellisuudesta, ja suuresti surren hän taas 
peitti kasvonsa hunnullaan. Kannuksien kalistessa, aseiden helistessä, kilpien 
kilistessä ja viidensadan ratsun kavioiden tömistessä ryöpsähti ratsujoukko 
kuin rajuilma hänen ja hänen seuralaistensa ohitse.  
Ei voinut Adina enää ilolla ja ylpeydellä katsella Jerusalemin kaupunkia. Hän 
muisti Jeremian sanat: "Kuinka onkaan Herra vihassaan pilvellä peittänyt 
tytär Siionin! Tämäkö on kaupunki, jota sanottiin kauneuden 
täydellisyydeksi, kaiken maan ihastukseksi? Herra on hylännyt meidät 
kansain luvusta, eikä Israelin nimeä enää tunneta." Ja kyyneltulvalla hän 
kevensi surevaa sydäntään. Todellisena Jerusalemin tyttärenä hän suri 
kansansa kadonnutta kunniaa. 
Sen jälkeen he ratsastivat eteenpäin ja kiersivät erästä hautojen täyttämää 
kukkulaa. Juutalainen rabbi, Adinan suojelija matkalla, osoitti hänelle 
kukkulalla erästä hautaa, minkä hän sanoi profeetta Jeremian haudaksi. 
Jätettyään Jeremian haudan vasemmalle he kulkivat pienen, kauniin ja 
viheriöivän laakson kautta, jossa oli lehtoja, lähteitä ja multapenkereitä. 
Laaksossa vilisi sikin sokin miehiä ja naisia, jotka huvittelivat täällä kaupungin 
ulkopuolella.  
Käytävän toisessa laidassa, varjoisessa kujassa, oli myyntikojuja, joissa kaiken 
maailman kauppiaat myivät tavaroitaan. Rabbi sanoi näitä markkinoita 
pidettävän Jerusalemissa vietettävän suuren juhlan tähden. Matkailijamme 
karttoivat väentungosta, jatkoivat matkaa oikealle ja saapuivat eräälle 
kunnalle, josta heille näkyi Jerusalemin vielä voittamattoman komeuden 
loistopuoli, sillä huolimatta monista onnettomuuksista, sodista, piirityksistä 
ja hävityksistä oli Jerusalem vielä siihen aikaan roomalaisistakin komea 
pääkaupunki ja ansaitsi hyvin nimityksen "kansain kuningatar".  
– Oi, miten ihanaa! huudahti Adina ja pysäytti kamelinsa. 
– Ihmiset eivät voi hävittää Jumalan kaupunkia; se pysyy iankaikkisesti, 
vastasi rabbi ylpeän luottavaisesti.  
– Hyvä, rabbi Ben Israel! Näytä minulle merkittävimmät paikat! Mikä on tuo 
vahva linna tuolla temppelin takana? Se näyttää kovin lujalta ja uhkaavalta. 
– Se on Daavidin linna, kuninkaan linna. Se suojelee temppeliä ja kaupunkia. 
Daavid puolusti siinä itseään, ja sittemmin sitä käyttivät jalot makkabilaiset. 



Linnan rakensi isä Aabrahamin ystävä ja Jerusalemin ensimmäinen kuningas 
Melkisedek. Nyt on linnassa tuhat roomalaista sotilasta. Adina huokaili, 
mutta huomattuaan kohta erään kauniin tornin, jota ilta-auringon säteet 
valaisivat, hän kysäisi sen nimeä.  
– Tarkoitatko sinä tuota tuossa, jonka kupeilla kasvava palmupuu on miltei 
yhtä korkea kuin tornikin? sanoi rabbi. – Sitä juuri! 
– Sehän on Daavidin torni. Siellä seisoi Daavidin vartija odotellen sanomaa 
Absalomista. Ja tuo luoteen suunnalla oleva metsä on Efraimin metsä, missä 
Absalom tapettiin. 
– Kenen on tuolla oleva palatsi, jota ilta-auringon säteet niin ihanasti 
valaisevat? 
– Se on roomalaisen maaherran, Pontius Pilatuksen, joka hallitsee 
Jerusalemissa kuninkaan tavoin. 
–Mutta mitä sinä niin kauhistut? hän kysyi äkkiä havaittuaan värin vaihtuvan 
Adinan kasvoissa. Katsellen samaan suuntaan kuin Adinakin, rabbi näki 
jonkin matkan päässä yli kaksikymmentä ristiä, jotka oli pystytetty eräälle 
kaupungin portin vastapäiselle kukkulalle. Kahdessa ristissä riippui ihminen, 
kumpikin kiinni naulittuina. Joukko sotamiehiä seisoi vartijoina, ja paljon 
ihmisiä oli katselemassa onnettomia. Toisen ristiinnaulitun huokaukset ja 
kiroukset Adina kuuli aivan selvästi. 
– Se on Golgatan vuori, tyttäreni! vastasi rabbi hyvin välinpitämättömästi. – 
Siinä roomalaiset tappavat pahantekijöitään. Kaksi on tänä päivänä lakannut 
elämästä. Se on julma rangaistus, ei niin helppo kuin hirttäminen. Mutta 
roomalaisilla ei ole paljon sääliä. Ratsastakaamme nyt eteenpäin! Ja he 
kääntyivät pois, ratsastivat pitkin muurin sivua ja tulivat erääseen 
puutarhaan, mikä näytti olevan jätetty yleisön käytettäväksi, koska aitaus oli 
paikoittain sortunut. Siellä oli useita ihmisiä, jotka joko kävelivät edes 
takaisin tai lepäilivät öljypuiden varjossa.  
– Tämä on Salomon puutarha, ja sitä kutsutaan nyt Getsemaneksi, sanoi 
rabbi.  
– Se on hävitetty kuten kaikki muutkin kuninkaalliset puistot. 
– Ja kuitenkin niin kaunis vielä hävitettynäkin! Laaksosta katsellen ylenevät 
temppelin muurit majesteetillisina taivasta kohti. Mikä on tuo puoleksi 



puitten peittämä ihana mäki, joka näkyy tuolta puutarhan takaa? 
– öljymäki, joka Israelin mahtavuuden aikana oli osa kuninkaallisesta 
puutarhasta. Kaukana täältä on myös pienoinen Beetlehem-niminen 
Daavidin kaupunki. 
– Mitä? Beetlehem Juudan maassa, josta profeetta sanoo Israelin hallitsijan 
tulevan? 
– Aivan sama; ja ennustus käy kyllä kerran toteen, ennustus, johon me 
vahvasti luotamme. Pakanain ei pidä ikuisesti tallaaman Jerusalemia, vaan 
sen pitää kerran saaman kuningas ja hallitsija Daavidin suvusta. Adina katsoi 
totisen näköisenä parrakkaaseen rabbiin ja kysyi:  
- Elääkö enää keitäkään, jotka johtavat sukunsa Daavidista suoraan 
alenevassa polvessa? 
– Kyllä elää, sillä eihän ennustus muuten koskaan voisi täyttyä; mutta sen 
verran kuin heitä tunnetaan, he ovat köyhiä ja alhaisia ihmisiä. Mutta minä 
uskon kuitenkin, että jossakin maan paikassa elää, samoin kuin Daniel 
Persiassa ja Joosef Egyptissä, joitakuita pyhän siemenen jälkeläisiä 
hallitsevina ruhtinaina, joista vihdoin nousee Israelin hallitsija. 
– Kuinka sitten Israelin hallitsija tulee Beetlehemistä? kysyi Adina. 
Rabbi näytti nolostuvan ja koetti löytää vastausta tuohon kiusalliseen 
kysymykseen, kun samassa lauma lampaita ja härkiä sulki heiltä tien. Karjaa 
kuljetettiin kaupunkiin uhrattavaksi sen alttareilla.  
Matkailijat pääsivät tämän esteen vuoksi vain hitaasti kulkemaan eteenpäin, 
mutta saapuivat kuitenkin vihdoin Damaskoon johtavalle portille. Tässä 
heidät pysäytti roomalainen vartiosto, tarkasti heidän passinsa ja otti tullin, 
kolmekymmentä setteriä kustakin kamelista ja puolet siitä määrästä kustakin 
aasista.  
Adinasta, joka oli monta päivää vaeltanut erämaita, tuntui elämä kaduilla 
melko tukahduttavalta; mutta koska hänen isänsä sukulaiset asuivat lähellä 
kaupungin porttia, pääsi hän pian ystävien luo, jotka ottivat hänet 
sydämellisesti vastaan ja toivottivat hänet tervetulleeksi heidän luokseen. 
Adina, rikkaan aleksandrialaisen tytär, kävi seitsemäätoista ja oli 
kauneutensa kukoistuksessa. Hänen tuuhea tukkansa oli kastanjanruskea ja 
kimalteli kuin kulta; soikeat kasvot olivat oliivin väriset, mitä suloisimman 



punan kaunistamat; suuret silmät säihkyivät ihanina ja ihastuttavina; nenä oli 
soma ja sievää suuta somisti taivaallinen lempeys. 
Sukulaistalossa, missä kaikki oli mitä parhaimmin valmistettu häntä varten, 
hänet otettiin ystävällisesti vastaan. Levättyään ensin muutamia päiviä hän 
lähetti Aleksandriaan palaavan karavaanin mukana isälleen seuraavan 
kirjeen. Myöhemmin seurasi sitten monta muuta kirjettä, jotka kaikki 
annetaan tässä tietoa halajavan lukijan käsiin, erittäinkin sen vuoksi, että ne 
käsittelevät asiaa, jonka tapahtumat koskettelevat kaikkein merkillisintä 
aikakautta ihmiskunnan historiassa.  
Ensimmäinen kirje on kirjoitettu juutalaisten ajanlaskun mukaan kolme 
vuotta ennen Vapahtajamme ristinkuolemaa. 
 
Ensimmäinen kirje 
 
Matka Aleksandriasta Jerusalemiin. – Gassa. – Joosefin kuoppa. – Kuollut 
meri. – Jordanin virta. – Näköala pyhään kaupunkiin. – Rabbi Aamos. – 
Selitys temppelistä. – Profeetta Jordanin virran partailla. 
 
RAKAS ISÄNI! Jerusalemiin saavuttuani on toivosi täyttäminen, nimittäin 
sinulle kirjoittaminen, ensimmäinen velvollisuuteni ja suurin iloni. Tämä kirje, 
joka kertoo sinulle tänne tulostani, todistaa myös lapsellisesta 
kuuliaisuudestani sinulle. 
Lupaan kirjoittaa sinulle jokaisen karavaanin mukaan, joka täältä 
kuukausittain lähtee Kairoon. Ja jos saan tilaisuutta useammin, niin 
rakkauteni sinuun kehoittaa minua käyttämään sitä hyväkseni ja 
kirjoittamaan sinulle. 
Matkani tänne kesti monta päivää; rabbi Ben Israel sanoo sen kestäneen 
seitsemäntoista. Itse laskin kymmeneen, mutta kyllästyin laskemaan 
pitemmälle. Kolme päivää matkustimme meren rannikkoa, jossa meren avara 
näköala täytti minut ilolla ja ihmettelyllä. Minusta näytti ikään kuin taivas 
olisi suurena vaippana levännyt maan yllä. Näin useita suuria laivoja, joiden 
rabbi, joka aina oli valmis tyydyttämään tiedonhaluani, sanoi olevan 
roomalaisten laivoja. Toiset niistä olivat matkalla Siidoniin, toiset Niilin 



suistoon. Eräälle, Niilin suistoon, sinun luoksesi tulevalle laivalle minä lähetin 
onnentoivotukseni. 
Ollessamme juuri lähtemäisillämme meren rannikolta ja kääntymäisillämme 
erämaahan, näin rikkoutuneen laivan. Sen suuri, musta runko näkyi 
avuttomana, melkein liikkumattomana, veden pinnalla. Se näytti suurelta 
meripedolta, onnettomuuteen joutuneelta ja kuolevalta Niilin virran 
virtahevolta, ja minun kävi sitä oikein sääliksi. Rabbi sanoi sen tulleen 
vehnälastissa Aleksandriasta ja aikoneen Italiaan, mutta se oli myrskyssä 
ajautunut karille. Oi, miten hirmuinen mahtoikaan myrsky merellä olla! Minä 
toivoin saavani nähdä leviatanin, mutta petyin toivossani.  
Ystävällinen rabbi, joka näkyy tietävän kaikki, sanoi niitä nyt ani harvoin 
nähtävän Välimeressä, mutta sitä useammin Herkulleen patsaiden tuolla 
puolen. Gassassa viivyimme kaksi päivää. Me ajoimme kaupunkiin samasta 
aukosta josta Simson oli ottanut ja vienyt pois kaupungin portit. Minulle 
näytettiin kukkula, jolle hän oli ne kantanut. Kukkula on noin puolen tunnin 
matkan päässä kaupungista kaakkoon päin. Meille näytettiin monta muuta 
merkillistä paikkaa.  
Niinpä esimerkiksi lakeus, jonka poikki ratsastimme, oli sama paikka, missä 
Simson verisen taistelun jälkeen löi filistealaisten joukot ja ajoi ne pakosalle. 
Näinpä luolankin, josta Simsonin kimppuun syöksyi leijona, jonka hän tappoi 
ja josta hän sittemmin laati arvoituksensa. 
Arabialainen oppaamme näytti minulle kuivaa kuoppaa, johon Jaakobin 
pojat heittivät veljensä Joosefin, sekä kalliota, jolle ismaelilaiset kauppiaat 
laskivat Joosefin hinnan hopeassa. Huomasin vanhan arabialaisen kertovan 
tuon tapauksen tarkemmin kuin olisi tarvittukaan, aivan yksityiskohtia 
myöten, aivan, kuin häntä olisi huvittanut selittää meille, miten yksi meidän 
jaloista esi-isistämme oli ollut heidän heimonsa orjana.  
Huomasinpa senkin, miten matkueessamme olevat Edomian ismaelilaiset 
käyttivät kaikkia tilaisuuksia ylistääkseen omaa kansaansa ja halventaakseen 
israelilaisia.  
Aben Hussuf, karavaanin harmaapartainen ylijohtaja, väitti esim. 
keskustellessaan rabbi Ben Israelin kanssa Iisakin lähteellä, jossa 
levähdimme, että Iisak oli palkkavaimosta ja Ismael oikea perillinen, joka 



palkkavaimon juonien tähden julistettiin perinnöttömäksi ja ajettiin kotoa 
pois, jotta muka hänen äpäränsä, Iisak, asetettaisiin perilliseksi.  
Mutta minä tunnen siksi hyvin esi-isiemme historian, etten vähääkään usko 
sellaista tarua. Kuitenkin kaikki arabialaiset puolsivat päällikköänsä yhtä 
suurella vakaumuksella ja innolla kuin oppinut rabbikin väitti totuuden 
puolesta.  
Matkamme viimeisen päivän aamulla me näimme kaukana idässä Sodoman 
ja Gomorran kaupunkien sijalla sijaitsevan meren. Sydämeni sykähteli 
rauhattomana katsellessani tuota Herran vihalla merkittyä seutua. Olinpa 
näkevinäni taivaan vieläkin tulessa samoin kuin se oli sinä kauheana päivänä, 
jolloin nuo kaupungit kauniine ympäristöineen katosivat maan päältä. Tuolla 
lepäsi nyt aaltoilematon meri levollisena ja hiljaisena pilvettömän taivaan 
alla.  
Me voimme nähdä sen koko kolmen tunnin ajan matkustaessamme. 
Saimmepa kerran nähdä Jordanin virran pohjoisimman osan luikertelevan 
kuin hopeanauha etäällä; sillä vaikka se näyttikin olevan lähellä, niin oli se 
kuitenkin, kuten kuulin sanottavan, päivän matkan päässä meistä. Kun 
olimme jättäneet taaksemme kolkon Kuolleen meren, joka oli kahden 
kukoistaneen kaupungin ja niiden asukkaitten läpihohtava hauta, kulki 
tiemme pitkin erästä kapeaa laaksoa. Laaksosta päästyämme näimme eräältä 
kukkulalta Jerusalemin kaupungin. Kaupunki, joka noin odottamattomasti 
levisi silmiemme eteen, näytti äkkiä maasta kohonneelta, sillä me olimme 
vielä melkein erämaassa, joka ei kuitenkaan ole muuta kuin puolen tunnin 
matkan päässä kaupungista. 
Minun on aivan mahdotonta kuvailla sinulle, rakas isä, tunteita, jotka 
täyttivät mieleni nähdessäni ensi kerran pyhän Jerusalemin kaupungin. 
Miljoonat kansastamme ovat kokeneet samoja tunteita. Tunteeni olivat 
samat, joita sinäkin olet kokenut ja joista ennen olet minulle innostuneena 
kertonut. Muinaisuus suurine miehineen, jotka Herran tiellä vaelsivat, 
ilmestyi valtavana sieluni silmien eteen. Muistoissani kuvastui pyhän 
kaupungin historia kokonaisuudessaan. 
Minä kumartaen rukoilin tuon temppelin edessä, missä Jumala muinoin asui 
liekehtivässä tulessa julistaen jumalallisia ennustuksia. Oi, jospa hän vielä 



kerran tulisi maan päälle ja pyhään temppeliinsä! Silloin minä näin iltauhrin 
savun nousevan taivaalle ja rukoilin sydämeni pohjasta Herraa, että hän 
ottaisi tuon savun uhrina meidänkin puolestamme. 
Kaupunkia lähestyessämme minulle osoitettiin monta merkillistä paikkaa, 
jotka ennestään tunsin ainoastaan profeettain arvokkaista kirjoista, ja nämä 
pyhä paikat vaikuttivat minuun nyt kovin voimallisesti. Ollessani seuduilla, 
joihin pyhien miesten nimet ovat liittyneet, minusta tuntui kuin olisin elänyt 
Jesajan ja Jeremian aikoina enkä nykyajassa.  
Nämä kolme päivää, mitkä olen ollut Jerusalemissa, olen todellakin elänyt 
menneessä ajassa tutkistellen historiallisia kirjojamme tullakseni kaikesta 
vakuuttuneeksi. Ja se onkin ollut sydämellisin ja hartain iloni, jota vain sitä 
kokenut käsittää. Mutta onhan sinulla, rakas isäni, ollut samat tunteet, ja sen 
tähden sinä ne käsitätkin.  
Kaupunkiin saavuimme kuudennella hetkellä illalla ja pääsimme kohta 
sukulaisemme rabbi Aamoksen kotiin. Minut otettiin vastaan kuin tytär, ja 
kaikella loisteliaisuudella, millä huoneeni ovat sisustetut, on minulta 
tahdottu lievittää kotiolojeni kaipausta.  
Rabbi Aamos ja koko hänen perheensä lähettävät sinulle sydämellisiä 
terveisiä. Kun rabbi Aamos on vuorollaan temppelin palveluksessa, minä 
saan harvoin häntä tavata. Hän näkyy olevan hurskas, hyväntahtoinen mies 
ja rakastaa sydämestään lapsiaan.  
Kerran olen jo ollut temppelissä. Esikartano on kuin suuri 
karavaanimatkueen yömaja, sillä ihmiset parveilevat siellä tungoksessa 
kaupitellen uhrieläimiä. Toisella puolen on suuria häkkejä, joissa on 
tuhansittain kyyhkysiä, ja toisella puolen ovat karitsain, lampaitten ja 
vasikkain karsinat sekä härkäin kytkyet. Eläinten määkinä ja mylvinä sekä 
siihen sekoittuvat tavaroitaan kaupaksi tarjoavien ihmisten äänet vaikuttavat 
kuin olisimme markkinoilla eikä Herran huoneessa. Tämä kaikki näytti 
minusta olevan temppelin häpäisemistä eikä todista ollenkaan pyhästä 
kunnioituksesta, jota meidän isämme osoittivat tälle pyhätölle. 
Todella iloitsin päästyäni tuosta myymäläin paljoudesta, missä 
jumalanpalvelukseen tarvittavain eläinten myymisen varjolla myydään mitä 
tavaroita tahansa. Tultuani naisten pihaan huomasin kaikesta siellä 



vallitsevasta loistosta, että olin temppelissä. Syvästi kunnioittaen polvistuin 
huoneessa, mikä on temppelin kaikkein pyhimmän edessä. En koskaan ole 
tuntenut olevani niin lähellä Jumalaa kuin silloin! Suitsutusalttarilta nousi 
hyvänhajuinen savupilvi ihmisten päitten päällitse, ja polttouhrin veri juoksi 
alas alttarin marmoriportaita myöten. Oi tuota viattomain uhrieläinten 
paljoutta, joiden täytyy tässä aamuin ja illoin vuodattaa verensä Israelin 
syntien sovitukseksi! Siitä olisi vuosisatojen vieriessä kokoontunut melkoinen 
verimeri! Oi tuota kauheaa luuloa, että viattoman karitsan veri sovittaisi 
rikokseni! Rakas isäni! Näiden uhrien perustuksena lienee joku syvempi 
merkitys, joka nyt on silmiltämme salattu. 
Temppelistä palatessani kohtasin paljon sekä jalkaisin että ratsain kulkevia 
ihmisiä. He kaikki menivät ulos kaupungin portista saadakseen nähdä 
erikoista henkilöä. Sittemmin olen kuullut, että mainittu henkilö on 
merkillinen mies ja että monet pitävät häntä korkeimman Jumalan totisena 
profeettana. Hän oleskelee erämaassa noin kolme penikulmaa itään päin, 
lähellä Jordanin virtaa, ja saarnaa niin voimallisesti, ettei sitten Elian ja Elisan 
päivien ole sellaista kuultu. Hänen asuntonaan on maakolo; hänen 
ravintonaan ovat yrtit ja metsähunaja, hänen ainoana juomanaan on vesi, ja 
hänen pukunaan on leijonan talja. Näin ainakin kerrotaan. Soisin mielelläni, 
että hän olisi joku taivaasta lähetetty profeetta ja että Jumala jälleen 
muistaisi Israelia. Mutta profeettain aika on jo kauan sitten ohitse, ja on 
pelättävä, että tuo mies on vain joku haaveilija. Mutta kuitenkin hänellä on 
ihmeteltävä valta kuulijoihinsa. Hänellä näyttää todella olevan ennustamisen 
kyky ja sitä hänestä uskotaankin. 
Jää hyvästi, rakas isäni! Rukoilkaamme aina Israelin menestystä! 
Sinun rakkahin Adinasi. 
 
 
Toinen kirje. 
 
Oleskelu rabbi Aamoksen kodissa. – Uhrit ja jumalanpalvelus temppelissä. – 
Roomalaisten epäjumalanpalvelus Daavidin linnassa. – Ennustuksen. 
sanoma. – Israelin hylkääminen. – Profeetta Malakian ennustus. – 



Jumalanpalveluksen rappiotila. – Jerikon tienoilla palannut nuorukainen. 
 
RAKAS ISÄNI! Ystävällinen rabbi Ben Israel kertoi minulle nyt juuri aikovansa 
huomenna palata takaisin Egyptiin. Hän kysyi, olisiko minulla asioita 
toimitettavina ystävilleni Aleksandriaan. 
Tämän kirjeen sijasta, jonka hän sinulle tuo, antautuisin ennemmin itse 
hänen turviinsa; tämän pergamentin sijasta, jonka hän sinulle antaa, soisin, 
että hän toisi tyttäresi isälliseen syliisi. Mutta koska sinä, rakas isäni, tahdot 
minun jäävän tänne, niin koetan totuttautua olemaan erilläni sinusta, tietäen, 
että tyytymättömyyteni täyttäisi sinut surulla ja että harmaa pääsi painuisi 
kumaraan. Minulla on täällä kaikkea, mikä voi tehdä onnelliseksi kaukana 
lapsuutensa kodista olevan tyttären. 
Ystävällisen rabbi Aamoksen kohtelias olemus muistuttaa minulle sinun 
lempeitä ja kunnianarvoisia kasvojasi. Hänen jalo vaimonsa Rebekka on 
kerrassaan oikea israelilainen äiti. Hänen tyttärensä Marian minulle 
osoittamasta lempeydestä huomaan selvästi, kuinka paljon minulta puuttuu, 
kun minulla ei ole ollut sisarta. Heidän perheensä on rakastettava perhe, ja 
minä kiitän isieni Jumalaa, että hän, ollessani poissa Niilin rannoilla olevasta 
kodistani, salli minun saada sijani tämän rauhallisen kodin pyhätössä.  
Katu, jonka varrella me asumme, on hyvin korkealla. Huoneiston katolta, 
jossa aina iltaisin kävelen ja tarkastelen Egyptin yllä tuikkivia tähtiä, avautuu 
eteeni avara näköala kaupunkiin.  
Silmäini edessä on tuo upea temppeli, toinen toistaan ylempänä olevine, 
loistavasta marmorista tehtyine penkereineen, puiden latvain tasalle 
kristallinkirkasta vettä syöksyvine suihkukaivoineen ja jykevine, mutta 
kuitenkin kauniine muureineen. Kaikkein pyhimpään johtavan portin 
yläpuolella kaareutuva kultainen kaari loistaa aamuauringon valossa kuin 
taivaallinen kruunu yliluonnollisessa loistossaan. Joka kerta, kun tarkastelen 
tuota Herralle pyhitettyä paikkaa, ajattelen sisäisen huoneen häikäisevää 
loistoa ja Herran Jumalan näkyväistä läsnäoloa hänen muinoin asuessaan 
ilmestysmajassa. 
Varhain eilen aamulla minä kiipesin huoneiston korkeimmalle katolle 
nähdäkseni aamu-uhrin ensimmäisen savun nousevan temppelistä ylös 



taivaalle. Kun katseeni kiintyivät temppelin harjaan, sai tuossa Moorian 
vuorta kaunis tavassa suuressa rakennuksessa vallitseva hiljaisuus minut 
kauhistumaan.  
Aurinko ei ollut vielä noussut taivaalle, mutta itä alkoi jo pukeutua 
purppurahohteeseen ja aamutähden säteet haihtuivat. Ei mitään häiritsevää 
ääntä kuulunut Jerusalemin kaduilla, sen muurien sisäpuolella.  
Yö ja rauhallinen hiljaisuus yhdessä olivat vetäneet verhonsa kaupungin ja 
Herran alttarin ylle. Seisoin kädet rinnallani ja pää kumarassa, sillä tässä, 
ihmisten ja ihmisäänien vaietessa, tuntui minusta kuin taivaalliset sotajoukot 
olisivat suojelevina legioonina liidelleet Daavidin kaupungin ympärillä. 
Kultaisina virtailivat valonsäteet idän purppurataivaalta, keveinä leijailivat 
pilvien hattarat imien itseensä auringon vielä näkymättömät säteet, ja 
loistivat kuin palavat laivat. Joka silmänräpäyksessä hälveni hämärä ja 
lisääntyi päivänvalo.  
Kun juuri odotin saavani nähdä auringon nousevan tornien täyttämän 
Moorian kukkulan takaa, peljästytti minua pappien pasuunansoitto. Yhtaikaa 
kajahtivat temppelin muurien sisällä tuhannet hopeaiset pasuunat ja saivat 
kaupungin perustukset vapisemaan voimakkaalla äänellään. Pian täyttyivät 
kaikki talojen katot hartaasti rukoilevista ihmisistä. Jerusalemin asukkaat 
heräsivät unestaan kuin yksi mies.  
Sadoin tuhansin seisoi israelilaisia hiljaisesti odottaen, kasvot käännettyinä 
temppeliin päin. Toistamiseen kuului torvien toitotus, mutta nyt heleänä ja 
suloisena kuin Herran ääni hänen puhutellessaan isäämme Moosesta 
Hoorebin vuorella. Kaikki polvet notkistuivat ja kaikki kielet heltyivät 
yhtyäkseen aamuylistysvirteen. Kuin aaltojen kohina kuului tuo äänien kaiku 
saaden temppelin muurit kumajamaan kuin kallio. Tottumattomana 
sellaiseen menoon, syystä ettemme harjoita sellaista Aleksandriassa, seisoin 
paikallani pikemminkin katselijana kuin osanottajana, mikä viimeksi mainittu 
seikka olisi varmaankin paremmin sopinut tyttärellesi. 
Ylistysvirren pauhatessa kuin aaltojen kuohu näin temppelistä nousevan 
mustan savupilven, joka verhon tavoin levisi temppelipihan yli. Savupilveä 
seurasi vaaleampi savupatsas, yhdistyen pilveen kuin hopeainen nauha, joka 
kiemuroi mustalla vaatteella. Jälkimmäinen savu nousi polttouhria 



seuraavasta suitsutuksesta. Nähdessäni savupilven nousevan yhä ylemmäksi 
ja kohoavan taivaan paksuja, polttouhrin savusta yhä lisääntyviä pilviä 
korkeammalle sekä vähitellen haihtuvan taivaan avaruuteen, lankesin 
polvilleni ja ajattelin, että suitsutusuhrin mukana nousevat rukouksemme 
Jumalan luo.  
Ennen kuin savu kokonaan haihtui, minä rukoilin, rakas isäni, sinun ja itseni 
edestä. Ihmeellinen on uskontomme! Suloutta täynnä ovat jokapäiväiset 
uhrimme, joita on useita satoja vuosia kannettu isiemme ja meidän 
syntiemme edestä. Usein olen kysynyt itseltäni: kuinka voi härän, karitsan tai 
vuohen veri sovittaa ihmisten synnit? Onko joku salaperäinen yhteys meidän 
ja järjettömäin viattomain eläinten välillä? Mitä enemmän ajattelen tätä 
asiaa, sitä syvemmälle eksyn siihen ihmeeseen.  
Puhuinpa siitä jo kerran rabbi Aamoksellekin, mutta hän vain hymyili ja käski 
minun ajatella ompeluani. Mainitsen nyt sinulle, että serkkuni Maria ja minä 
ompelemme kultakirjailuilla muistolauseita Aamoksen tulevaan 
uudenvuoden pukuun. Iltauhri, jossa eilen olin läsnä, on miltei vieläkin 
juhlallisempi kuin aamu-uhri. Kohta, kun aurinko laskee Aijalonin laakson yli 
kohoutuvan Gibeonin kukkulan taakse, kuuluu eräästä Siionin tornista 
pitkällinen pasuunan ääni. Sen vienot sävelet hivelevät jokaisen korvia, joka 
on kaupungin muurien sisäpuolella, vaikka hän olisi etäämmälläkin. Pian 
lakkaa kaikki toimi kaupungissa.  
Jokainen jättää työnsä ja kääntää kasvonsa Herran huoneeseen päin. Sitten 
seuraa hiljaisuus, aivan niin kuin jokainen pidättäisi hengitystään pelkästä 
odottamisesta. Äkkiä tuntuu aivan kuin taivas halkeaisi pasuunain 
pauhinasta, joka jymisee temppelin katolta yli kaupungin. Paksu, iltailmaa 
raskaampi savu nousee uhrialttarilta ja valuu juhlallisena kuin esirippu 
ympäri vuoren ja peittää sen näkyvistä. Mutta niitä ylempänä liitelevät 
näkymättömän Herran tykö polttouhrin keveämmät ja puhtaammat pilvet 
koko kansan monilukuisten rukousten keralla.  
Päivän valon vähentyessä loisti temppelin korkeitten ulkomuurien 
peittämällä alttarilla uhritulien liekki kuin valotorni ja valaisi ihanasti Moorian 
vuorta kaunistavia torneja ja kattoja. Mutta, rakas isäni, eräs seikka häiritsi 
eilisillan pyhän hetken harrasta luonnetta. Sitten kun hopeaisten torvien ääni 



oli lakannut kaikumasta ja kaikki ihmiset olivat taivaalle kohoavan uhrisavun 
mukana lähettäneet hartaimmat rukouksensa Jumalan luo, kuultiin Daavidin 
kaupungin äärellä olevasta roomalaisesta linnasta kaikkien pakanallisten 
soittokoneitten sotaista melua ja nähtiin uhrisavun tapaisen savun nousevan 
Daavidin vahvan linnan kattoja korkeammalle - Minulle sanottiin, että 
roomalaiset uhrasivat epäjumalansa Jupiterin kunniaksi. 
Voi, milloin pyhä kaupunki vapautuu sellaisesta muukalaisten osoittamasta 
pilkasta? Voi Israelia! 
Siionin perintö on jätetty muukalaisille, ja sen huoneissa asuvat 
ulkomaalaiset! Oikein ennusti profeetta Jeremia sanoessaan: "Eivät olisi 
uskoneet maan kuninkaat, ei maanpiirin asukkaista kenkään, että vihollinen 
ja vainomies hyökkää sisään Jerusalemin portaista" (Valit. 4:12). 
Todellakin on nyt toteutunut Jeremian valitusvirren ennustus: "Herra on 
hyljännyt alttarinsa, syössyt häväistykseen pyhäkkönsä, luovuttanut 
vihamiehen käteen palatsiensa muurit. He nostivat huudon Herran 
huoneessa, huudon kuin juhlapäivänä" (Valit. 2:7).  
Sitä täytyi minun, rakas isäni, itkeä, ja vielä tätä kirjoittaessanikin vuotavat 
kyyneleeni pergamentille. 
Miksi pitää olla niin? Miksi Herra sallii vastustajiensa asua pyhien muuriensa 
sisällä ja uhrata heidän kauhistaville epäjumalilleen miltei kaikkein 
Korkeimmalle Jumalalle uhraavien pyhien pappien vieressä? Todellakin me 
olemme tehneet syntiä, ja meitä rangaistaan rikkomustemme tähden. 
Meidän kansamme täytyy tutkia itseään, etsiä oikeaa tietä ja kääntyä Herran 
puoleen, että hän taas armolla kääntyisi kansansa puoleen ja uudistaisi 
Israelin kunnian. Meidän kuninkaamme ovat pakanain palvelijoita, meidän 
lakiamme ei ole enää ole maassa, eivätkä profeettamme enää näe näkyjä. 
Jumala on vihassaan kääntynyt meistä pois eikä puhu enää mitään valitulle 
kansalleen. Jokapäiväinen uhrisavukin näyttää Herran vihanpilvenä 
liihoittelevan temppelin päällitse. 
Tämä keskusteluni rabbi Aamoksen kanssa sen johdosta, että roomalaiset 
ovat anastaneet Daavidin linnan ja uhraavat siellä epäjumalilleen, samalla 
kuin mekin pyhiä uhrejamme, kehoitti minua tarkemmin tutkimaan profeetta 
Malakian kirjoituksia.  



Ja niistä huomaan, että sitten kuin hän on selvästi ilmoittanut meille 
nykyisen alennuksemme ja nuhdellut pappeja siitä, että he houkuttelevat 
kansaa oikealta tieltä ja saattavat meidät kaikkien kansojen pilkaksi ja 
halveksunnan kohteeksi, hän lausuu tämän ennustuksen: "Katso, minä 
lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. 
Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te 
halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Ja hän istuu ja sulattaa ja 
puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan 
ja hopean, ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa". Sitten 
jatkaa hurskas ennustaja: "Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen 
kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä." 
Nämä sanat luin tänään rabbi Aamokselle, juuri kun rabbi Ben Israel tuli 
sisään ja ilmoitti aikovansa huomenna lähteä matkalle. Ystävällinen Aamos 
näytti totiselta, totisemmalta kuin olin nähnyt häntä koskaan ennen. Pelkäsin 
loukanneen häntä, ja olin juuri aikeissa syleillä häntä, kun näin kyyneliä 
hänen silmissään. Minua liikutti syvästi tämä havainto, kuten voit käsittää, 
rakas. isäni. Ja vielä levottomampi olin sen johdosta, että ajattelin saattaneen 
hänet murheelliseksi.  
Tahdoin pyytää anteeksi, että olin lainkaan kajonnut näihin pyhiin asioihin; 
mutta hymyillen hän tarttui käteeni, ja välkehtivä kyynelhelmi vieri alas pitkin 
hänen lumivalkeaa partaansa, josta se kuin hohtava timantti valahti alas 
kädelleni. Ja hän sanoi: - Et ole lainkaan tehnyt väärin. Istu ja rauhoitu!  
Sitten hän kääntyi aleksandrialaisen rabbin puoleen ja sanoi hänelle 
huolestuneena: - Ben Israel! Mitä profeetta Malakia on kirjoittanut, sopii 
oikein hyvin tähän aikaan. Temppelissä palvelevat papit, vain muutamia 
lukuun ottamatta, ovat kaikki turmeltuneita ja kelvottomia. Profeetan sanat 
tarkoittavat meidän aikaamme.  
Minä pelkään, että useimmilla nykyajan leeviläisistä, vaikka heillä onkin 
ulkonaisen pyhyyden muoto, ei ole vähääkään hartaampaa jumalisuutta ja 
Herran tuntoa kuin Rooman pakana papeillakaan! Voi, minä pelkään, ettei 
Herra enää katso suuremmalla suosiolla meidän kuin heidänkään. uhriensa 
puoleen! Toimittaessani tänä päivänä muiden pappien kanssa 
alttaripalvelusta, minä ajattelin näitä profeetta Jesajan sanoja: "Mitä ovat 



minulle teidän paljot teurasuhrinne? sanoo Herra. Minä olen kyllästynyt 
oinaspolttouhreihin ja juottovasikkain rasvaan. Mullikkain, karitsain ja 
kauristen vereen minä en mielisty.  
Kun te tulette minun kasvojeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii - minun 
esikartanoitteni tallaamista? Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria; 
suitsutus on minulle kauhistus. En kärsi uutta kuuta enkä sapattia, en 
kokouksen kuuluttamista, en vääryyttä ynnä juhlakokousta. Minun sieluni 
vihaa teidän uusia kuitanne ja juhla-aikojanne; ne ovat käyneet minulle 
kuormaksi, jota kantamaan olen väsynyt. Kun te ojennatte käsiänne, minä 
peitän silmäni teiltä; vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule: teidän 
kätenne ovat verta täynnä. Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat 
tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa: tekemästä. Oppikaa 
tekemään hyvää; harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa 
orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa" (Jes.1:11–17). 
– Nämä profeetan ankarat sanat, sanoi rabbi Aamos, kääntyen pelästyneen 
Ben Israelin puoleen, - eivät jättäneet minua koko sinä aikana, jolloin olin 
temppelissä. Minusta tuntui kuin joku taivaallinen ääni olisi huutanut ne 
korviini. Useat noista nuorista papeista, joita olen nuhdellut heidän 
kevytmielisen elämänsä tähden, kysyivät murheeni syytä. Vastaukseksi 
heidän kysymyksiinsä lausuin profeetan sanat sellaisella äänellä, että se 
tuntui minusta itsestänikin profeetalliselta. He kalpenivat ja kauhistuivat, 
mutta minä käännyin heistä pois. 
– Minäkin olen huomannut, sanoi Ben Israel, - että jumalanpalveluksien 
hartaus on nyt pienempi kuin ollessani nuorena Jerusalemissa, vaikka 
jumalanpalvelusmenot ovat ajan kuluessa lisääntyneet ja tulleet 
kerskailevammiksi.  
– Niin, vastasi Aamos murheellisen näköisenä, - kun jumalisuuden sisäinen 
elämä lakkaa, kaunistellaan sen ulkonaista, näkyvää puolta. 
Jumalanpalveluksen lisääntynyt loisto on roomalaisten epäjumalain juhlan 
jäljittelemistä. Niin syvälle olemme langenneet! Temppelipalveluksemme 
kaikkine suurine komeilemisineen on valkeaksi sivuttu hauta, missä on sisällä 
vain hengellistä mädännäisyyttä.  
Rakas isäni, saatat hyvin käsittää, että sellainen tunnustus, jonka tämä 



arvoisa rabbi lausui, vaikutti minuun syvästi. Jos emme palvele Jumalaa, niin 
ketä me sitten palvelemme? Jos sotajoukkojen Herra, isäimme Aabrahamin, 
Iisakin ja Jaakobin Jumala, kääntää kasvonsa pois meidän uhreistamme eikä 
suostu suitsutuksiimme, niin ketä sitten Israel palvelee? Ei ketään!  
Me olemme surkeammin hyljätyt kuin pakanalliset voittajamme, sillä meillä 
ei ole yhtään Jumalaa, kun he sitä vastoin uskovat moneen jumalaan ja 
herraan. Voi, Jerusalemin tuomion hetki näkyy olevan käsissä! Pian tulee 
Herra temppeliinsä ja puhdistaa sen! Olen varmasti vakuuttunut siitä, että se 
päivä pian valkenee. Kenties me, rakas isä, saamme nähdä hänet vielä 
eläessämme! 
Juuri edellä olevat rivit kirjoitettuani, keskeytti minut Maria tuoden luokseni 
nuorukaisen, jonka isän, juutalaisen neuvosherran, roomalaiset olivat 
surmanneet hänen isänmaanrakkautensa vuoksi. Hän asuu lähellä Gassan 
porttia, äitinsä tykönä, joka on jalo ja kunnioitettu leski. Marian ja 
nuorukaisen välillä näkyy olevan hellä suhde. Vaikkei sitä vielä voi sanoa 
palavaksi rakkaudeksi, on se kuitenkin puhdasta ystävyyttä, mikä lisääntyy 
heissä päivä päivältä sydämelliseksi kiintymykseksi toisiinsa. 
Nyt hän oli tullut Jerikon tienoilta, jossa hän uteliaisuudesta viipyi muutamia 
päiviä nähdäkseen ja kuullakseen uutta profeettaa, josta minä jo viime 
kirjeessäni sinulle mainitsin. Profeetan maine on levinnyt sekä lähelle että 
kauas, ja tuhansittain ihmisiä tulvii erämaahan saadakseen kuulla hänen 
leimuavaa saamaansa. Nuorukainen oli puhunut profeetasta Marialle 
sellaisella innolla, että häntä huvitti hankkia minullekin tilaisuus saada kuulla 
häntä. Seuraavassa kirjeessäni kerron sinulle, mitä kuulen hänestä, ja olen 
varma siitä, rakas isäni, että sinä joka suhteessa olet minua kohtaan 
kärsivällinen. Kuitenkin uskon, että vaikkapa tiedonhaluni yllyttäisi minua 
itseään tutkimaan näitä pyhiä salaisuuksia, minä sittenkin yhtä suuresti 
rakastan isämme Aabrahamin Jumalaa, enkä lakkaa olemasta sinua rakastava 
ja kuuliainen Adinasi. 
 
Kolmas kirje 
 
Antoniuksen linna. – Roomalaiset sotilaat. – Pontius Pilatuksen korkeus. – 



Johanneksen kertomus matkastaan uuden profeetan luo. – Vuorilla. – 
Seurustelu arimatialaisen nuorukaisen kanssa. Jeriko. 
 
RAKAS ISÄNI! Palatessani tänä aamuna temppelistä, jossa olin katsomassa 
suurenmoista juhlaa, jota vietettiin uhrattaessa uuden sadon valmistumisen 
johdosta, katselin hetken temppelin vastapäisellä vuorella olevaa suurta 
rakennusta. Minulle on sanottu, että se on Antoniuksen linna. 
Se kohoaa ikään kuin uhmaten temppeliä vastaan, ja sen katoilla välkkyvät 
monilukuiset roomalaiset kotkat. Olen niin usein kuullut sinun kertovan 
historiallisia tapauksia, jotka ovat yhteydessä tuon linnan kanssa, että 
katselisin sitä erityisellä tarkkuudella. Silloin minut valtasi tunne, kuin sinä 
olisit seisonut vieressäni. Niin elävästi sinä olet kertonut minulle sen 
merkillisyyksistä.  
Aivan, samoin kuin silloin, kun sinä yksinäsi puolustit yhtä sen torneista 
roomalaisia vastaan, on siinä nytkin torni rakennuksen kussakin kulmassa. 
Mutta pakanat oleskelevat nyt, enimmäkseen sisällä linnan pihassa, ja heidän 
torvensa, jotka muinoin ovat kuuluneet melkein kaikille maailman kulmille, 
soivat nyt Jerusalemin asukkaitten korvissa.  
Roomalaisen linnaväen ylpeys ja vallattomuus ovat melkein kokonaan 
hävittäneet vuoren juurella olevan kauniin puiston. Täysin tuntematta paikan 
varsinaista tilaa, viivähdin yksin, seurassani ainoastaan etiopialainen 
orjattareni Ornia, melko kauan siinä. Syvennyin ihmettelemään temppelin 
muinaista rahastohuonetta ympäröiviä komeita pylväskäytäviä ja ulkonevia 
penkereitä, joita kannattavat viisitoista kyynärää korkeat valkoiset 
marmoripylväät. 
Huomaamattani tuli silloin kaksi roomalaista sotilasta kaupungin portista ja 
lähestyi meitä linnaan johtavaa tietä pitkin. Nyt vasta huomasin olevani 
yksin, sillä muut mukanani temppelissä olleet olivat jo kauan sitten 
poistuneet. Heitin hunnun silmilleni ja aloin kiireesti rientää miesten ohitse, 
kun toinen heistä juoksi eteeni sulkien tien minulta ja tapaillen huntuani. 
Jätin huntuni hänelle ja pakenin; mutta toinen sotilaista saavutti minut ja piti 
minusta kiinni. Linnasta voitiin nähdä kaikki tämä ja minä kuulin selvästi, 
miten pakanat siellä nauroivat minun huudolleni. 



Mutta samassa silmänräpäyksessä huomasin Siionin vuorelle johtavalla 
jyrkällä tiellä erään sadanpäämiehen ratsastavan rinnettä alas. Kovasti 
huutaen ja miekka paljastettuna hän ratsasti sotilaitten luo, jotka olivat 
juovuksissa, karkotti heidät pois ja pelasti siten minut uhkaavasta vaarasta. 
Sen jälkeen hän kääntyi hyvin kohteliaasti minun puoleeni pyytäen anteeksi 
loukkausta, jota olin saanut kärsiä hänen sotamiehiltään, ja lupasi myös 
samalla kovasti rangaista heitä siitä, mitä he nyt olivat tehneet.  
Minua hämmästytti hänen miehekäs kauneutensa, ystävyytensä ja jalo, 
käskevä katseensa. Hän näytti olevan noin kahdenkymmenenkahdeksan 
vuoden ikäinen. Saattaakseen minut varmasti kaupunkiin hän astui keveästi 
ja notkeasti alas hevosensa selästä, talutti sitä ohjuksista ja käveli rinnallani.  
Tunnustan sinulle, rakas isäni, että ajatukseni roomalaisista olivat koko lailla 
muuttuneet saavuttuani pian sen jälkeen rauhaisaan asuntooni. Olin 
mainitussa sadanpäämiehessä tavannut ystävällisen ja kohteliaan ihmisen, 
jollaisia omassa kansassammekin tavataan, ja hänen tähtensä tahtoisin 
tästedes tuomita hänen pakanallista synnyinmaataan ja kansaansa 
lievemmin kuin tähän asti olen tehnyt. Hän tajusi ennakkoluuloni ja miten 
minä arkailin käydä hänen rinnallaan.  
Käydessämme mäkeä alas hän puhui kaunopuheisesti ylistäen omaa 
maataan. Hän kerskaili Rooman kauniista tyttäristä, sen viisaista miehistä, 
uljaista sotapäälliköistä, sen vallasta ja koko maailman herruudesta. Hänen 
näin puhuessaan huokasin syvään, sillä ennustuksien mukaan oli Juuda 
tuleva maailman hallitsijaksi. Mutta roomalaiset ovat nyt anastaneet itselleen 
oikeastaan meidän kansallemme kuuluvan vallan. Mikä siihen on syynä, 
rakas isäni? Mistä johtuu, että Herra sallii roomalaispakanain pitävän 
valtikkaa, joka on Juudan suvun erikoisperintö?  
Lyhyenä Jerusalemissa oloaikanani on minulla ollut alituisia muistutuksia 
kansani sorrosta. Miksi saavat nuo Herran Sebaotin viholliset, väärien 
jumalien palvelijat, oleskella pyhissä paikoissamme ja harjoittaa Jumalan 
meille lahjoittamaa valtaa? 
Nämä samat kysymykset tein kotiin tultuani kunnon pappi Aamoksellekin, 
koska hän sanoi sadanpäämiestä ystävällisimmäksi kaikista roomalaisista 
upseereista, joilla oli kaupungin hallitus käsissään. Iloitsin hänen 



arvostelustaan, mutta Aamos varoitti minua enää koskaan lähestymästä 
roomalaista linnaa, koska sotilaat pitävät huvinaan saada häväistä kaupungin 
asukkaita. 
Juuri kirjoittaessani edellä olevia rivejä houkutteli minua outo melu kadulta 
ristikkoikkunaan kurkistamaan. Siitä voin nähdä, mitä ulkona tapahtui. Katu 
johtaa Betanian portille, mikä on kaupungin suosituin portti. Näkemäni näky 
oli tosiaankin surullinen, ja se täytti minut kiukulla ja häpeällä. Siinä oli pitkä 
seurue, josta ei näkynyt muuta kuin sotalippuja, kotkan merkkejä ja 
kullattuja vaunuja.  
Mutta se ei ollut mikään Israelin kuninkaan seurue, kuten muinoin Daavidin 
ja Salomon aikoina, jolloin he näyttelivät kuninkaallista loistoaan kansalle. Se 
ei ollut mikään israelilaisen ruhtinaan voittokulkue, vaan roomalaisen 
maaherran seurue. Kulkueen etupäässä oli ratsumiehiä, niitä lähinnä 
seurasivat kullatut sotavaunut, joissa maaherra mukavasti lepäsi kullalla 
kirjaillun silkkikatoksen alla. Lumivalkeat, hopeahelmillä ja höyhentöyhdöillä 
koristetut hevoset vetivät vaunuja.  
Sitten seurasi toinen joukko hyvin puettuja nuoria miehiä ratsastaen, ja 
niiden johtajaksi tunsin ennen mainitsemani pelastajani, jalomielisen 
sadanpäämiehen, joka näytti paremmin hallitsijalta tai ruhtinaalta kuin 
kauhea Pilatus. Sadanpäämies katsahti ylös ikkunaan, jossa seisoin. Minä 
peräydyin taaksepäin, mutta hän huomasi minut kuitenkin ja tervehti. 
Rakas isäni, varmaankin tuo nuorukainen on kelpo mies ja kyllin sivistynyt 
kääntyäkseen juutalaiseksi. Ja jos sallimuksesta joudumme vielä joskus 
toistemme pariin, niin: Minä pyydän kääntää hänen sydämensä pois 
epäjumalista ja opettaa häntä palvelemaan elävää Jumalaa. Maaherran 
ulkomuoto ei miellyttänyt minua lainkaan. Hän on tumman verevä, pulska 
mies, mutta liian lihava, ja hänen kasvonsa todistavat, että hän palvelee 
pikaria. Sitä paitsi minulle sanottiin, että hän on veltto, hekumallinen ja 
tarmoton. Hän on Rooman keisarin hyvä ystävä, ja keisaria hänen onkin 
kiittäminen nykyisestä virastaan. Kuitenkin, on parempi, että meillä on 
juomari ja toimeton maaherra, kuin että meillä olisi sellainen ankara tyranni 
kuin hänen edeltäjänsä oli. Jossakin kapinassa samaa tyrannia vastaan 
tapettiin myös Marian serkun, Johanneksen, kelpo isä. Siitä mainitsin jo 



viime kirjeessäni. 
Tästäpä johtuukin mieleeni, että minulla on sinulle jotakin kerrottavaa. 
Muistathan, hyvä isäni, että minä viime kirjeessäni mainitsin jotakin uudesta 
profeetasta, joka saarnaa Jerikon erämaassa ja viettää yhtä ankaraa elämää 
kuin Eliakin aikanaan. Kolmen viikon ajan ovat ihmiset suurin joukoin 
vaeltaneet Jordanin laaksoon kuulemaan ja katsomaan häntä. Useita hän on 
kääntänyt heidän synneistään ja kastanut Jordanissa. Kastettujen joukossa 
on myös Marian serkku Johannes. Kuultuaan paljon profeetasta hänkin meni 
uteliaisuudesta katsomaan häntä, salaisesti sielussaan toivoen, että Jumala 
jälleen muistaa Israelia ja on sovinnon merkiksi lähettänyt meille profeetan. 
Kun Johannes oli palannut matkaltaan, loistivat hänen kasvonsa ihmeellistä 
iloa. Luonteeltaan hän on muuten hyvin totinen ja alakuloinen. Mutta nyt 
hänen silmänsä loistivat vapaasta toivosta, joka näkyi uudelleen syttyneen 
hänen sielussaan. Hän kertoi käynnistään profeetan luona Jordanin laaksossa 
tähän tapaan: 
– Mentyäni Kidronin ojan ja laakson poikki tapasin suuren ihmisjoukon, joka 
vaelsi öljymäen etelärinnettä johtavaa tietä pitkin. Joukossa oli miehiä, naisia 
ja lapsia, eväsvakat mukanaan, aivan kuin etäältä pääsiäis-juhlille tulevilla 
ihmisillä on. Huomasin kohta, että he aikovat erämaahan kuulemaan tuota 
suurta profeettaa, jonka nimi nyt on jokaisen suussa. Joukossa oli pappeja, 
neuvosherroja, saddukeuksia, fariseuksia ja sellaisiakin, joilla ei ole mitään 
uskontoa, sillä Israelissakin on tuhansia sellaisia, jotka Jumalan lakattua 
ilmestymästä kansalleen eivät enää usko mihinkään Jumalaan. 
Kun minulla oli hyvä hevonen, pääsin pian eteenpäin vaeltavan matkueen 
edelle. Vihdoin saavuin vuoren harjanteelle, josta on avara näköala Jordanin 
laakson yli aina Jerikoon saakka, vaikka väliä onkin kuusi peninkulmaa. 
Palasin vielä kerran takaisin katsellakseni Jerusalemia, joka lepäsi kauniilla 
kukkuloilla ja näytti aivan Jumalan omalta kaupungilta. Sen muinainen maine 
tuli sieluni silmäin eteen, ja minä huokasin kadonnutta loistoa. En kuitenkaan 
ikävöinyt sen hävitettyjä taloja, sillä onhan Jerusalemissa vieläkin monta 
uljasta ja upeaa rakennusta, vaan sen kukistettua valtaa.  
Kuulin, matkan pituudesta huolimatta, roomalaisten sotatorvien toitotuksen 
niissä laaksoissa, joissa profeetat, papit ja kuninkaat lepäävät. Temppelin 



muureista kajahti pyhä kaiku samoin kuin ennenkin, kun Herran ääni puhui. 
Getsemane, Salomon kaunis puutarha, mistä hän tahtoi tehdä uuden 
paratiisin, lepäsi aivan jalkaini juuressa. Sen muurit olivat murtuneet, ja 
porteissa kasvoi rikkaruohoa.  
Ainoastaan siellä täällä kasvavat palmut, viikuna- ja öljypuut muistuttivat 
matkustajalle sen kadonnutta kauneutta. Muinoin se oli ihana ilotarha, 
riemun ja autuuden koti, mihin ei kukaan murheellinen saanut tulla, jotta 
mitkään kyyneleet eivät kostuttaisi sen tuoksuavia kenttiä. Katsellessani sen 
istutusten nykyistä autiutta, välkkyi silmissäni elävänä runoilijamme 
ylistämän, kauan sitten kadonneen kauneuden kuva. Sillä nyt näyttää 
Getsemanen ilotarha enemmän murheen kuin ilon paikalta, ja mieluummin 
se kutsuu murheellisia itkemään varjossaan kuin iloisia hauskasti 
karkeloimaan. 
Pienestä Betfagen kylästä oli paljon ihmisiä noussut kamelien selkään 
ratsastaakseen Jerikoon. Kun tunsin useita heistä, yhdyin heidän 
matkueeseensa, ja sain pian tietää, että useimmat heistä olivat 
uteliaisuudesta lähteneet Jerusalemista matkalle.  
Eräällä heistä, jalolla, rikkaalla arimatialaisella nuorukaisella, oli samoin kuin 
minullakin salainen toivo, että profeetta, jonka nimi oli Johannes, olisi 
todellakin Jumalan lähettämä opettaja. Muut matkustivat kauppa-asioillaan 
tai olivat vain uteliaina lähteneet liikkeelle nähdäkseen miehen, josta koko 
Juudeassa puhuttiin. Joosef arimatialainen ja minä ratsastimme rinnakkain 
keskustellen saarnaajasta, jonka toivoimme näkevämme, sekä hänestä 
levitetyistä huhuista. Matkatoverini näkyi pitävän häntä todellisena 
profeettana, sillä hän sanoi, että Daniel profeetan seitsemänkymmentä 
vuosiviikkoa ovat jo kohta täytetyt, ja silloin tulee Messias. Hän on taitava 
Raamatun kirjoituksissa. 
Kysyin häneltä, uskooko hän, että Messias, joka on ruhtinas ja kuningas ja 
jonka valtakunta ulottuu maailman ääriin saakka, tulee erämaasta ja on 
puettu petoeläinten nahkoihin. Tähän hän vastasi, ettei hän voinut tätä 
profeetta pitää Messiaana; sillä kun Messias ilmestyy, hän tulee pian 
temppeliinsä ja epäilemättä ilmoittaa itsensä ensin siellä kansallensa. 
Profeetta, jota nyt menimme katsomaan, oli hänen mielestään Malakian 



ennustama Messiaan edelläkävijä.  
Kun olin ottanut mukaani pergamenttikäärön, jossa on profeettain 
ennustukset, vertaillakseni niihin Jordanin rannalla saarnaavan profeetan 
sanoja, avasin nyt Danielin kirjan ja näin ihmeekseni, etteivät ennustetut 
seitsemänkymmentä vuosiviikkoa ainoastaan olleet kuluneet, vaan että 
tuhannen kaksisataa ja yhdeksänkymmentä päivääkin kohta päättyisivät.  
Me hämmästyimme suuresti huomattuamme, että molemmat 
raamatunpaikat soveltuivat yhteen uuden profeetan ilmestymisen kanssa. 
Sydämemme sykähtelivät ilosta ja ihmetyksestä, toivosta, josta emme 
uskaltaneet puhuakaan. –  
Ne, jotka ovat häntä kuulleet, sanoi Joosef ratsastaessamme Betanian kylään, 
- sanovat hänen eittämättä julistavan itseään Messiaan edelläkävijäksi. 
Muutamat oppimattomat pitävät häntä kuolleista ylösnousseena Eliana, 
muutamat taas taivaasta alas tulleena Eenokina, jopa jotkut luulevat häntä 
Jesajaksikin. 
Näin keskustellessamme ratsastimme eräälle kukkulalle, jossa tarun mukaan 
hyvän- ja pahantiedon puun olisi pitänyt kasvaa, ja jossa, kuten monet 
uskovat, on taivaaseen johtavien portaiden alapää, portaiden, joita myöten 
kaikki hyvät ihmiset kuolleista herättyään nousevat ylös taivaaseen. Sillä 
yleisenä uskona on, että juuri tämän paikan kohdalla on Herran Sebaotin 
valtaistuin. 
Vihdoin, pitkän päivän kestäneen matkan jälkeen, tavattuamme monta 
matkuetta, joista toiset olivat menossa profeetan luo, toiset palaamassa 
Jordanin laaksosta, me saavuimme Jerikoon. Kaupunki roomalaisine 
torneineen ja palatseineen on kaunis katsella, ja se on myös maaherrain 
hallituskaupunki kesän aikana. Meistä, jotka olimme vaeltaneet pitkän 
matkan kuivia, hedelmättömiä ja autioita aroja, tuntui kaupungin asema 
vihannassa laaksossa virvoittavalta. 
Vasemmalla meistä, missä maantie kulkee etäällä kaupungista, näimme 
tornien ja talojen rauniot, mitkä olivat olleet kuninkaitten aikana eläneen 
Jerikon uudelleen perustajan Hiielin omat.  
Oikealla puolella on taistelutanner, missä kaldealaisten sotajoukko löi 
isämme ja vei kuningas Sidkian vankina mukanaan. Nyt tuo tanner oli täynnä 



kauniita puutarhoja ja näytti niin suloiselta kuin siinä asuisi iankaikkinen 
rauha. Eräällä kukkulalla, lähellä meitä, näytti Joosef, joka tarkoin tuntee 
seudun, Ain raunioita ja kalliota, jonka takana Joosua miehineen piileksi 
silloin, kun he hyökkäsivät kaupunkiin ja valloittivat sen.  
Jerikon ulkopuolelle saapuessamme muistui mieleeni aika, jolloin Israelin 
sadattuhannet, astuen erämaassa käyttämissään kengissä, kävivät seitsemän 
kertaa kaupungin ympäri. 
Mielikuvituksessani kuulin sotaiset askeleet, joista maa vapisi, ja näin Joosua 
ruhtinaan seisovan juhlallisena kukkulalla ja johtavan joukkojaan. Kuulin 
Jumalan soturien pasunain puhaltavan seitsemän kertaa ja näin kaupungin 
mahtavien muurien sortuvan sekä sakeiden tomupilvien liitelevän 
voitonvarmojen israelilaisten päällä. Mutta voi, nykyisin on peräti toisin! 
Laskeva aurinko kultasi roomalaisen kaupungin ylpeitä torneja ja kattoja ja 
teki sen viehättävän kauniiksi. Sinisenä verhona kaareutui taivas sen 
yläpuolella, ja ympäröivä laakso, jossa ennen Herran Sebaotin puolesta 
sotivien sotahuudot ja aseiden kalske olivat kaikuneet, oli nyt täynnä 
huvittelevia, hienoja roomalaisia miehiä ja naisia. 
Joukko valkoisiin vaatteisiin pukeutuneita tyttöjä kulki hautausmaata kohti, 
sirotteli kukkasia polulle ja lauloi juhlallisia lauluja. Oli nimittäin sama päivä, 
jolloin Jerikon tyttäret viettivät Jeftan suloisen tyttären muistoa. Hän oli 
syntynyt Jerikossa ja haudattu sinne, jossa hänen isänsä oli pitkät ajat 
asunut. 
Kaupungin portilla vaati roomalainen sotilas meiltä, kuten ainakin 
matkustajilta, passiamme ja veroa. Täytettyämme tämän meitä nöyryyttävän 
vaatimuksen ratsastimme kaupunkiin aikoen viettää yömme siellä ja varhain 
seuraavana aamuna jatkaa matkaamme Jordanin rannoille, missä profeetta 
saarnasi ja kastoi. 
Tähän, tuon nuorukaisen kertomuksen lauseeseen, minä lopetan tällä kertaa, 
rakas isäni. Me kaikki kuuntelimme erittäin tarkkaavina hänen puhettaan, 
joka sekä sisältönsä että viehättävän kertomistapansa tähden oli erittäin 
mielenkiintoista kuultavaa. Hänen selvä äänensä ja koko hänen 
ulkomuotonsa ilmaisi ymmärrystä, ystävyyttä ja totista jumalisuutta. 
Seuraavassa kirjeessäni jatkan hänen kertomustaan. Sillä jos nyt olisin 



kirjoittanut sinulle kaikki, olisi minun täytynyt kysyä sinulta monia asioita, 
jotka hä nen kertomuksensa ovat herättäneet sielussani. Levätköön Israelin 
siunaus sinun päälläsi,  
rakas isäni! Adina. 
 
Neljäs kirje 
 
profeettaa koskevia otteita isän kirjeestä. – Johanneksen Jordanin varrelle 
tekemän matkan selostuksen jatkoa. – Selitys profeetasta. – Hänen 
saarnansa. – Tuhat Jordanissa kastettua. – Joosef arimatialainen. – Toinen 
saarna illalla. 
 
RAKAS ISÄNI! Tänään minulla oli ilo saada tietää, että voit hyvin. Kirjeestäsi 
löytämäni isällisen rakkauteni ilmaukset ovat ilahduttaneet sydäntäni. Kirjeen 
mukana lähettämäni kallisarvoiset lahjat ovat vahingoittumattomina 
saapuneet käsiini ja tyttären itsetietoisuudella aion käyttää niitä. 
Pelkosi, hyvä isäni, että minä vieraiden opetusten kautta tulisin horjuvaksi 
Israelin uskossa, on aiheeton. Pyhiä asioita tutkistellessani sinun viisautesi 
johtakoon minua. Suoraan ja vapaasti olen kirjoittanut saadakseni neuvojasi, 
ja toivon, ettet pidä kysymyksiäni epäilyksinä, vaan harrastuksena 
päästäkseni totuuteen. Minä tiedän sinun tuntevan lain yhtä hyvin kuin kuka 
tahansa kansastamme, ja olen siis varma, että sinä voit kumota kaikki 
epäilykset, jotka minussa ehkä täällä Jerusalemissa nousevat, 
jumalanpalvelusta ja temppelin menoja koskevissa asioissa. Viime kirjeeni, 
jonka saat käsiisi mahdollisesti vasta jonkun päivän kuluttua, päätin 
Johanneksen kertomukseen hänen matkastaan Jordanilla olevan profeetan 
luokse. 
Ennakolta en tahdo ilmaista ajatustani mistään, vaan kerron sinulle seikat 
sellaisina kuin ne ovat, ja osoittakoon sinun viisautesi minulle niissä olevan 
totuuden. Erittäinkin eräs kirjeesi kohta ilahduttaa minua ja täyttää minut 
luottamuksella, jonka vuoksi kerron sen kohdan tässä: "Älä pelkää, että 
Mooseksen lain täydellisyyttä, temppelin jumalanpalvelusta ja profeettain 
sanoja muutetaan ihmisten tutkimusten johdosta. Ne ovat totuuteen 



perustetut ja pysyvät voimassa ikuisesti. 
Israelin jumalanpalvelus et pelkää mitään tutkimuksia. Mutta pyhiä asioita 
tutkiessasi ja kysellessäsi älä koskaan unhota, että ne ovat Jumalan omia 
asioita ja että niitä täytyy tutkia pyhällä kunnioituksella ja nöyryydellä. 
Ennustuksien täyttymisen aikaa on luvallista ja tarpeellista etsiä; ja koska 
meidän aikamme näyttää pikemmin täyttymisen kuin ennustuksen ajalta, 
niin saattavat tutkistelusi, sikäli kuin ne vain tapahtuvat jumalallisen 
viisauden valossa, johdattaa sinua totuuden oikeaan käsittämiseen. 
Mutta asuessani etäällä sinusta en voi lausua mitään lopullista kirjeessäsi 
mainitusta erämaan profeetasta. Ei minua kuitenkaan kummastuttaisi, 
vaikkapa Jesajan ennustama aika olisikin käsissä, sillä kirjeessäsi kertomasi 
seikat: veltostunut kunnioitus temppelissä, roomalaisten epäjumalanpalvelus 
Siionissa, alttarin saastutus ja pakanain hallitseminen Daavidin valtakunnassa 
- kaikki näyttävät tuon ajan olevan lähestymässä.  
Rukoilkaamme, rakas lapseni, ahkerasti, että sorretulle kansallemme annettu 
lupaus Lunastajan tulemisesta täytettäisiin! Rukoilkaamme Herraa Sebaotia, 
että Jaakobin tähti nousisi ja rauhanruhtinas ilmestyisi, ruhtinas, joka asettaa 
istuimen Siionin kukkulalle, jonka valtikka on vanhurskauden valtikka ja 
jonka vahvan vallan alla Israel jälleen kohottaa päänsä ja hallitsee kansoja. 
Jokapäiväinen rukoukseni, jota harjoittaessani käännän kasvoni Jerusalemia 
kohti, on, että saisin elää ja vielä omin silmin nähdä Israelin toivon 
toteutuvan ja Messiaan suuruuden kunnian." 
Nämä sanat, rakas isäni, rohkaisevaa minua. Minäkin uskon sinun kanssasi, 
että lupauksen päivä on lähempänä kuin luullaankaan. Kirjoitettuani 
Johanneksen matkakertomuksen loppuun voit nähdä, miksi minä niin 
toivovalla luottamuksella puhun, ja sinun täytyy tunnustaa, ettei kuuluisa 
parannuksen saarnaaja ole noita vääriä profeettoja, joiden harhaopeista sinä 
kirjeessäsi minua niin vakavasti varoitat.  
Jatkan siis nyt mainittua kertomusta: 
– Jätettyämme majapaikkamme lähdimme päivän koittaessa jälleen matkalle 
ja menimme ulos kaupungin itäisestä portista, mikä oli helppo löytää, koska 
melkein puolet kaupungin asukkaista matkusti samaa tietä. Roomalainen 
vartiosto viivytti meitä portilla melko kauan.  



Viimein tuli kansanpaljous niin suureksi, että se täytti koko kadun. Siinä 
seisoimme kokoon ahtautuneina, ja tyytymättömyyttä kuului kaikkialta. 
Mutta siitä huolimatta saimme kuitenkin odottaa, kunnes vartioston johtaja 
näki hyväksi herätä aamu-uinailustaan ja oli virkistänyt arvoisia jäseniään 
kylvyllä sekä syönyt aamiaisen - minkä kaiken hän toimitti mitä suurimmalla 
levollisuudella - niin, sitten hän näki hyväksi avata kaupungin portit. Voi, että 
meidän pitää olla mokomain herrojen orjina! Milloin koittaakaan se päivä, 
josta profeetta Jesaja puhuu: "Sinun porttisi pidetään aina auki, ei niitä 
suljeta päivällä eikä yöllä, että kansojen rikkaudet tuotaisiin ja heidän 
kuninkaansa saatettaisiin sinun tykösi" (Jes.60:11) 
Päästyämme vihdoin portista, erosimme me, Joosef ja minä, muusta 
joukosta ja kuljimme laakson läpi Jordanille, johon oli vielä tunnin matka. 
Ihana aamuaurinko herätti koko luonnon iloitsemaan, tuhannet 
aamukasteen helmet kimaltelivat maassa, niin että se oli kuin tähtiä 
muistuttavien timanttien peittämä. Jonkin matkaa tie kulki peltojen ja 
puutarhojen poikki, mutta sitten se kulki halki avaran aukean, missä villiaasit 
suurina laumoina kävivät laitumella.  
Lähestyessämme ne aran uteliaina nostivat päänsä ja juoksivat keveästi kuin 
antiloopit kovaa vauhtia erämaahan. Suurin osa kansaa kääntyi viistoon 
aukean ylitse, josta päätimme profeetan olevan sillä suunnalla, emmekä 
tässä pettyneetkään.  
Vihdoin me tapasimme hänet Jordanin rannalla vähän matkaa alempana 
kahlauspaikasta, joka on Jerikoa vastapäätä, suurella Baabeliin ja Assyyriaan 
johtavalla karavaanitiellä. Tie on sama, jota isämme murheissaan vaelsivat 
vankeuteen vietäessä, ja sama, jota monet kansamme kuninkaista ovat 
kyynelillään kostuttaneet. Murhemielin tarkastelimme sitä ja rukoilimme 
hartaasti Herraa, että hän etsisi kansansa jäännöksiä eikä iankaikkisesti 
vihastuisi! Ja Jordania lähestyessämme näimme suuren kansanpaljouden 
seisovan näillä tienoin melkein Jerikoon ulottuvan erämaan rajalla ja 
kuuntelevan profeetan puhetta. Me seurasimme virran rantaa ja tulimme 
puoleksi veden alla olevan kiviröykkiön luo. 
– Nämä kivet, sanoi toverini, - ovat ne kaksitoista kiveä, jotka israelilaiset 
pystyttivät Jordanin ylittämisensä muistoksi. Tästä he kävivät kuivin jaloin 



ylitse. Minä laskin kivet ja sain summaksi vain yhdeksän. Ajattelin niitä monia 
vaiheita, joita Israel oli kestänyt sitten tuon ajan, jolloin isämme olivat 
pystyttäneet nuo kivet. Uudet suvut, neuvosherrat ja kuninkaat, vankeudet, 
sodat, valloitukset, tappiot ja vihdoin sorto ovat seuranneet toinen toistaan, 
kunnes emme enää ole mikään kansa. Tosin meillä on Rooman keisarin 
armosta kuningas, mutta hänen valtikkansa on vain Israelin pilaksi. Nykyisen 
kuninkaan hallituksen loputtua otetaan valtikka kokonaan pois Juudalta, hän 
lisäsi katkerasti. 
Maria huudahti kohta innokkaasti: - Sittenhän Messias tuleekin! Toivosta 
säihkyvin silmin jatkoi Johannes: - Niin, Juudan pitää tulla kaikkein syvimmin 
nöyryytetyksi, ennen kuin sitä voidaan korottaa. Vasta Messiaan tultua 
kuninkaaksi täyttää hänen kunniansa koko maan. 
– Saavuimme viimein, hän jatkoi kertomustaan, - virran rannalla olevan 
pienen kummun ympärille kokoontuneeseen taajaan väkijoukkoon. 
Kummulla seisoi kaikkia muita päätään pitempi mies. Hänen sanojaan 
kuuntelivat kaikki tarkasti. Hänen heleä, täyteläinen ja vakava äänensä kuului 
korviimme, ennen kuin voimme edes erottaa sanoja. Iältään hän oli noin 
kolmikymmenvuotias, ja hänen kasvonsa muistuttivat egyptiläisissä 
muistorahoissa tavattavaa kansamme ruhtinaan Joosefin kuvaa. Hänen 
hiuksensa olivat pitkät ja riippuivat järjestämättöminä hänen hartioillaan, 
hänen vaatteensa olivat kamelinkarvoista, ja hänen oikea kätensä oli 
olkapäähän saakka paljas. Hänen ryhtinsä oli vapaa ja käskevä kuin 
kaukasialaisen sotilaan, mutta hänen ruumiinliikkeensä olivat somat ja 
viehättävät. Samalla kun hänen sanansa kaikuivat voimallisina ja 
vakuuttavina sekä sydämellisinä ja kaunopuheisina, loisti hänen kasvoistaan 
mitä syvin nöyryys ja pyhä innostus. 
Kansa kuunteli häntä tarkasti, sillä hän puhui niin kuin vanhat profeetat ja 
käytti heidän profeetallisia, sanojaan. Hän puhui Messiaasta: 
– Oi, Israel! Käänny Herran, sinun Jumalasi, puoleen! Pahojen tekojesi tähden 
sinä olet hänestä kauaksi joutunut, hän huusi juuri lähestyessämme häntä.  
– Kuule Herran sanaa, palaja ja sano hänelle: "Herra, poista pahat tekomme 
meistä ja ota meidät jälleen armoosi! " Katso, hän tulee, joka pelastaa sinut 
epäuskostasi ja rakastaa sinua! Hän on oleva taivaan kasteena Israelille, joka 



juurtuu ja kasvaa kuin lilja ja Libanonin setrit. Hän hajottaa oksansa laajalle; 
hänen kauneutensa on öljypuun kauneus ja hänen hedelmänsä kansan 
lääke. Ne jotka hänen varjossaan asuvat, pysyvät iankaikkisesti. Ja tapahtuu, 
että jokainen, joka Herran nimeä avukseen huutaa, pelastuu; sillä ilman 
häntä ei ole mitään pelastusta. 
– Kenestä profeetta niin puhuu? kysyi eräs vieressäni seisova mies ensin 
naapureiltaan ja sitten minulta. Me olimme asettuneet niin lähelle profeettaa 
kuin suinkin mahdollista, ettemme kadottaisi sanaakaan sellaisen miehen 
sanoista, joka voi saattaa kaupungit autioiksi ja erämaat ihmisillä kansoittaa. 
– Hän puhuu Messiaasta, kuuntele! vastasi eräs lähellä seisova kirjanoppinut, 
joka kiusaantui tullessaan tarkkaavaisuudessaan häirityksi.  
– Hänen sanansa ovat aivan selvät! Kuuntele nyt vain! 
– Puhaltakaa pasunoilla Silonissa, sillä Herran päivä on tullut! jatkoi profeetta 
äänellä, joka kajahti kuin hopeatorvi.  
– Sillä katso, päivä on läsnä, jolloin minä taas saatan orjuuden Israelille! 
Ottakaa sirppi käteenne, sillä vilja on tuleentunut! Se päivä on tulossa, jona 
Herra jylistää Siionissa ja antaa äänensä kuulua koko Israelissa! 
– Oletko sinä Elia? kysyi joku joukosta. 
– Minä olen, vastasi profeetta, - se, josta on kirjoitettu: huutavan ääni on 
erämaassa, valmistakaa Herran tietä ja tehkää Hänen polkunsa suoriksi. 
Herran päivä on tullut. Minut on lähetetty vain edellä juoksijana 
valmistamaan Herran tietä. 
– Oletko Messias? kysyi eräs vaimo, joka seisoi häntä lähellä ja hartaasti 
kuunteli hänen puhettaan. 
– Minun jälkeeni tuleva on väkevämpi minua, vastasi profeetta nöyrästi.  
– Minä en ole kelvollinen päästämään hänen kenkiensä pauloja. Hänellä, 
joka jälkeeni tulee, on viskin kädessään. Hän puhdistaa riihensä ja kokoaa 
vehnät aittaansa; mutta akanat hän polttaa sammumattomassa tulessa. 
Tehkää parannus ja kastattakaa itsenne syntien anteeksi saamiseksi, sillä 
läsnä on päivä, joka polttaa kuin pätsi! Katsokaa, ettette silloin tule 
poltetuiksi! Kirves on pantu puitten juurelle, että jokainen puu, joka ei kanna 
hyviä hedelmiä, hakataan pois ja heitetään tuleen. 
– Mestari! sanoi eräs leeviläinen, - meillekö, jotka olemme israelilaisia, sinä 



niin puhut, vai sanotko sinä sitä tässä olevista pakanoista ja samarialaisista? 
Kansan joukossa oli näet myös paljon roomalaisia sotilaita, jotka 
uteliaisuudesta olivat sinne saapuneet, sekä paljon samarialaisia ja 
damaskolaisia. 
– Menkää ja huutakaa jerusalemilaisten korviin, jatkoi profeetta, - että minun 
kansani on tehnyt nämä kaksi syntiä: he ovat hyljänneet minut, elävän veden 
lähteen, ja kaivaneet itselleen kaivoja, kelvottomia, vedettömiä kaivoja. Herra 
on minut tänä päivänä asettanut rautapatsaaksi ja vaskimuuriksi koko maata 
vastaan, Juudan kuninkaita, sen ruhtinaita, pappeja ja koko kansaa vastaan. 
Ja kuitenkin sanot sinä, Israel, ettet ole syntiä tehnyt! Sinun pahat tekosi 
todistavat sinua vastaan. Ota vaari, Israel, siitä, että teet parannuksen 
soveliaita hedelmiä. Kuulkaa tätä kaikki! Te olette saastuttaneet maan. Älkää 
sanoko: missä on Herra, joka johdatti meidät Egyptin maasta? Hän vihastuu 
joka päivä teidän sydämenne kovuuden ja teidän vastahakoisuutenne 
tähden. Parantukaa! 
Älkää luottako vaiheeseen sanoen: - Meillä on Herran temppeli, Herran 
temppeli, Herran temppeli. Te olette tehneet sen rosvojen luolaksi. 'Teidän 
uhrinne ovat tulleet Herralle kauhistukseksi. 
– Tuo on tarkoitettu meille, veljet, sanoi eräs pappi vihasta hehkuvin kasvoin. 
– Mutta me emme ole rosvoja. 
– Näin sanoo Herra, lausui nuori profeetta samanlaisella äänellä kuin Jumala 
puhuessaan Hoorebin vuorella. Hänen äänensä oikein peljätti meitä:  
- Voi teitä, te paimenet, jotka minun laumaan hajotatte! Minä tahdon 
etsiskellä teitä teidän pahojen tekojenne tähden. Kuinka onkaan kulta 
tummunut, muuttunut hyvä kulta? Siionin pojat, nuo kalliit, punnitut 
puhtaimman kullan arvoisiksi - mikä arvo heillä nyt on? Siionin papit olivat 
muinoin lunta puhtaammat, maitoa valkoisemmat, heidän ruumiinsa oli 
koralleja rusottavampi, heidän hahmonsa oli kuin safiiri. Nyt on heidän 
muotonsa nokea mustempi. 
He antavat minun kansalleni tuhkaa leivän asemesta! Voi Siionia sen väärien 
profeettojen pahojen tekojen tähden ja sen pappien rikkomusten vuoksi! 
Menkää Israelin kaduille ja etsikää joka paikka, jos te löydätte yhtään, joka 
tekee oikeutta ja seuraa totuutta, sanoo Herra! 



Vaikka he sanovatkin Herran elävän, vannovat he kuitenkin väärin. Kuulkaa 
minua, te papit, ja kallista korvasi, sinä Israelin heimo! Voi teitä, te papit! Te 
olette rikkoneet minun lakin. Minä olen nähnyt Jerusalemin profeettain 
tekevän kauheita tekoja. He tekevät aviorikoksia ja vaeltavat vaiheessa, 
sanoo Herra. Minun kansani on tehnyt syntiä tietämättömyydestä; eivät he 
tunteneet Jumalan lakia, eivätkä heidän opettajansa sitä heille selittäneet. 
Sen tähden minä teidät hylkään, sanoo Herra. Ei teidän enää pidä. oleman 
minun pappejani, koska olette unohtaneet Jumalan lain.  
Millaisia ovat papit, sellainen on kansakin! Sen tähden on maa murheissaan. 
Jokainen siinä asuva ihminen suree. Koska maassa ei ole totuutta eikä 
Herran tuntemusta, niin siitä seuraavat kiroilemiset, valheet, murhat, 
varkaudet ja aviorikokset. Voi teitä, te papit! 
Silloin lähti moni leeviläinen pois vihaisena ja kiukkuisena. He olisivat 
mielellään tehneet profeetalle pahaa, elleivät olisi peljänneet kansaa, joka 
todisti profeetan puhuneen heistä oikein Leeviläisten poistuminen sekä se 
tapa, millä he ilmaisivat vihaansa, synnytti kansassa rauhattomuutta, hälinää 
ja tyytymättömyyttä.  
Sen lakattua sanoi eräs rikas Jerusalemin neuvosherra profeetalle: - Mestari! 
Israelin vanhimmat, jotka johtavat sukunsa Aabrahamista, eivätkä ole 
pappeja, tulevat autuaiksi hänen kauttansa. 
Nuoruuden iässä oleva profeetta käänsi tummat ja säihkyvät silmänsä 
vanhan miehen puoleen lausuen vakaasti: - Älkää sanoko: "Meillä on isänä 
Aabraham"; sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää 
lapsia Aabrahamille. Joka vanhurskautta tekee, hän on Aabrahamista. Sen 
tähden: kääntykää ja tehkää parannuksen hedelmiä.  
Näiden sanojen johdosta syntyi mutinaa fariseusten ja saddukeusten 
joukossa. Mutta ikään kuin profeetta olisi tuntenut heidän sydämensä 
syvimmät ajatukset, hän aivan lävisti heidät silmäyksillään ja huusi:  
- Voi teitä, te kyykäärmeitten sikiöt! Kuka teitä on neuvonut välttämään 
tulevaista vihaa? Tulee päivä, jolloin hän istuu kuin sulattaja uuninsa ääressä. 
Tehkää siis parannus, puhdistakaa sydämenne jumalattomuudesta, jotta te 
pelastuisitte kadotuksesta! 
Sitten hän kääntyi muutamien kaunispukuisten naisten puoleen sanoen: - Te 



Jerusalemin tyttäret, pankaa pois turhat ajatukset sydämistänne! Pukeutukaa 
säkkiin ja itkekää! Heittäkää pois kaunistuksenne Herran kasvojen edestä ja 
peljätkää häntä! Turhaan puet itsesi purppuranpunaiseen pukuun, kaunistat 
itseäsi kultakoristeilla ja maalaat kasvojasi punaisiksi. Sillä kaikessa 
kauneudessasi sinä et kelpaa Herralle.  
Minä kuulen jo Israelin tyttärien valituksen ja näen heidän kohottavan 
käsiään kohti päivää, jona heidät hyljätään ja he hukkuvat 
jumalattomuutensa tähden. Tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on 
lähellä! Herra sanoo: "Kuule, Israel! Minä olen lähellä, enkä ole kaukana". 
Ottakaa varteen korkeimman Jumalan ilmoitus! On tullut päivä, jolloin Herra 
tahtoo etsiä maata ja puhutella luotujaan kasvoista kasvoihin.  
Katso, on tullut päivä, sanoo Herra, päivä, jona minä herätän Daavidin 
huoneelle vanhurskauden vesan, kuninkaan, hallitsemaan ja tekemään 
hallittaviaan onnellisiksi. Ja hän tekee oikeutta ja vanhurskautta maan päällä. 
– Katso, lähellä on päivä, jolloin Juuda pelastetaan ja Israel saa asua 
rauhassa, sanoo Herra. Silloin minä annan hänelle paimenet, jotka ravitsevat 
heitä niin, ettei heiltä mitään puutu. Nouse, nouse, sillä sinun valkeutesi on 
tullut! Kuule, Israel! Siionin tähden minä en vaikene. En minä ennen lepää, 
kuin siitä lähtee vanhurskaus kuin kynttilä ja autuus kuin palava lamppu. 
Nouse, nouse, sillä sinun valkeutesi on tullut ja Herran kunnia koittaa sinun 
ylitsesi! Pimeys peittää maan ja synkeys kansan, kuten Jesaja sanoo, mutta 
sinun ylitsesi koittaa Herra ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. 
Pakanoiden pitää vaeltaman hänen valkeudessaan ja kuninkaiden hänen 
paisteessaan. Häntä nimitetään meidän Herraksemme ja 
vanhurskaudeksemme, ja on oleva kunnian kruunu Herran kädessä ja 
kuninkaan hiippa sinun Jumalasi kädessä. Herran Henki lepää minun 
päälläni, että minä julistaisin hänen tulemisensa otollista vuotta! Hän on 
asettanut minut vartijaksi sinun muureillesi, oi Israel, enkä minä vaikene 
päivällä enkä yöllä, enkä sulje suutani enkä etsi lepoa siihen asti, että tulee 
hän, joka lähetti minut lähettinä edellensä. Kuinka minä voisin kytkeä kieleni 
sellaisesta ilosanomasta? Enkö minä julistaisi hänen kunniaansa?  
Hänen poikansa tulevat kaukaa, ja hänen tyttärensä kasvatetaan vieri 
vieressä. Paksuna pilvenä kiirehtivät kansat toinen toisensa perästä esiin. 



Kyyhkyläisinä he lentävät hänen ikkunalleen häntä ihailemaan. Maahan he 
lankeavat ja rukoilevat häntä. Luodut odottavat hänen lakiaan ja kuninkaat 
palvelevat häntä Jumalan pyhien johdossa Israelissa. Hän sanoo: "Minä olen 
Herra, sinun pelastajasi, vapahtajasi ja kaikkein korkein Jaakobin huoneessa." 
Sanokaa Israelin tyttärille: Katsokaa, teidän pelastuksenne lähenee! Katsokaa, 
hänen palkkansa on hänen mukanaan, ja hänen tekonsa käy hänen 
edellänsä!  
Yhtäkkiä hän muutti puheensa ja korotti äänensä niin kuin sotajoukon 
johtaja, jotta kauempaakin olevat kuulisivat häntä: "Kaikki janoavaiset, tulkaa 
veden ääreen. Tulkaa, ostakaa ilman rahaa ja ilman hintaa viiniä ja maitoa. 
Kallista korvasi, Israel, ja tule hänen tykönsä! Kuule, että sielusi eläisi! Käänny, 
tee vanhurskautta ja oikeutta ja uhraa hänelle katuvainen sydän, kun hän 
tulee! Sillä näin sanoo suuri ja korkea, jonka valtaistuin pysyy iankaikkisesti ja 
jonka nimi on pyhä: minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niiden tykönä, 
joilla on ahdistettu henki ja nöyrä sydän. Rauha, rauha sille, joka kaukana on, 
ja sille, joka lähellä on, sanoo Herra!" 
"Veisatkaa Herralle uusi virsi ja kajahtakoot hänen ylistyksensä maan ääristä 
saakka, sillä näin sanoo Herra Jumala, joka on luonut taivaan ja sen maan 
ylitse pingoittanut, hän, joka on muodostanut maan kaikkineen, mitä siinä 
on ja joka on kaikki eläviksi tehnyt.  
Katso, minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni 
mielistyi. Minä olen pannut Henkeni häneen, hän levittää kansakuntiin 
oikeuden. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja suitsevaista kynttilänsydäntä 
hän ei sammuta. Minä Herra, sanoo Jumala ainokaiselleen, olen 
vanhurskaudessa sinut kutsunut, ja olen tarttunut sinun käteesi, varjellut 
sinua ja pannut sinut kansoille liitoksi, pakanoille valkeudeksi, avaamaan 
sokeat silmät, päästämään sidotut vankeudesta. Minä, Herra, se on nimeni, 
minä en anna kunniaani toiselle. Minä olen ainokaiseni korottanut ja 
asettanut hänet kaikkia maan kuninkaita korkeammalle.  
Katsokaa häneen, ja te tulette autuaiksi, kaikki maan päällä asuvat kansat. 
Sillä hänen edessään pitää kaikkien polvien taipuman ja kaikkien kielten 
pitää häntä tunnustaman. Vapahtaja, sotajoukkojen Herra, on hänen 
nimensä, ja hän on Israelin pyhä!"  



Sellaisella innolla profeetta puhui kaikesta tästä, että se tunkeutui jokaisen 
korviin ja liikutti jokaista sydäntä. 
Niin erinomaisesti hän saarnasi, tuo Jumalan voimalla varustettu profeetta. 
Ja hänen sanankuulijoilleen ja profeettain kirjoituksien lukijoille hänen 
sanansa olivat totuus ja kirkkaat kuin aurinko. Tuntuipa minusta hänen 
puhuessaan aivan siltä, kuin minun olisi ainoastaan tarvinnut katsoa 
ympärilleni tunteakseni Messiaan.  
Koko kansanjoukko seisoi hartaasti kuunnellen ja oli sydämen syvyyteen asti 
liikuttunut hänen puheestaan. Minä katselin häntä mitä syvimmällä 
kunnioituksella. Pyhä ilo täytti sydämeni, sillä ymmärsin, että Jumala jälleen 
muisti Siionia ja tahtoi selvemmin kuin koskaan ennen julistaa. ihmeitään 
maan päällä. Profeetta astui alas kummulta - näytti siltä kuin hän olisi 
kiinnittänyt katseensa minuun - ja sanoi:  
– Te, jotka haluatte kastetta syntien anteeksi saamiseksi ja sydämenne 
puhdistuvan vastaanottamaan Jumalan pyhää ilmestystä, seuratkaa minua ja 
tulkaa alas virran rannalle Tuhannet noudattivat tätä kehoitusta, ja minä olin 
ensimmäinen heistä.  
Vapisin ilosta hänen kysyessään minulta, uskonko minä häneen, joka oli 
tuleva, ja tahdonko minä valmistaa sydämeni häntä vastaanottamaan 
kasteen kautta, mikä olisi oleva merkkinä ja lupauksena siitä, että kun 
Messias tulee, minä tuntisin hänet.  
Tuona päivänä kastettiin noin tuhat sielua Jordanissa, ja he tunnustivat 
syntinsä ja toivoivat syntien anteeksisaamista sen tuntemattoman nimen 
kautta, joka oli tuleva. Kastettujen joukossa oli fariseuksia, saddukeuksia, 
neuvoston jäseniä ja kirjanoppineita sekä eräs harmaapäinen roomalainen 
sotilas. Joosef arimatialainen ei antanut kastaa itseään, sillä hän tahtoi ensin 
tarkasti tutkia tätä tärkeää asiaa, ennen kuin hän voi uskoa.  
Kasteen jälkeen kansa jakautui joukkoihin, mutta profeetta palasi erämaahan 
levätäkseen iltaviileään saakka sekä nauttiakseen ja vuorilla kasvavia marjoja. 
Jälleen palattuaan hän puhui vieläkin suuremmalle kansanjoukolle selittäen 
yhä selvemmin Messiaassa täyttyvien taivaallisen valon kirkastamien 
lupausten toteutumista ja opettaen minuakin käsittämään Messiaan 
varsinaista olemusta. 



Kaiken tämän kertoi Marian serkku, ja tähän lopetankin, rakas isä, pitkän 
kirjeeni. En yritäkään, lähemmin selittää noita korkeita ja pyhiä asioita, joita 
ennustukset sisältävät. Lisään ainoastaan, että ennustusten täyttyminen 
toivoni vahvistuu päivä päivältä ja että minä yhdessä monien tuhansien 
kanssa odotan Messiaan pikaista tulemista. 
Tyttäresi Adina. 
 
Viides kirje 
 
Vieläkin kaksisataa kastetaan. – Joosef arimatialainen ja Johannes viipyvät 
vieläkin profeetan luona. – Heidän keskustelunsa profeetan kanssa. – 
Iltalaulu temppelissä. – Keskustelu Messiaasta ja hänen kuolemastaan. – 
Lasarus ilmestyy. – Hänen selityksensä ennustuksesta. – Selitys hänen 
ystävästään Jeesus Nasaretilaisesta. – Epäilyä, profeettain kirjoitusten 
tutkistelua. 
 
RAKAS ISÄNI! Vaikka on kulunut ainoastaan kolme päivää siitä, kun kirjoitin 
viime kirjeeni, on minulla kuitenkin niin suuri halu kuulla sinun neuvojasi ja 
ajatuksiasi kansamme mieltä liikuttavista ihmeellisistä seikoista, etten malta 
pitemmälle viivyttää kertomukseni jatkoa Johanneksen, Marian serkun, 
käynnistä profeetan luona Jordan virran rannalla.  
Koska hänen sanansa ovat vaikuttaneet niin syvästi, että minä, kuten hänkin, 
uskon profeetan Jumalan lähettämäksi, niin katson tarpeelliseksi, että sinä 
saat tiedon kaikesta, mitä nuorukainen minulle kertoi, harkitaksesi puheen 
pätevyyttä ja miten se on käsitettävä. Olen varma, isäni, että minä kaikissa 
tapauksissa antaudun sinun viisaan neuvosi ja oppisi ohjattavaksi. Kuule siis 
tavallisella hyvyydelläsi hänen kertomuksensa loppua: 
– Profeetan lopetettua toisen puheensa jatkoi Marian puhelias serkku ja 
kastettua vielä kaksisataa sielua Jordanissa, hän laski kansan kaupunkiin 
etsimään yösijaa ja ostamaan itselleen ruokaa, sillä innossaan saada kuulla 
häntä olivat useat heistä unohtaneet ottaa evästä mukaansa. 
Monet heistä pyysivät vielä ennen lähtöään hänen siunaustaan. Olipa oikein 
liikuttavaa nähdä, miten vanhat harmaahapsiset ja sauvoihin nojautuvat 



sedät kumarsivat tätä nuorta Eliaa, siten tunnustaakseen hänen jumalallisen 
tehtävänsä. Äidit veivät lapsensa hänen siunattavikseen; nuorukaiset ja 
neitseet kumarsivat katuvaisina hänen jalkojensa juuressa ja itkivät 
katumuksen ja parannuksen kyyneleitä.  
Vihannalla rannalla seisoi profeetta juhlallisen levollisena kuin taivaasta 
maan päälle lähetetty enkeli ja siunasi heitä lausuen sanoja, mitkä tosin 
olivat outoja korvillemme, mutta jotka kuitenkin salaisella voimalla 
tunkeutuivat sydämiimme, niin että olimme pyhästä ilosta liikuttuneita. Hän 
sanoi: 
"Jumalan Karitsan nimessä minä siunaan teitä!" 
– Mitä hän niillä sanoilla tarkoitti? kysyi Maria tavallisella lempeällä 
vakavuudellaan. 
Hänen serkkunsa ei voinut vastata hänelle muuta kuin, ettei hän sitä tiennyt. 
Sitten hän jatkoi: 
– Vihdoin hälveni kansanjoukko vähitellen; ainoastaan muutamat heistä 
istahtivat puiden varjoon virran rannalle. Joosef arimatialainen ja minä 
olimme melkein ainoat, jotka jäimme profeetan luokse.  
Etäällä meni aurinko juuri mailleen Jerikon tornien taakse ja punasi 
purppuralla Jordanin virran ja Daavidin kaupungin väliset kukkulat. Taivaan 
punahohteessa heijastuva Jordan ajeli aaltojaan kuin kultainen, 
smaragdikiviseen kehykseen pujoteltu puronen.  
Profeetan kasvot, joita päivänsäde valaisi granaattipuun lehvien lomista, 
olivat kirkkaat kuin Mooseksen kasvot hänen astuessaan alas Siinain 
vuorelta. Hän näytti autuaallisiin ajatuksiin vaipuneelta. Vaieten seisoimme 
hänen vieressään emmekä uskaltaneet suutamme avata.  
Vihdoin hän kääntyi hymyillen puoleemme, tarttui käyräpäiseen sauvaansa, 
johon hän nojasi, sillä hän oli päivän ponnistuksista uupunut ja rasittunut, 
sekä astui verkalleen virran vartta erämaata kohti.  
Hän ei ollut vielä pitkälle ehtinyt, kun tunsin vastustamatonta halua seurata 
häntä. Oikein minua poltti halu saada puhutella häntä, istua hänen 
jalkojensa juuressa ja tiedustella noita suuria asioita, joita hän oli 
saarnoissaan esittänyt. Minä halusin valoa ja tietoa. Halusin hänen selittävän 
minulle pyhiä kirjoituksia ja antavan minulle saman valaistun ymmärryksen 



kuin hänelläkin niistä oli.  
Sen tähden sanoin matkakumppanilleni: Seuratkaamme häntä 
kuullaksemme vieläkin enemmän noista pyhistä asioista, joista hän on 
tänään meille puhunut! Joosef, jolla oli yhtä suuri halu kuin minullakin saada 
vielä puhutella profeettaa, suostui kohta ehdotukseeni, ja me lähdimme 
astumaan erämaahan johtavaa polkua profeetan perässä, joka yksinäisellä 
matkallaan näkyi vajonneen syviin mietteisiin. Aurinko oli jo mennyt 
mailleen, ja kuu nousi virran vastaisella rannalla. Profeetta pysähtyi ikään 
kuin tahtoen tarkastaa maan syksyistä suloutta tähtitaivaan valossa. Me 
lähestyimme häntä. Hän katsoi meihin, mutta ei karttanut meitä. Kainolla 
varovaisuudella astuin hänen luoksensa ja sanoin: 
– Korkeimman Jumalan profeetta! Salli kahden israelilaisen nuorukaisen 
puhutella sinua, sillä sydämemme hehkuvat rakkaudesta sinuun! 
– Ja me tahtoisimme jäädä sinulle seuralaisiksi erämaahan, rabbi! Sillä eihän 
ole hyvä olla yksin täällä, lisäsi Joosef. 
– Erittäinkin, sanoin minä, tahtoisin kysyä sinulta siitä suuresta henkilöstä, 
jonka pikaista tuloa sinä julistat! 
Profeetta, joka näkyi olevan tyynellä mielellä, vastasi levollisesti: 
– Ystävät, minä olen erämaan asukas ja elän yksinäisyydessäni omasta 
vapaasta tahdostani. 
Ihmisten ilmoille tulen vain julistaakseni sanomaani. Eivät ole ihmisilot minua 
varten. Tehtäväni on vain yksi, sen kestävyys lyhyt, sen tarkoitus Jumalan 
suurimpien profeettojen arvoinen. Kuitenkin minä olen vähäisin heistä, en 
ansaitse edes profeetan nimeäkään. Hänen rinnallaan, jonka tulosta minä 
maailmalle julistan, minä olen vain tomuhiukkanen. Jos olette tulleet 
luokseni tietoa ammentamaan, niin istukaa tähän viereeni, tälle kalliolle, ja 
ilmoittakaa minulle, mitä teillä on epäselvää. Minä vastaan kysymyksiinne ja 
menen sitten matkoihini. 
Nämä sanat hän lausui hiljaa, lempeästi, melkeinpä surumielisesti, ja tämä 
teki hänet minun silmissäni vieläkin kunnioitettavammaksi ja 
rakastettavammaksi. Olisinpa tahtonut nojautua hänen rinnalleen ja itkeä 
siinä, sillä minua liikutti suuresti se, että hän, jonka Herra Sebaot oli 
lähettänyt profeetakseen maan päälle, saattoi olla niin kovin vaatimaton ja 



nöyrä. Kumpikin istuimme puolellemme hänen viereensä, koska hän ei 
sallinut meidän istua jalkojensa juureen. Sen hän jyrkästi kielsi samoilla 
sanoilla, jotka hän lausui hänen eteensä polvistuneille ihmisille, nimittäin: 
"Minäkin olen vain ihminen." 
Sekä paikka että hetkikin olivat hyvin soveliaat sellaiseen keskusteluun, 
minkä aioimme aloittaa. Täydenkuun loistava kehrä lähetti kalpeaa valoaan 
meille ja loi nuoren profeetan kasvoille pyhää lempeyttä.  
Jalkojemme juuressa juoksi Jordan virta tummana kuin Intian varjoisat värit 
ja kulki kivistä uomaansa hiljaa kohisten eteenpäin. Ja yläpuolellamme 
kaartui Herran Sebaotin temppelin kupu katto lukemattomine 
alttarikynttilöineen, tähtineen. Vasemmalla puolellamme, tuskin 
silmänkantamaa edempänä, lepäsi Jeriko tornien täyttämän pimeän 
kukkulamöhkäleen kaltaisena. Ainoastaan korkeimmasta vartijantornista 
näkyi valo. Takanamme levisi autio erämaa juhlallisena jylhässä 
suuruudessaan. 
Kauempana olevasta sotilasleiristä kuului laulu, josta vieno iltatuuli silloin 
tällöin toi korviimme säveliä. Lähellä, eräässä akasiapensaassa, istui 
yksinäinen satakieli laulaen lakkaamatta suloisia monivaihteisia laulujaan 
tarkasti kuuntelevalle kuulle. 
– Kaikki kiittävät Herraa mekö olisimme vaiti? sanoi profeetta.  
– Laulakaamme temppelin iltalaulu!  
– Ja hän lauloi pyhän virtemme Jumalan luomistyöstä niin täydellisen 
sointuvalla äänellä, etten vielä koskaan ole kuullut. pappiemme sitä niin 
laulavan. 
Me yhdyimme hänen lauluunsa. Ylistysvirtemme kajahteli yli virran ja kaikui 
takaisin toiselta rannalta ikään kuin puut, rannat, virta, kallio ja ilmakin 
olisivat saaneet äänen yhtyäkseen Herraa ylistämään. 
Kiitos, kiitos, kiitos Herran! 
Taivaat, maa, meri kiittäkäätte häntä ylistäin! Kiittäkäätte häntä enkelit ja 
taivaan sotajoukot! 
Miehet Israelin, veisatkaa häntä ylistäin! 
Sillä kansansa hän korottaa, sitä iäisesti hallitsee! 
Kiittäkäätte häntä aurinko, kuu, kaikki taivaan tähdet! Kiittäkäätte häntä tuli, 



rakeet, myrskyilma! Sillä hän on hurskas tuomari, joka iäisesti hallitsee! 
Kiitos, kiitos, kiitos Herran! 
Kiittäkäätte häntä te linnut, karja ja metsän pedot, kuninkaat ja kansat, 
ruhtinaat ja papit, tuomarit, nuorukaiset, neidot ja vanhukset sekä myöskin 
lapset, kiittäkäätte nimeänsä, kiittäkää ja veisatkaa! 
Kiittäkäätte sotalaumain Jumalaa! Ylistetty ompi hänen nimensä, kunniansa 
korkeampi taivaita! 
Israel on esikoisensa ja kansansa oma. Kiittäkäätte! Israel häntä kiittäköhön, 
kiittäköhön häntä iäti, iäisesti, iät, iäti! 
En koskaan unhota tunnelmaa, minkä tämä laulu, laulettuna sellaisessa 
paikassa, sellaisella hetkellä ja sellaisessa seurassa, loi minuun. Profeetan 
laulua tuntui säestäneen enkelien kuoro. Sydämeni sykähteli rinnassani, 
ikään kuin se olisi pyrkinyt sieltä ylös, sitonut siivet sivuilleen ja liidellyt pois 
tästä maasta. 
Kehoittaessamme tuulta ja taivaan lintuja ylistämään Herraa tuntui minusta 
satakielen laulu hilpeämmältä ja iloisemmalta kuin alussa; kuulostipa siltä 
kuin suhiseva tuuli olisi taivuttanut kuuntelevien puiden latvoja ja yhdistänyt 
niiden salavihkaisen kuiskeen ihmislauluun. Ajattelin itsekseni: Todellakin 
tässä on hyvä olla, sillä tässä on taivaan valtakunnan ovi! Hetkisen juhlallisen 
hiljaisuuden kuluttua avasi profeetta suunsa sanoen: Te etsitte minua, veljet 
Israelissa; voinko tehdä jotakin puolestanne? 
Joosef vastasi: Jalo profeetta! Me haluaisimme mielellämme kuulla vähän 
lisää tuosta voimallisesta ihmisestä saanko häntä siksi kutsua?  
– joka sinun jälkeesi tulee. 
– Minä voin sanoa teille hänestä sangen vähän, hän vastasi, paitsi mitä jo 
olette kuulleet, veljeni. Tulevaisuus on salassa. Minä esitän sanomaani, mutta 
en saa rikkoa sen sinettiä enkä lukea sitä. Minä olen vain Jumalan lähettiläs 
ihmisille. Te saatte oppia tuntemaan sitä, joka minulle on tuntematonta. 
Onnelliset, kolminkertaisesti onnelliset olette te, jotka saatte kasvoista 
kasvoihin katsella tuota jumalallista olentoa, jonka minä näen vain kaukaa. 
Jos minun sallitaankin nähdä hänet, niin on näkemiseni lyhytaikaista, sillä 
hänen tullessaan minä menen pois. Lähetystyöni on silloin päättynyt. 
Autuaat ne, jotka elävät ja saavat nähdä hänen herrautensa ja kuulla 



Jumalan armon ääntä hänen pyhiltä huuliltaan. 
– Milloin siis? minä kysyin, tulee tuo jumalallinen henkilö? Missä muodossa 
ja millaisessa ympäristössä hän ilmestyy? 
– Ihmisenä; mutta ei suinkaan sellaisessa loistavassa muodossa, mikä 
ihmisille kelpaa, vaan nöyränä, alhaisena ja lempeänä. 
– Ja kuitenkin sinä sanoit tänään, että hänen valtansa on rajaton ja ettei 
hänen valtakunnallaan ole loppua. Puhuithan hänen suuresta herraudestaan 
ja pakanain kuninkaitten antautumisesta hänen valtikkansa alle. 
– Sitä en voi selittää, vastasi profeetta. – Se on salaisuus minun silmissäni. 
Minä puhun niin kuin Jumala, joka minut lähetti, käskee puhumaan. Minä 
tiedän hänen, joka jälkeeni tulee, olevan minua suurempi. Hänen 
kengänpaulojaankaan päästämään en ole kelvollinen. 
– Sinä olet nyt tänä iltana opettanut meille, että hän on taivaan Herra, ja 
kuitenkin Jesaja sanoo, että ihmiset häntä halveksivat, haavoittavat ja lyövät 
meidän pahojen tekojemme tähden. 
– Jumalan Henki opettaa minua sovittamaan nämä sanat Messiaaseen, 
mutta minä en kuitenkaan voi niitä oikein käsittää, vastasi profeetta hyvin 
surullisena. 
– Salli minun muistuttaa sinulle, hyvä rabbi, sanoi Joosef, että sinä sanoit 
tästä pyhästä henkilöstä, että hänen täytyy kuolla, vaikka hän on elämän 
Herra, ja että hän kuollessaan on syntien raskauttama, vaikka hän on 
Jumalan pyhä. 
– Niin tapahtuukin, mutta älä pyydä tietää sitä, jota ei ole ilmoitettu 
yhdellekään ihmiselle. Jumalallisen Messiaan täytyy itsensä se selvittää. 
Autuaat ovat ne silmät, jotka saavat hänet nähdä, autuaat ne, jotka saavat 
kuulla hänen viisauttaan ja pitää lain, mikä tulee hänen huuliltaan. 
– Rohkenenko kysyä sinulta, Jumalan pyhä profeetta, sanoi Joosef, kuinka on 
mahdollista, että hän, jonka tulemista Jumala lähetti sinut julistamaan, voi 
pelastaa Israelin, jos hänen kerran pitää kestää sellainen kohtalo, kuin sinä 
ennustat?  
Tuleehan Messiaan korottaa Jerusalem sekä asettaa ennalleen temppelin 
kauneus ja jumalanpalveluksen loisto kuten Jesaja, Esra ja Jeremia 
kirjoittavat. Hän on oleva väkevä ruhtinas ja kuningas, jota kutsutaan Israelin 



pelastajaksi ja jonka valtakunta ulottuu merestä mereen ja virrasta virtaan, 
aina maan ääriin asti!  
Sen tähden me odotamme, profeettain ennustusten mukaan, tapaavamme 
hänessä väkevän hallitsijan, joka tehden Jerusalemin pääkaupungikseen 
hallitsee koko maailmaa, kukistaa kaikki kansakunnat, kuljettaa heidän 
kuninkaansa vankeina jalkojensa astinlaudaksi ja kytkee heidän ruhtinaansa 
kahleisiin. Kaikkien polvien pitää kumartaman häntä, ja hän on oleva 
hallitsija, joka ei salli enää yhdenkään pakanan tallata Juudan pyhää maata; 
ja hän pystyttää Herran Sebaotin palveluksen kaikkiin paikkoihin, joissa nyt 
vielä epäjumalain temppelit kohoavat. 
– Ei hänen valtakuntansa ole tästä maailmasta, vastasi profeetta vakavasti. 
– Mitenkä meidän siis on käsittäminen profeetta Danielia, jonka Herra antaa 
sanoa: "Minä olen asettanut minun kuninkaani pyhälle vuorelleni Siionissa?" 
Kuinka selitämme Jesajan lauseen, jonka hän, ennustaen Herran voidellusta, 
lausuu näin: "Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin 
valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan 
tuomiolla ja vanhurskaudella nyt ja iankaikkisesti" (Jes. 9:6)? 
– Minä en tiedä. Se on salaisuus, jota minä en voi selittää. Minä olen vain 
pasuna, jonka kautta Jumala puhuu. Minä en tunne sanoja, joita minä puhun. 
Sen vain tiedän, että vähäisin lapsi ja kaikkein alhaisin palvelija, jotka elävät 
Messiaan päivinä, ovat minua suuremmat. Minä olen sen ihanan ajan 
kynnyksellä, jonka suuruutta ja loistoa suuret profeetat kaukaa katselivat 
ihmeellisenä taivaan tapahtumana. 
Minä olen lähempänä sen ajan täyttymistä kuin he. Minun on sallittu ihailla 
hänen herrautensa tulemista ilmoittavia säteitä; onpa minun sallittu nähdä 
ehkä vielä enemmänkin; kuitenkaan en sitä varmasti tiedä. Minä avaan vain 
viimeisen oven, joka vie ennustusten hämäryydestä ilmestymispäivän 
ihanaan aamunkoittoon.  
Mutta minä en saa käydä kynnyksen yli enkä pääse osalliseksi sen uuden 
päivän siunauksesta. Kaikki, jotka minun jälkeeni tulevat, ovat minua 
onnellisempia. Mutta tapahtukoon Herran tahto! Minä olen vain hänen 
luomansa, eikä sovi tomun napista. Minä iloitsen kointähden koitosta, vaikka 
sen säteet valaisevat koko maata, lainkaan sattumatta minuun. Tämän puhui 



profeetta mitä liikuttavimmalla äänellä. Kuullessamme hänen puhuvan tällä 
tavalla, liikutti se meitäkin sangen syvästi, jopa minua aivan kyyneliin saakka. 
Sydämeni oli kiintynyt häneen mitä suurimmalla säälillä. Minä notkistin 
polveni, suutelin hänen käsiään ja kostutin niitä kyynelilläni. Hän nosti minut 
lempeästi ylös ja lausui ystävällisellä äänellä: 
– Rakas veljeni! Sinä saat nähdä hänet, jonka tulemista minä ennustan. Hän 
rakastaa sinua, ja sinä saat levätä hänen rinnoillaan! 
Nämä sanat kuultuani jatkoi Marian serkku syvästä liikutuksesta vapisevalla 
äänellä minä puhkesin itkemään, nousin, menin muutaman askeleen syrjään 
ja silmät taivaisiin luotuina rukoilin isäimme Jumalaa, että minut havaittaisiin 
mahdolliseksi sellaiseen armoon. 
– Saanko minäkin nähdä tuon väkevän Jumalan Pojan? kysyi Joosef 
innokkaasti. 
Profeetta tarttui hänen käteensä, katseli profeetallisesta innostuksesta 
loistavin silmin häneen ja sanoi verkalleen liikuttavalla äänellä: Sinä saat 
kerran kantaa häntä käsivarsillasi ja sijoittaa hänet omaa itseäsi varten 
varustamaasi lepopaikkaan. Nyt et ymmärrä sanojani, mutta kuitenkin 
muistat ne silloin, kun ne tapahtuvat. Nämä sanat sanottuaan hän nousi, 
viittasi meille kädellään, meni kiiruusti erämaahan päin ja katosi pimeässä 
näkyvistämme. 
– Kuulitko hänen viimeisiä sanojaan? kysyi Joosef hetken kuluttua. – Mitähän 
ne merkitsevät? 
Ne ennustavat jotakin kauheaa tapausta. Hänen silmissään kajasti jonkin 
kauhean asian edeltä näkeminen. Sydämeni on siitä raskautettu. 
– Ja minä olin sangen iloinen, minä vastasin hänelle. – Me saamme nähdä 
hänet. Minä saan olla hänen läheisyydessään. Oi, jospa hän olisi tuon 
Jumalan lempeän profeetan kaltainen, niin minä rakastaisin häntä koko 
sydämestäni. Onpa ihmeellistä, että me saamme tavata tuota Jumalan 
lähettämää miestä. Ylistetty olkoon hänen tulemisensa siunattu hetki! 
– Iloitsetko sinä kärsimään syntyneen ihmisen tulemisesta? kysäisi äkkiä 
vieras ääni vieressämme. 
Pelästyimme ja katsahdimme taaksemme huomaten meille tuntemattoman 
nuoren miehen seisovan metsäöljypuun varjossa. Hänen kalpeat kasvonsa 



olivat kauniit ja hänen katseensa terävä; hän oli vähäinen vartaloltaan, mutta 
sorea ja hyvin muodostunut. Kysymys tuotti minulle surua, sillä mieleeni 
johtui Jesajan murheellinen ennustus. 
– Mutta hän on oleva maailman kuningas ja hallitsija, minä väitin vastaan. – 
Jos olisit ennemmin ollut täällä, niin olisit saanut kuulla, mitä kaikkea suurta 
ja jaloa profeetta ennusti Messiaasta. 
– Minä olen ollut täällä lähellä. Teidän istuessanne minä nojasin tuota puuta 
vasten, vastasi vieras.  
– Älkää antako pettää itseänne! Jumalan mies, joka on tuleva, on surun ja 
vaivan lapsi. Israel hylkää hänet ja Juuda halveksii häntä. Ne, jotka hän 
tahtoo tehdä onnellisiksi, halveksivat häntä hänen alhaisen syntyperänsä 
tähden. Hänen elämänsä on täynnä kyyneleitä, puutetta ja murhetta. Viimein 
hänet erotetaan eläväin joukosta pahantekijän häpeällisellä kuolemalla. 
Saatatko siis iloita sellaisen kärsivän ihmisen tulemisesta? 
– Mutta mistä sinä sen tiedät? minä kysyin hämmästyneenä ja ihmetellen. – 
Oletko sinä profeetta? 
– En, veljeni. Mutta minä olen lukenut profeettain kirjoituksia. Lisäksi kuulin 
myös tuon Jumalan lähettämän miehen puheet. Hän puhuu enemmän 
Messiaan nöyryydestä kuin hänen kuninkaallisesta loistostaan. Usko minua! 
Messiaan valtakunta ei ole tästä maailmasta, jos hänen pitää elämän ja 
kuoleman niin kuin profeetat ovat ennustaneet. Mutta että hänen elämänsä 
tulee sellaiseksi kuin sanoin, sen todistaa Jesaja selvästi. Minä luen teille 
hänen ennustuksensa siitä. 
Samassa hän otti viittansa alta pergamenttikäärön ja luki kuun valossa tuon 
salaperäisen ja merkillisen kohdan, joka alkaa näillä sanoilla: "Kuka uskoo 
meidän saarnaamme?" (Jes.53. luku) Lukemasta lakattuaan ja huomattuaan, 
millaisen vaikutuksen se teki meihin, hän jatkoi: 
– Tämä ei ole mikään kertomus onnellisesta maailman kuninkaasta, vaan 
surullinen kuvaus hänestä, jonka elämä on täynnä alennusta, pilkkaa ja 
halveksuntaa. 
– Hyvä veli, lausui Joosef innokkaasti, ethän ainakaan tarkoita, että se pyhä 
mies, josta profeetta todistaa, joutuu halveksunnan alaiseksi! 
– Sanoohan Jesaja, että hän on halveksittu, haavoitettu ja ihmisten 



hylkäämä, että hänet otetaan kiinni ja että hän kuolee pahantekijän 
kuoleman. 
– Epäilemättä Jesaja ennustaa profeetasta sellaista, minä huomautin. 
– Tuo Jordanin rannalla saarnaava profeetta todistaa Jesajan sanat 
paikkansapitäviksi ja sovittaa sanansa häneen, jonka tulemista hänet on 
lähetetty julistamaan, vastasi puhelias nuorukainen.  
- Me, jotka tänä päivänä olemme kastetut syntiemme anteeksi saamiseksi, 
saamme odottaa kärsivää Messiasta emmekä maailmaa valloittavaa 
ruhtinasta. Me saamme nähdä hänessä Messiaan, joka nöyryyttää itsensä 
inhimillisten heikkouksien alaisuuteen, jotta hänet sitten ylennettäisiin ja 
jotta hän johdattaisi kaikki ihmiset tykönsä taivaalliseen valtakuntaansa. 
– Mutta Daavidin istuin? Joosef kysyi. 
– On Jumalan oikealla puolella. 
– Mutta Jerusalem ja sen herraus kansoihin nähden? – Taivaallinen 
Jerusalem hallitsee kaikkia kansoja. – Mutta valtakunta, joka on oleva 
iankaikkinen? 
– Se on ainoastaan siellä, missä iäinen elämäkin on. Kuinka hän saattaisi 
täällä maan päällä hallita iankaikkista valtakuntaa, ellei hän itse eläisi 
iankaikkisesti ja hänellä olisi iankaikkisesti eläviä alamaisia? Älä käsitä 
profeetan sanoja siten!  
Samoin kuin Aadam lankesi syntiin ja kadotti paratiisin, pitää Messiaan, 
toisen Aadamin, inhimillisessä luonnossa nöyryyttää itsensä ihmisen tavoin 
saadakseen aikaan sovinnon. Meidän edestämme kärsimällä ja kuolemalla 
hän toimittaa täydellisen sovinnon ja paratiisin valtakunnan ihmiskunnalle. 
Kuitenkaan hän ei anna sitä meille täällä maan päällä, vaan valmistaa sen 
ylhäällä Jumalan valtakunnassa, missä enkelit ovat vartijoina. Tuon 
valtakunnan julistaa profeetta pian tulevaksi.  
Ja tie, minkä hän ennustuksen hengen voimasta osoittaa, on ainoa, jolla 
pelastajamme ja kuninkaamme voi kestää synnin seuraukset ja itse pysyä 
synnittömänä. Hänen haavojensa kautta parannettuina me pelastumme 
vaivoista, jotka olemme ansainneet synneillämme. Hänen päällään lepää 
kaiken maailman syntivelka. Antaen itsensä uhriksi syntiemme edestä hän 
maksaa velan ja sovittaa ihmiset Jumalalle. 



Sellainen on toivottu Messiaamme oleva. Mutta häntä odottaessamme 
itkekäämme iloitessamme ja nöyryyttäkäämme itsemme, että niin pyhä 
olento on pantu kärsimään edestämme. Ja hänet nähdessämme 
langetkaamme polvillemme hänen eteensä kiitollisella kunnioituksella hänen 
rakkauttaan ja laupeuttaan, armoaan ja hyvyyttään, itsekieltäymystään ja 
vapaaehtoista uhrautuvaisuuttaan kohtaan.  
Sillä kun maailmassa ei ollut mitään korkeampaa ja suurempaa uhria, hän 
uhrasi itsensä, kuten profeetta, tästä asiasta ennustaessaan, sanoo kuningas 
Daavidin hengessä: "Katso, minä tulen. Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä 
teen mielelläni" (Ps. 40:8, 9). 
Näin puhuttuaan nuorukainen poistui luotamme. Mutta vastustamattoman 
voiman valtaamana minä seurasin häntä, otin hänet syliini ja sanoin: 
"Totisesti sinä olet profeetta. Sinun sanasi sattuvat sydämeeni niin kuin 
jonkun vanhan ennustuksen kaiku." 
– En ole mikään profeetta. Mitä olen puhunut Messiaasta, olen oppinut 
Raamatusta, hän vastasi. 
– Mutta minä olen saanut apua eräältä mieheltä, joka, on kaikkia muita 
ihmisiä viisaampi. Hän on minun kanssani samanikäinen, ja pidän itseäni 
erittäin onnellisena ollessani hänen ystävänsä. Minun viisauteni, tuntoni, 
hyveeni ja Raamatun tietoni johtuu hänen opetuksestaan. 
– Mikä hänen nimensä on? minä kysyin. – Tahtoisinpa minäkin saada häneltä 
opetusta. 
– Hän karttaa ihmisiä, seurustelee ainoastaan ani harvojen kanssa ja välttää 
huomion herättämistä. En voi viedä sinua hänen luoksensa ilman hänen 
lupaansa. Mutta jos niin tahdot, niin kysyn häneltä lupaa. 
– Minkä näköinen hän on ja missä hän asuu? minä kysyin vieläkin 
suuremmalla osanottavaisuudella. 
– Hän oleskelee nykyisin syntymäkylässäni Betaniassa. Me rakastamme 
häntä niin sydämellisesti, että olemme viivytelleet häntä vieraanamme. 
Mutta muutoin hän asuu äitinsä luona, joka on arvokas Jumalaa 
pelkääväinen leski ja elää vähissä varoissa Nasaretissa. Rakkaudesta äitiinsä 
hän elättää häntä työllään ja on siis esimerkkinä Juudan nuorille miehille, 
jotka laiminlyövät vanhempiensa holhoamista ja pilkkaavat vanhempiensa 



kuritusta siitä jumalattomasta syystä, ettei korbanilla (s.o. uhrilla) tehdä 
mitään isän ja äidin holhoamiseksi. Kukaan hänen tykönsä tuleva ei lähde 
hänen luotaan tulematta viisaammaksi ja paremmaksi. 
– Totisesti, sanoimme me, Joosef ja minä, melkein yhdestä suusta, sinä olet 
kiihoittanut haluamme saada nähdä ja puhutella häntä. Hänen muotonsa 
lienee hyvin jalon näköinen. 
– Ei hänellä ole sellaista ruumiillista komeutta, mikä silmiä sokaisee, mutta 
hänen otsaltaan hohtaa arvokkuus ja hänen kasvonsa ilmaisevat sellaista 
suloutta, että vanhat häntä kunnioittavat ja nuoret häntä rakastavat. Hänen 
silmänsä säteilevät puhtaina ja levollisina, mikä tietysti on heijastus hänen 
pyhistä ajatuksistaan. Hänen silmänsä katsovat niitä, joita hän puhuttelee, 
sellaisella lempeydellä kuin äiti onnensa tunteissa kallistuu kehdossa 
lepäävän esikoisensa yli. Ei hän koskaan naura, pikemminkin hänen 
kasvoillaan kuvastuu piirre, mikä ilmaisee kärsimystä ja osoittaa, että hän on 
tullut juuri kärsimistä ja kipuja varten. Profeettain kirjoituksia lukiessaan ja 
selit täessään taivaallisella viisaudella ennustuksia kauan odotetusta 
Messiaasta, joiden me luulemme jo kauan sitten täyttyneen, hän näkyy 
puhuvan Jumalan Hengessä. Kuitenkin hän tekee tätä tyynesti ja 
luonnollisesti sekä äänellä, jota yksikään ihmiskorva ei vielä ennen ole 
kuullut. 
– Niinpä on hänkin profeetta, sanoi Joosef vakavasti 
– Ei hän ennusta eikä saarnaa.  
– Mikä hänen nimensä on? 
– Jeesus Nasaretilainen. 
Me päätimme kumpikin kätkeä nimen muistiimme. Kun tiemme Jerusalemiin 
oli sama ja kulkee Betanian läheltä, halusimme sydämestämme saavamme 
nähdä häntä, mutta nuori mies kielsi sen meiltä lempeän vakavasti ja sanoi, 
että hänen pitää ensin ilmoittaa asia Jeesukselle.  
Jos hän sitten tahtoo nähdä meitä, niin me saamme kutsun Jerusalemiin 
voidaksemme tulla Betaniaan. Nuorukaisen aikoessa erota meistä kysyin 
häneltä hänen nimeään, sillä niin suuressa määrin hän oli voittanut 
sydämeni. Tunsin, että kun vain pääsen hänen ja viisaan nasaretilaisen 
yhteyteen, en enää toivo muuta kuin saada elää Messiaan näkemiseen 



saakka ja nojata päätäni hänen pyhää rintaansa vasten. 
– Nimeni on Lasarus, ja olen kirjanoppinut, hän vastasi jättäen meille hyvästi. 
Kun Maria kuuli serkkunsa mainitsevan Lasaruksen nimen, hän sanoi: Mitä? 
Lasarusko? Hänet minä tunnen oikein hyvin. Hän on kahden ystäväni, Marian 
ja Martan, veli Betaniasta, jossa viime vuonna vietin viikon ennen pääsiäistä. 
– Sepä hauskaa kuulla, sanoi Johannes, sillä se kiinnittää ystävyytemme 
siteet vieläkin lujemmiksi. 
– Seuraavana päivänä, jatkoi Johannes, tapasimme taas Lasaruksen, ja 
kolmen päivän kuluttua olimme yhdessä palaamassa kotiin. Mutta 
saavuttuamme Betaniaan hän ilmoitti, että hänen ystävänsä Jeesus oli 
yhdessä äitinsä kanssa matkustanut Galilean Kaanaan tervehtimään erästä 
sukulaista, jonka tyttären piti viikon kuluttua viettää häitään. 
Tehtyäni nyt täten selkoa, rakas isäni, kaikesta, mitä Johannes kertoi meille, 
saatat käsittää syyt, miksi Jordanin laaksossa olevaa profeettaa pidetään 
Jumalan lähettämänä eli todellakin Eliana, josta Malakia on ennustanut, ja 
jonka pitää, kuten viisaimmat kirjanoppineista sanovat, ensin tuleman ja 
julistaman rauhan ruhtinaan, Israelin odottaman Messiaan, tulemista. 
Tunteeni, ajatukseni ja tekoni ovat ristiriitaiset.  
Varmaa päätöstä en voi tehdä. Toisinaan olen valmis rupeamaan Jordanin 
rannalla saarnaavan Johanneksen opetuslapseksi, kastattamaan itseni ja 
uskomaan hänen jälkeensä tulevaan; toisinaan taas vapisen pelosta, että se 
ehkä onkin sulaa petosta; sillä minusta näyttää aivan mahdottomalta, että 
minä olisin saanut onnen elää siunatun Messiaan aikana, jota patriarkat ja 
profeetat halusivat nähdä eivätkä saaneet, vaan kuolivat saamatta lupausta 
edes etäältäkään katsella häntä. 
Onneni suuruus tekee minusta epäilijän. Opeta nyt, hyvä isä, minua! Avaa 
nyt eteeni viisautesi aarteet! Sinä olet taitava ymmärtämään profeettain 
kirjoituksia. Ovatko nuo nuoren erämaan profeetan sanat Messiaasta totta? 
Onko henkisesti rikas Lasarus kuvannut meille oikein hänen surullisen 
kohtalonsa maan päällä? Miten saadaan vastakkaiset ennustukset 
sopusointuun muutoin kuin tavalla, jolla nuori betanialainen ne selitti? Anna 
minulle, rakas isäni, joku toinen selitys siihen, miten Messias voi olla samalla 
kuningas ja vanki! Miten hän saattaa olla elämän Herra ja hänen täytyy 



kuitenkin kärsiä kuolema? Miten hän voi hallita rajatonta valtakuntaa ja 
kuitenkin olla ihmisten hylkimä ja tuomitsema? 
Johanneksen kertomus on saattanut rabbi Aamoksen ahkerasti tutkimaan 
profeettain kirjoituksia. Muutkin ihmiset lukevat niitä suurella innolla ja ilolla. 
Sillä uuden profeetan luota tulevat ihmisjoukot levittävät hänen 
ennustuksiaan ympäri koko maan. Siunatkoon Jumala kansaansa ja 
muistakoon lupaustaan!  
Adina. 
 
Kuudes kirje 
 
Ben Israel. – Isän kirje. – Vastaus siihen. – Pappien vastahakoisuus profeettaa 
kohtaan. – Lähettiläät profeetan luo. – Heidän kertomuksensa hänestä. – 
Keskustelu Aamoksen kotona. – Stefanus. – Aamos matkustaa Gilgaliin. – 
Roomalainen sadanpäämies. – Barabbas. 
 
– RAKAS ISÄNI! Terveys ja rauha olkoon sinun ja kaikkien Aleksandriassa 
olevien rakkaitten ja hyvien ystävieni kanssa! Olen jälleen tavannut kelpo 
Ben Israelin, jonka seurassa neljä minulle rakkaan kirjeesi ja lähettämäsi 
kalliit lahjat sekä vakuutti sinun voivan hyvin. Nykyään hän on Damaskossa 
ostamassa kuuluisia syyrialaisia sapeleita, joita hän sitten yhdessä muun 
tavaran kanssa myy Egyptissä suurella voitolla. Hän sanoi minulle 
koonneensa karavaanimatkoillaan itselleen melkoisen rikkauden, josta minä 
suuresti iloitsen, sillä hän on kunnioitettava ja rakas mies. Jopa hänen 
pyyntönsä, että palaisin hänen kanssaan Aleksandriaan, oli miltei voittanut 
päätökseni tänne jäämisestäni, ellet sinä olisi käskenyt minua käyttämään 
hyväkseni erityisiä etuja, mitkä minulla täällä ovat tarjona kasvatukseni 
täydentämiseksi ja ellen haluaisi saada nähdä Israelin suuren toivon 
toteutumista. 
Kirjeesi, rakas isäni, käskee minua karkoittamaan sie lustani tuon täällä 
liikkuvan "uutuuden" ja palvelemaan Herraa Jumalaa isiltä perityllä tavalla. 
Luulenpa, hyvä isäni, ainakin niin tekeväni; ja jos huomaan uuden profeetan 
suunnittelevan uuden, isiemme oppia vastaan sotivan uskonnon 



perustamista, niin kauhistun sitä enkä aio siihen hetkeksikään suostua. Sinä 
väität häntä vääräksi ja vietteleväksi profeetaksi, kun hän sanoo olevansa 
sellaisen alhaisen ja halveksitun Mestarin edellä juoksija, jollaiseksi hän 
sanoo Messiasta, jonka tulemusta hän julistaa. "Lapsukaiseni", sinä lisäät 
sitten. "Monta väärää messiasta ja monta väärää profeettaa on meidän 
kansassamme ilmestynyt, ja israelilaiset ovat juosseet heidän perässään 
samoin kuin he nyt juoksevat Jordanin rannalla saarnaavan Johanneksen 
perässä. Mutta seurauksena on ollut, että he ovat joko hukkuneet 
erämaahan tai että roomalaiset maaherrat, jotka pitävät sellaisia 
kansankokouksia kapinana, ovat heidät johdattajineen hakanneet maahan". 
Sitten sinä kehoitat edelleen: "Pysy vahvana isiemme opissa äläkä anna 
kääntää itseäsi pois siitä. 
Tuntuupa minusta jo siltä, ikään kuin olisit vaarassa tulla vietellyksi tuon 
villin, parannusta saarnaavan profeetan opin kautta. Messiaan valtakunta ei 
ole mikään tuskan ja alennuksen valtakunta, vaan voiton, kunnian ja 
herrauden valtakunta. Nuo ennustukset nöyryydestä ja alhaisuudesta, joita 
Jordanin profeetta sovittaa Messiaaseen, eivät sovellu meidän 
odottamaamme Messiaaseen ja ruhtinaaseen.  
Ne tarkoittavat jotakuta totisen Messiaan edellä käypää huonompaa 
profeettaa (ja että hänellä pitää olla edelläkävijänsä, osoittaa Raamattu niin 
selvästi, ettemme voi sitä epäillä), tai, kuten jotkut, erittäinkin fariseukset, 
uskovat, kahta Messiasta: toinen heistä tulee alhaisuudessa ja sovittaa 
kärsimisellään pakanain synnit, mutta toinen tulee luoksemme 
kuninkaallisessa voimassaan ja suuremmassa kunniassa ja loistossa kuin 
kukaan hallitsija ennen häntä on koskaan tullut. Hän tekee Jerusalemin 
pääkaupungiksi, ja kaikki kuninkaat maksavat hänelle veroa. Se on meidän 
Messiaamme, jonka sotajoukkojen Herra lähettää meille nostamaan Israelin 
alennuksen tomusta. 
Jos tuo alhainen henkilö, jonka tulemista erämaan profeetta julistaa, on 
Messias, niin hän on ainoastaan pakanain Messias, kansojen, joiden suuret 
rikokset vaativat jonkun Jumalan lähettämän miehen vapaaehtoista itsensä 
uhraamista sovinnoksi. Ei hän toki ole Israelin Messias eikä se voimakas 
ruhtinas, jonka pitää istua Daavidin kuningasistuimella Siionin vuorella. Sinä, 



lapseni, koska olet Israelin tytär, älä lainkaan eksy tuohon erämaasta 
tulevaan "uutuuteen", minkä perässä melkein puoli kansaa niin järjettömästi 
juoksee.  
Odota, ole kärsivällinen! Israelin kunnian päivä koittaa totisesti ja valaisee 
Israelia. Kaikki kansat saavat sen nähdä ja iloitsevat. Älä enää ajattele lankoni 
kertomuksia! Kun Messias tulee, on hänellä edelläkävijänään kunniakkaampi 
ja parempi mies kuin tuo eläinten nahkoihin puettu, heinäsirkkoja ja hunajaa 
nauttiva kolmenkymmenen vuoden ikäinen erämaan profeetta, jonka syntyä 
ei edes kukaan tunne. 
Ollessani vakuuttunut, Adinani, että sinun terve järkesi ja hyvä älysi saattavat 
sinut hyväksymään mielipiteeni, en tahdo niitä enää ankarasti teroittaa 
sinulle, aivan kuin pelkäisin sinun luopuvan isäsi huoneesta ja tahtovan 
saattaa harmaat hapseni murheella hautaan.  
Minä luulen erämaan profeetan saarnaavan itsestään. Salaperäisinä ja 
eksyttävillä viittailuilla jälkeensä tulevasta hän tahtoo vain koota odottavia 
kansanjoukkoja ympärilleen käyttääkseen niitä sitten kunnianhimoisten 
juoniensa välikappaleina. Ensi kerran kirjoittaessasi minulle odotan saavani 
lukea kirjeestäsi, että hän julistaa itsensä Messiaaksi tai että roomalaisten 
sotajoukkojen miehet ovat tuhonneet hänet ja kaikki hänen joukkonsa." 
Rakas isäni, mitenkä minä, luettuani edellä olevat kirjeesi ajatukset, osaan 
selittää sinulle, mikä tällä hetkellä voimallisesti vaikuttaa rinnassani? Tiedän 
kuitenkin, että olet viisas etkä karta totuutta, missä muodossa tahansa se 
sinulle esitetäänkin.  
Sen tähden minä tahdon, luottaen viisauteesi ja oikeamielisyyteesi, suoraan 
kertoa sinulle kaikki, mitä Jerusalemissa ollessani on tapahtunut ja mitä 
täällä puhutaan Jordanilla saarnaavasta profeetasta. Kuule minua aina 
lempeydellä, äläkä ankarasti tuomitse, sillä meidän aikanamme saamme 
epäilemättä odottaa ihmeellisiä ilmestyksiä. Luulenpa näkeväni pilven 
otsallasi ja olen kuulevinani sinun sanovan: "Riittää jo siitä asiasta! Pitääkö, 
minun vieläkin kuulla kerrottavan tuosta uudesta profeetasta?"  
Kyllä, hyvä isäni! Minä tahdon vieläkin kertoa sinulle hänestä ja selittää 
tapahtumat tarkemmin kuin ennen. Sillä jopa temppelin papitkin alkavat 
uskoa nuorta ennustajaa. Muistathan, että Johannes, Marian serkku, sanoi 



pappien ja muidenkin vihastuneen profeetan ankarasta saarnasta. 
erämaassa, jonne he olivat menneet häntä katsomaan. Heidän Jerusalemiin 
palattuaan ja kerrottuaan toisille pappien heimoon kuuluville jäsenille, mitä 
profeetta oli heille puhunut, jopa sovittanut heihin Jesajan, Jeremian ja 
muiden profeettain sanoja, nousi yleinen huuto profeettaa vastaan. 
Monet leeviläiset unohtivat tehtävänsä temppelissä ja neuvottelivat 
kirjanoppineitten ja fariseusten kanssa sekä puhuivat kansalle kaduilla, 
porttikäytävissä ja torilla uudesta profeetasta ja hänen rohkeista nuhteistaan. 
Erittäinkin he suuttuivat profeetan nuhteesta sen tähden, että he itse pahaksi 
onnekseen olivat sen hyvin ansainneet säädyttömällä elämällään, joten 
profeetan nuhde sisälsi selvän totuuden.  
Vihdoin lähettivät ylimmäinen pappi Hannas ja Kaifas kaksi temppelin 
oppineinta jaloluontoista leeviläistä kutsumaan profeettaa Jerusalemiin, sillä 
Hannas on viisas mies eikä aivan helposti mukaudu yleiseen mielipiteeseen. 
Rabbi Aamos on sanonut hänestä minulle, että hän on taipuvainen 
kunnioituksella kuulemaan profeetta Johanneksen saarnaa.  
Viidentenä päivänä lähettiläät palasivat takaisin ja kertoivat matkastaan 
temppelin pihassa, missä ylimmäiset papit istuivat heitä vastaanottamassa ja 
odottamassa saavansa nähdä profeetan keskellään. Kun kokous oli 
täysilukuinen, korottivat molemmat oppineet ja arvokkaat leeviläiset 
äänensä ja ilmoittivat saattaneensa sanoman Johannekselle, Sakariaan 
pojalle, joka on profeetta Jordanin rannalla, ja että hän vastasi heidät 
lähettäneelle ylimmäiselle papille kunnioituksella näin: 
– Menkää ja sanokaa jalalle ylimmäiselle papille, että minä olen huutavan 
ääni erämaassa, niin kuin 
kirjoittaa profeetta Jesaja, joka hengessä edeltäpäin näki minun päiväni ja 
sanoi: "Huutavan ääni on erämaassa, valmistakaa Herran tietä ja tehkää 
hänen polkunsa oikeiksi. Kaikki liha on näkevä Jumalan armon". 
Lähettämiseni ei koske kaupunkia eikä temppeliä, enkä minä vielä tahdo 
astua sisälle mihinkään Israelin huoneeseen. Joka tahtoo kuulla todistukseni 
hänestä, joka jälkeeni tulee, etsiköön minua erämaasta, jossa minä korotan 
ääneni siihen asti kuin Messias tulee. 
Tämän vastauksen kuultuaan papit joutuivat vihan vimmaan; toiset huusivat 



toista, toiset toista. Jotkut ehdottivat, että hänet etsittäisiin erämaasta ja 
kivitettäisiin kuoliaaksi, koska hän oli pilkannut ylimmäistä pappia (mitä hän 
ei kuitenkaan ollut tehnyt, sillä Jumalaa tulee kuulla enemmän kuin ihmisiä), 
toiset taas, että hänet oli kapinan nostajana ja vaarallisena viettelijänä 
jätettävä maaherra Pontius Pilatuksen haltuun.  
Tätä mielipidettä kannatti Kaifas, ja hän kirjoittikin sen tähden 
tuomioistuimeltaan kirjeen roomalaiselle maaherralle, jottei muka mitään 
suurempaa onnettomuutta enää tapahtuisi. Lisäksi hän arveli, että jos keisari 
Tiberius saisi kuulla asiasta, hän uskoisi juutalaisten tuon mokoman 
profeetan yllytyksestä nousevan kapinaan vapautuakseen tämän uuden 
johtajan johdolla roomalaisten vallasta. Ja siitä saattaisi johtua, että keisari 
lähettäisi sotajoukon maahan ja hävittäisi sen. Mutta lempeämmällä 
Hannaalla oli asiasta toinen mielipide, ja hän sanoi: 
– Miehet, rakkaat veljet! Älkää tehkö mitään äkkipikaisuudesta. Jos 
kysymyksessä oleva mies on väärä profeetta, niin hän pian hukkuu 
vaiheineen, eikä meidän tarvitse hänestä kuulla sen enempää. 
Mutta jos hän on, kuten melkein näyttää olevan, Jumalan lähettämä, niin 
älkäämme kiirehtikö tekemään hänelle mitään pahaa, ettei meitä havaittaisi 
sotineiksi sotajoukkojen Herraa vastaan.  
Tämä suvaitsevaisuus tyydytti vain muutamia, mutta niiden muutamien 
joukossa oli myös rabbi Aamos. Papit, jotka olivat kokoontuneet ulko-oven 
luo, ylimmäisen papin läsnä ollessa, vihastuivat kovin profeetan 
vastauksesta. Mutta vasta sitten heidän vihansa paisui ylimmilleen, kun 
lähettiläät, Melki ja Eeli, nousivat ja kohottivat kätensä pyytäen 
puheenvuoroa ja tunnustivat, että he, kuultuaan profeettaa, olivat tulleet 
vakuuttuneiksi hänen saarnansa ja jumalallisen lähetintehtävänsä totuudesta 
sekä että hekin olivat tunnustaneet syntinsä ja kastattaneet itsensä Jordanin 
virrassa. 
Vain paikan pyhyys esti viittäsataa siihen kokoontunutta pappia karkaamasta 
kastettujen kimppuun ja tappamasta heitä, kun he noin vapaasti tunnustivat 
vakaumuksensa.  
Ylimmäinen papin Kaifaan käskystä heidät vietiin kohta vankeuteen, koska 
heidän käytöksensä oli korkeimman Jumalan papeille sopimatonta. – Sillä, 



hän sanoi, - se on temppelin häpäisemistä pettäjän johdolla, ja se todistaa 
julkisesti, että hyve on kadonnut Siionin jumalanpalveluksesta, jo teitä on 
etsittävä Jordanin erämaasta. Ja sitten hän huusi kovalla äänellä:  
- Israelin miehet! Kumpi on parempi: Herran alttariko vai Jordanin vedet? 
Jumalan pappiko vai erämaan erakko? Viekää pois nuo uskonsa hylkääjät, 
pilkkaajat, ja tutkittakoon ja tuomittakoon heidät meidän pyhien lakiemme 
mukaan! Kansa, joka oli kuullut Johanneksen saarnaa, voitiin ainoastaan 
Kaifaan pyynnöstä saapuville tulleen roomalaisen vartioston avulla estää 
vapauttamasta vangittuja pappeja. 
Tästä kertomuksesta sinä, rakas isäni, voit käsittää sen liikkeen, minkä uuden 
profeetan saarnat ovat herättäneet kaikissa kansanluokissa. Köyhimmät 
kansasta ovat hänen ystäviään, mutta ylhäisimmät, rikkaat ja tuomarit, paitsi 
muutamia viisaimpia ja parhaimpia, ovat kaikki hänen vastustajiaan.  
Hänen ystäviensä joukkoon kuuluu myös rabbi Aamos, joka aina, kun 
hänellä ei ole virkatointa temppelissä, tutkii pyhiä kirjoituksia ja tulee 
jokaisen lukemansa ennustuksen johdosta vakuuttuneemmaksi siitä, että 
Messiaan päivä on läsnä ja että Jordanin profeetta on epäilemättä sama, 
jonka Jumala lähettää "Elian hengessä ja voimassa" valmistamaan Herran 
tietä. Joka ilta kokoontuu meille kaksitoista, jopa kahdeksantoistakin 
ylhäisimpiin piireihin kuuluvaa juutalaista ja viettää usein aikansa puoleen 
yöhön vilkkaasti keskustellen nyt tapahtuvista suurista asioista. 
Ne, jotka ovat kuulleet Johanneksen saarnaa, ovat taipuvaisia myöntämään 
hänelle hänen julistamansa Messiaan edellä kävijän arvon. Niiden joukossa 
on eräs Stefanus - niminen mies, jonka isä oli ylimmäinen pappi ja joka itse 
on suuressa maineessa oleva lainoppinut. Hän ei ole vielä kuullut 
Johanneksen saarnaavan, mutta kuitenkin hän eilen tunnusti julkisesti, että 
hän tarkasti tutkittuaan profeettain kirjoituksia oli tullut vahvaan 
vakaumukseen, että toivon päivä on läsnä ja että hän oli valmis tervehtimään 
Jordanin profeettaa Messiaan totisena sanansaattajana. Sitten tunnusti kaksi 
kolmannesta seurasta aivan samoin.  
Mutta muut vielä epäilivät ja pyysivät, ettei oltaisi niin hätäisiä sekä sanoivat, 
että kyllä vielä sittenkin ehditään uskoa Messiaaseen, kun hän itse tulee 
omassa persoonassaan. Sellaiset ovat nyt, hyvä isäni, kansan mielipiteet 



Jerusalemissa. Vaikkapa kunnian Herrakin nyt arvaamatta ilmestyisi 
keskuuteemme, niin ei häiriö suinkaan tulisi suuremmaksi, vaikka se ehkä 
saisi toisen muodon.  
Onpa todellakin ylentävää nähdä yksinäisen nuorukaisen erämaassa 
köyhänä ja tuntemattomana liikuttavan koko kansan sydämiä. Tosiaankin on 
hänen voimansa taivaasta. Sinä kysyt minulta samoin kuin kirjanoppineet, 
fariseukset ja papit alituisesti kysyvät Johanneksen opetuslapsilta: "Tekeekö 
hän ihmetöitä? Näytä minulle joku ihmetyö, ja minä uskon kohta häneen, 
sillä se on ainoa Jumalan lähettämän totisen profeetan tuntomerkki".  
Mutta ei, rakas isäni. Hän ei ole tehnyt muuta tunnusmerkkiä, paitsi tuota 
alituista ihmettä, jolla hän päivittäin houkuttelee erämaahan yhä lisääntyviä 
kansanjoukkoja, joita tulvii kaikkien Juudan kaupunkien porteista, 
kuullakseen hänen sanojaan ja alistuakseen hänen pyhään 
kastetoimitukseensa. 
Koska rabbi Aamoksella ei ensi viikolla ole mitään tehtävää temppelissä, 
vaan sen sijaan asioita Gilgaliin, missä hänellä on kolme leikattaviksi 
tuleentunutta vainiota, niin hän on suostunut tyttärensä Marian ja minun 
pyyntööni saada seurata häntä sinne, sillä hän ei laisinkaan salaa meiltä, että 
hän aikoo samalla matkalla nähdä ja kuulla Jordanin profeettaa, koska 
Gilgalista on ainoastaan muutaman tunnin matka sinne, missä profeetta 
saamaa.  
Pelkään vain, ettet sinä ole aivan tyytyväinen matkaamme. Mutta koska 
valhe ei voi lainkaan muuttaa isiemme oppia, niin ei tämä oppi myöskään 
horju totuuden edessä. Minä olen siis, kuten ainakin todellinen Israelin tytär, 
peloton. Jos profeetta opettaa väärin, minä pysyn uskollisena opissamme, ja 
jos hän saamaa totuutta, niin enkö minä siitä mitään hyötyisi? 
Minä kuulen sinun taas sanovan: "Se on heikko ja mitätön todistus". Mutta 
koska usein olen lausunut, että minä olen kyllin vanha ja ymmärtäväinen 
ratkaisemaan ja päättämään useimmista 
asioista, niin pyydän, että annat minulle luvan kuulla profeettaa omin korvin 
voidakseni päättää, pitääkö minun hyljätä ne uneksijan petollisina 
haaveiluina. Yksi seikka on varma: jos Johanneksen julistama Messias on 
Jumalan totinen Poika ja ilmestyy pian nöyryydessä ja alennustilassa, niin 



hylkäävät hänet varmaankin ylimmäiset papit, Juudan rikkaimmat ja 
voimallisimmat.  
Poistakoon Jumala sokeuden silmistämme, niin että jos hän todellakin on 
totinen Messias, Israel tuntisi kuninkaansa eikä tekisi niin pahoin, että 
hylkäisi hänet julkisesti! Kuka sitten enää olisi Jumalan ja meidän 
onnettoman kansamme välittäjä? Sen tähden on, rakas isäni, jokaisen 
israelilaisen velvollisuus tutkia tätä pyhää asiaa avoimella ja nöyrällä mielellä 
ja kohdella varovaisuudella sitä, joka todistaa olevansa kansamme 
kalleimman toivon kohde. Palattuani erämaasta, johon me matkustamme 
kantotuoleilla ja aaseilla, kirjoitan sinulle kohta kaikesta, mitä olen nähnyt ja 
kuullut.  
Muistathan vielä sen nuoren sadanpäämiehen, jota sain kiittää 
vapautumisestani kahden pakanallisen sotamiehen käsistä. Aina siitä ajasta 
alkaen hän on hieronut tuttavuutta rabbi Aamoksen kanssa, joka taas 
puolestaan puhuu hänestä suurella kunnioituksella. Pyydettyään meillä 
käydessään vihdoin tietoa siitä, mitä rabbi niin alinomaa ahkerasti tutkisteli, 
hän sai itselleen jäljennöksen profeetan kirjoituksista.  
Mutta kun hän sanoi, että hän ei ollut kyllin oppinut lukeakseen hebrean 
kielistä kirjoitusta, pyysi rabbi, toivoen saavansa hänet käännytetyksi Israelin 
oppiin, Mariaa lukemaan ja selittämään hänelle Raamattua. Mutta Marian 
latinan kielen taito ei ollut tarpeeksi riittävä, jonka vuoksi rabbi Marian 
pyynnöstä kutsui minut marmoripihalle, missä he istuivat lähteen luona 
akasiapensaan varjossa, jonka saman pensaan sinä itse, kuten Aamos sanoo, 
otit Jesajan haudalta ja istutit lähteen viereen, ja jonka minä siitä syystä 
nimitin "isäni pensaaksi." 
– Tule tänne, Adina! sanoi Aamos ystävällisesti. – Täällä saat nähdä jalon 
roomalaisnuorukaisen, jonka hyväntekeväisyyttä sinun kiitollisuutesi ei 
suinkaan liene unohtanut. 
Painoin pääni alas ja saatoin tuskin kohottaa katsettani, sillä kauniin 
nuorukaisen silmistä hehkui sellainen tuli, jota minä en voinut vastustaa. Hän 
sanoi jonkin sanan tervehdykseksi, mutta minä kuulin vain hänen äänensä, 
joka suloisimman soiton tavoin tuntemattomalla voimalla tunkeutui 
sydämeen. Noilla Italian pakanoilla on todellakin kauniimpi puhekieli kuin 



millään muulla kansalla. Meidän hebrealainen puheemme kuulostaa latinaan 
verrattuna karkealta ja inhottavalta. 
– Roomalainen sadanpäämies, jatkoi Aamos, - haluaa oppia pyhiä 
kirjoituksiamme, joista hän sanoo kuulleensa paljon, ja ennustuksia, joiden 
mukaan hän luulee Sibyllan kirjojen olevan kirjoitetut. 
– Minä olen lukenut Etrurian, Gallian, goottien, druidien, Egyptin ja Persian 
pyhiä kirjoja sekä niin ikään oman kansani, sanoi sadanpäämies ujostellen, - 
mutta kaikissa niissä huomaan sääntöjä ja ohjeita, opetuksia ja käskyjä, 
joiden alkuperä ei suinkaan saata olla Jupiterista, koko maailman 
korkeimmasta herrasta. Me roomalaiset teemme kaikista jumalia, mutta 
todellisuudessa emme palvele mitään Jumalaa. Kaikki me teemme jumaliksi, 
mutta itse emme tee mitään Jumalalle kelpaavaa. 
– Niinpä olet meidän kirjoistamme löytänyt oikean Jumalan, vastasi Aamos 
innolla ja rakkaudella, mikä osoitti kunnioittavaa suosiollisuutta nuorelle 
roomalaiselle. – Siinä löydät Jumalan totisen ja ainoan ilmestyksen ihmisille. 
Siinä löydät ilmaistuina ne jumalalliset ominaisuudet, mitkä ovat kylliksi 
arvokkaat maailman Luojalle. Siinä ovat salattuina lait, juhlamenot, opit, 
käskyt ja säännöt, jotka ansaitsevat olla lähtöisin ihmisten Isästä, Jumalasta. 
Kuule ensin ja harkitse sitten.  
Itse tunnen vähän jokapäiväistä latinaa, mutta tässä on egyptiläinen tyttö, 
joka voi puhua kanssasi kreikkaa ja latinaa. Minä annan tämän pyhän kirjan 
hänen käteensä, ja saat kuulla valmista. Tule, Adina! Avaa ja lue Mooseksen 
ensimmäisen kirjan alusta. 
Minä tottelin häntä niin kuin olisin totellut sinua, rakas isäni; istuuduin 
Aamoksen jalkojen juureen ja luin ja käänsin viisisataa ensimmäistä riviä 
kreikan kielelle, jota kieltä roomalainen nuorukainen sanoi osaavansa yhtä 
hyvin kuin äidinkieltäänkin (kuten kaikki sivistyneet ihmiset tavallisesti). 
Kääntämäni rivit sisälsivät, kuten tiedät, kertomuksen maailman ja ihmisen 
luomisesta, ihmisen syntiinlankeemuksesta ja paratiisista karkoittamisesta 
sekä kaikkia luotuja kohdanneesta kirouksesta. Luin Aabelin kuolemasta, 
maan kansoittamisesta, ihmisten jumalattomuudesta ja heidän 
vedenpaisumuksella hukuttamisestaan.  
Nuori upseeri kuunteli tätä mitä suurimmalla kunnioituksella ja 



tarkkaavaisuudella. Sitten hän kiitti minua ja pyysi saada tulla toiste, 
oppiakseen noista pyhistä lehdistä, joita hän sanoi pitävänsä kaikkein 
korkeimman Luojan sormella kirjoitettuina.  
Sitten hän kysyi, oliko Messias, joka säätää kaikki uudestaan, tullut tai milloin 
häntä on odotettava tulevaksi? Se kysymys johti puheen Johanneksen 
saarnoihin erämaassa ja hänen ennustuksiinsa Messiaan pikaisesta 
tulemisesta. Huomattuaan hänen suuren mieltymyksensä siihen asiaan rabbi 
Aamos antoi minun lukea erityisiä ennustuksia Danielista, Jesajasta, 
psalmeista ynnä muista paikoista sekä myös niitä kohtia, joissa Messiaan 
kunniaa ja voimaa kuvataan kultaisilla sanoilla, niin kuin niitäkin, joissa hänet 
esitetään Israelin kansan hylkäämänä ja halveksimana. 
Luettuani kaikki rabbin toivomat paikat nuori mies vaipui syviin mietteisiin. 
Vihdoin hän lausui innokkaasti: - Nyt ymmärrän, minkä vuoksi kansa rientää 
erämaahan. Minäkin tahtoisin kuulla Jordanin profeettaa. Kun Aamos 
ilmoitti, että hän ensi viikolla aikoo matkustaa Gilgaliin ja samalla käy 
erämaassakin kuulemassa ja katsomassa profeettaa, pyysi nuori mies saada 
seurata mukana. Ja kun sanoin, että Maria ja minäkin aioimme lähteä 
mukaan, hänen silmänsä loistivat ilosta, ja hän sanoi kohta: 
– Minä tahdon saattaa teitä ratsumiesjoukon kanssa, sillä tie ei ole aivan 
vaaraton. Viimeksi eilen saimme kuulla, että tunnettu rosvopäällikkö 
Barabbas on taas näyttäytynyt suuren rosvojoukon etunenässä Efraimin ja 
Jerikon välisillä kukkuloilla. Hän on ryöstänyt, paitsi kahta 
karavaanimatkuetta, myös monta niistä, jotka kulkevat profeetan luo. 
Saatettuani teidät Jerikoon turvaan teen pienen tutkimusretken etsiäkseni 
häntä.  
Kuultuamme puhuttavan tuosta maankuulusta rosvosta, me naiset aioimme 
lykätä matkamme tuonnemmaksi. Mutta rabbi Aamos kiitti nuorta upseeria 
hänen tarjouksestaan ja sanoi mielellään suostuvansa roomalaisen 
suojelukseen, lisäten vielä hymyillen: - Minä tiedän, että teillä roomalaisilla 
on sangen vähän tekemistä, ja te pidätte sen vuoksi huvituksina tuollaisia 
vähäisiä maamatkoja.  
Sitä paitsi sanot aikovasi joukkoinesi mennä rosvoa vastaan, joten me emme 
siis oikeastaan käytä hyödyksemme sinun hyvyyttäsi, vaan pyydämme 



ainoastaan turvaa sinun virkatoimissasi ollessasi. 
On siis päätetty, että me ensi viikolla matkustamme Jerikoon ja Gilgaliin ja 
sitten erämaahan katsomaan ja kuulemaan profeettaa. Sieltä tultuani 
kirjoitan kohta viipymättä sinulle. Siirrä siis siihen asti tuomiosi ja luota 
minuun! Autuaassa toivossa, että Daavidin kuningaskunta kohta tulee ja että 
hänen valtaistuimensa Siionissa asetetaan entiselleen, minä olen 
lapsellisessa rakkaudessa sinun tyttäresi Adina 
Jk. Johannes, Marian serkku, jota minä toisessa kirjeessäni väärin sanoin tuon 
rikkaan lesken pojaksi, lesken, jonka miehen roomalaiset tappoivat, onkin, 
kuten ehkä jo olet arvannut-kin, hänen veljensä poika. Hän, Johannes, on 
matkustanut Galilean merelle, jossa hänen isänsä ja veljensä harjoittavat 
kalastusta ja jossa heillä on venheitä ja palvelijoita. Hän meni katsomaan 
heitä ja liittyy meihin Gilgalissa. 
 
Seitsemäs kirje 
 
Messias on tullut! – Kolmen sisaruksen koti. – Heidän toimintansa. – Lahja J. 
N.:lle. – Aamoksen palvelijat. – Uhrikyyhkyset. – Sokea Bartimeus. – 
Lammasportti. – Roomalaiset sotilaat. – Betesda. – Absalomin patsas. – 
Vartiosto saapuu. 
 
RAKAS ISÄNI! Vapisevat sormeni voivat tuskin pidellä kevyttä kynää, jolla 
tahdon kirjoittaa sinulle kuulemistani ja näkemistäni ihmeellisistä asioista. 
Mutta sormeni vapisevat ainoastaan ilosta! Oi isäni, rakas, armas isäni! 
Messias on tullut! Minä olen nähnyt hänet! Olen kuullut hänen äänensä! Hän 
on todellakin jo tullut! Oi sanomatonta iloa. Silmäni ovat nähneet hänet 
sellaisena, jollaiseksi Mooses ja profeetat ovat hänet ennustaneet! En 
kuitenkaan tahdo puhua epäjärjestyksessä. Jotta sinäkin, vaikka et ole häntä 
nähnytkään, uskoisit häneen, samoin kuin minäkin, käynyt kertomaan sinulle 
kaikki asiat, mitä viimeisen kirjeeni lähettämisen jälkeen on tapahtunut. 
Koetan kirjoittaa ilman liiallista mielenliikutusta, rauhoittaa sykkivää 
sydäntäni ja pitää käteni vakavana sekä kertoa kaikki tapahtumat 
järjestyksessä, niin että ymmärtäväisyytesi saa niitä sitten arvostella samalla 



vilpittömyydellä ja viisaudella, mikä tekee sinut kansan silmissä viisaimmaksi 
israelilaiseksi koko Egyptissä. 
Muistathan, että minä viime kirjeessäni, jonka lähetin sinulle Kairoon 
menevän karavaanin mukana, mainitsin rabbi Aamoksen tahtovan käyttää 
hyödykseen aikaa, jonka hän on temppelin palveluksesta vapaa - arvoisa 
Elihu hoitaa nyt alttaripalvelusta - mennäkseen jokavuotiselle matkalleen 
vehnäpelloille, jotka ovat hänen hoidettavinaan ja sijaitsevat lähellä Jerikoa. 
Kuten tiedät, eivät vainiot ole hänen omiaan, vaan ovat Benjaminin heimoon 
kuuluvan Manasse - nimisen miehen perillisten, saman miehen, jonka 
roomalaiset tappoivat silloin, kun hän yritti pelastaa Jerikoa roomalaisilta.  
Rabbi Aamos oli myös sangen utelias saadakseen nähdä ja kuulla "Jordanin 
erämaan Johannesta", kuten profeettaa, jonka maine on levinnyt ympäri 
maailman, tavallisesti nimitetään.  
Marian ja omasta pyynnöstäni rabbi salli meidän seurata mukana. 
Johanneksen, Marian serkun, joka oli matkustanut Galilean merelle 
tarkastaakseen muutamia hänen veljensä Jaakobin ja isänsä hoidossa olevia 
venheitä, piti tavata meidät Gilgalissa ja seurata meitä sitten Jordanin 
virralle, sillä hän ei puhunut enää juuri mistään muusta kuin erämaan 
profeetasta. Hän pitää suurena tappiona, kun hänen joskus täytyy olla 
päiväkin poissa tuon pyhän miehen parista. 
Ennen kuin lähdimme matkustamaan kohti Jerikoa, päätimme käväistä 
lähellä Jerusalemia olevassa Betaniassa. Sinähän muistat ystäväsi rabbi 
Aabelin, joka monta vuotta sitten kuoli Aleksandriassa, johon hän oli 
kauppa-asioissa matkustanut. Sinä toivoit minun ilmoittavan, miten hänen 
lapsensa voivat. He ovat kaikki, kuten käsität, täysi-ikäisiä ja asuvat yhä vielä 
Betaniassa.  
Koska he ovat Marialle sukuakin, päätimme käväistä heidän luonaan. Asunto, 
jonka edustalla laskeuduimme juhtiemme selästä, oli yksinkertainen ja 
vaatimaton, ja kaikki näytti niin rauhalliselta, että minusta tuntui kuin olisin 
ollut kotonani, ja mielistyin siihen, ennen kuin olin nähnyt sen asukkaitakaan, 
jotka kohta olivat tulleet ulos ja vieneet Marian sisälle. Kun he kuitenkin 
kuulivat minun tulostani, tuli eräs noin kaksikymmentäkaksi vuotta vanha 
tyttö ulos ja otti meidät sydämellisesti vastaan sekä toivotti meidät 



tervetulleiksi.  
Hän syleili minua rakkaasti, sitten kun rabbi Aamos oli sanonut hänelle 
nimeni. Minusta tuntui heti kuin olisin ollut sisareni sylissä ja että tulisin 
rakastamaan häntä. Hänen nimensä on Maria. 
Sitten tuli ulos noin kolmikymmenvuotias nuori mies, jolla oli miellyttävät, 
älykkäät ja avonaiset kasvot. Hän näytti kalpealta ja miettiväiseltä, mutta 
lempeä, ystävällinen välke loisti hänen kauniista, tummista silmistään, kun 
hän ojensi kätensä tervehtiäkseen minua. Sinä olet jo jossakin edellisistä 
kirjeistäni saanut täydellisen kuvauksen hänestä ja hänen luonteestaan; sen 
tähden minun ei tarvinne enää sanoa sinulle enempää, kuin että hän on 
ystäväsi poika Lasarus. 
Ovella kohtasin Martan, vanhemman sisaren, kursaile vampana; hän pyyteli 
anteeksi, että hän vain näin halvassa majassa saattoi ottaa vastaan "rikkaan 
aleksandrialaisen perijättären", kuten hän minua nimitti. Minä syleilin häntä 
kuitenkin sydämellisesti, niin että hänen epäröintinsä katosi. 
Kaikki perheenjäsenet olivat minusta miellyttäviä. Tuntui aivan kuin olisin 
löytänyt heissä kaksi sisarta ja veljen. Martta puuhaili heti virvokkeitten 
valmistamisessa meille ja asetti eteemme hyvää ruokaa, enemmän kuin 
tarvitsimmekaan, sillä me kaikki sanoimme, ettemme tarvinneet mitään, 
koska olimme ratsastaneet vasta hetkisen. Maria ja Lasarus istuivat viereeni 
ja kyselivät kaikenlaisia asioita Aleksandriasta. Erittäinkin he tahtoivat tietää, 
olinko minä nähnyt heidän isänsä hautaa. Kun vastasin heille, että olin isäni 
tahdosta pitänyt haudalla tuoreita kukkia, puristivat he kättäni 
kiitollisuudesta niin innokkaasti, että silmämme kyyneltyivät, sekä heidän 
että minun. 
Miten voin kuvailla sinulle Marian suloutta? Sitä ei aiheuta yksistään hänen 
kasvojensa kauneus, vaan pikemminkin niitä elähdyttävä ilme, mikä tekee 
hänet niin viehättäväksi, etten voi sitä kertoa. Hänen silmänsä ovat sitä 
siniväriä, mikä kansalaistemme silmissä on harvinainen, ja joka, kun sitä 
joskus tavataankin, on tummempaa kuin pohjolan sinisilmäisillä asukkailla. 
Ne ovat samanväriset kuin Juudean taivas, mutta ovat samalla yhtä säihkyvät 
kuin muidenkin hebrealais-tyttöjen.  
Pehmeä, kullankellertävä tukka peittää paksuina palmikkoina hänen somaa 



niskaansa. Hänen katseensa on kirkas ja herättää luottamusta. Hän 
ymmärtää niin vähän teeskentelyä, että voi melkein lukea hänen puhtaan 
sielunsa ajatukset hänen suloisten silmiensä sinipinnalta. Hän näyttää niin 
kovin miettiväiseltä, että joka häntä tarkastelee, voi olla samalla liikuttunut ja 
ihastunut häneen. 
Martalla, vanhemmalla sisarella, on vilkas luonne. Hänen olennossaan on 
jotakin kunnioitusta vaativaa, hän on pitkäkasvuinen ja melkein kuin 
kuningatar. Hänellä on mustat hiukset sekä lempeät ja ymmärrystä 
ilmaisevat silmät, samoin kuin hänen veljellänsäkin, jonka näköinen hän 
hyvin paljon on. Hänellä on miellyttävä ääni; koko hänen olentonsa ilmaisee 
luottamusta ja ystävyyttä.  
Hän näkyi yksin huolehtivan hyvinvoinnistamme, minkä huolenpidon lempeä 
Maria jättikin hänelle, aivan kuin se olisi ollut luonnostaan hänelle kuuluva, ja 
puheli ennemmin minun kanssani Egyptistä, missä isämme elivät niin kauan 
orjuudessa, josta maasta kaikilla ihmisillä Juudeassa on kaikenmoisia 
huonoja luuloja. Maria kysyi minulta, enkö pelkää asua siellä, olenko nähnyt 
faraoiden hautoja ja eivätköhän Niilin varrella olevat seitsemänkymmentä 
pyramidia ole isäimme tekoa?  
Lasarus keskusteli enimmäkseen rabbi Aamoksen kanssa, joka innolla kyseli 
häneltä erämaan profeetasta, Johanneksesta, jota Lasarus, kuten ehkä 
muistat, oli käynyt katsomassa. 
Aterioituamme Martta näytti minulle kolmea kaunista kudottua nauhaa, 
mitkä hän oli valmistanut temppelin uutta esirippua varten, joka oli määrätty 
ensi vuonna pantavaksi paikoilleen, sillä sisaret elävät ompelemalla koru 
ompeluksia temppeliin, ja Lasarus kirjoittaa papeille otteita laeista ja 
psalmeista. Lasarus näytti minulle kirjoituspöytäänsä ja kääröjänsä, joista 
muutamat olivat osaksi, toiset kokonaan valmiita.  
Hän näytti minulle kopiota Jesajan ennustuksesta, joka oli juuri valmistunut 
ja jonka kirjoittamiseen häneltä oli kulunut sataseitsemän päivää. Kirjoitus oli 
erittäin hyvin suoritettu. Toinen, epätäydellinen kirjoitus, oli hyljätty ja 
määrätty poltettavaksi, koska siihen oli tullut virhe erästä kirjainta 
muodostettaessa. Sillä vaikkei tule muuta kuin yksikin kirjainmerkki liikaa, 
hyljätään teos ja poltetaan; niin ankarat ovat papit valvoessaan, ettei olisi 



muita kuin virheettömiä jäljennöksiä laista. Maria näytti minulle myös 
kaunista, koruompeluksin varustettua jakkaraa, jonka Pilatuksen puoliso, 
ollessaan viimeksi Kesareassa, oli häneltä tilannut. 
– Minä en ota siitä rahaa, hän huomautti, - vaan lahjoitan sen hänelle, sillä 
hän on aina ollut meille erittäin hyvä. Kun hän viime vuonna pääsiäisenä 
miehensä, maaherran, kanssa tuli Kesareasta Jerusalemiin, lähetti hän oman 
kotilääkärinsä parantamaan Lasaruksen, joka oli sairastunut paljosta työstä. 
Hän tuli tuntemaan meidät siten, että hän kyseli, kuka oli valmistanut 
alttarivaatetuksen ompeluksen, mikä näytti miellyttävän häntä erittäin 
suuresti. Vieressäni olevalla pöydällä oli kallisarvoinen silkistä ja sametista 
tehty kirjakotelo, varustettuna kirjaimilla J. N., jotka olivat neulotut 
öljypuunlehteen. 
Kysymykseeni, oliko tuo komea kirja aiottu ylimmäiselle papille, vastasi 
Martta nopeasti ja säihkyvin silmin ja ennen kuin sisar ennätti saada 
sanaakaan suustaan: 
– Ei, vaan se on meidän ja Lasaruksen ystävälle ja veljelle. 
– Mikä hänen nimensä on? kysyin jälleen. – Jeesus Nasaretilainen. 
– Johannes on kertonut meille hänestä, keskeytti serkkuni Maria innokkaasti. 
Hän kääntyi minun puoleeni ja muistutti, että Johannes kertomuksessaan oli 
maininnut Lasaruksesta ja nasaretilaisesta ystävästä, joista minäkin viime 
kirjeessäni kirjoitin sinulle. – Olisin oikein onnellinen, Maria lisäsi, - minäkin 
saisin oppia häntä tuntemaan. 
– Mikäli minä olen kuullut hänestä, olisi todellakin iloista saada nähdä häntä, 
minä sanoin. Mielihyvällä molemmat sisaret kuuntelivat meitä, ja Martta 
sanoi: 
– Jos olisitte tulleet muutamaa päivää aikaisemmin, niin olisitte saaneet 
nähdä hänet. Hän oli kolme viikkoa luonamme ja meni sitten Nasaretiin. 
Mutta hän pyysi Lasarusta kolmantena päivänä tulemaan luokseen 
Betabaraan jonkin tärkeän asian vuoksi, ja veljeni aikookin mennä sinne, sillä 
hän rakastaa häntä niin syvästi, että hän menisi vaikka meren yli häntä Rabbi 
Aamos sanoi Lasarukselle: -  
Koska niin pian aiot matkata Jordanille ystävääni tapaamaan, niin teet 
parhaiten yhtyessäsi seuraamme ollaksesi meillä turvassa. Hetkisen 



neuvoteltuaan sisartensa kanssa Lasarus suostui siihen. 
– Miten onnellinen onkaan tämä pieni perhe! ajattelin itsekseni. Sisaret ovat 
onnelliset keskinäisessä rakkaudessaan ja veli onnellinen heidän 
rakkaudestaan. Kaikkia kolmea yhdistää mitä puhtain ystävyys, ja kuitenkin 
on heillä piirissään neljäskin henkilö, jonka rakkaus on heille yhtä kallis kuin 
heidänkin rakkautensa hänelle! Vaikka tämä koti on köyhä ja alhainen ja sen 
asujainten täytyy kättensä töillä hankkia jokapäiväinen leipänsä, niin on siinä 
kuitenkin aarre, jota kuninkaatkin kadehtivat ja jota ei saada kullalla eikä 
jalokivillä. Kaipauksella jätin tuon rakkauden täyttämän ja ystävällisen kodin. 
Tunsin, että minä viidentenä henkilönä tuossa rakkaudenliitossa olisin 
täydellisesti onnellinen. Roomalainen sadanpäämieskin oli ihastunut siinä 
vallitsevaan suloiseen kotirauhaan ja puheli siitä minulle palatessamme 
takaisin Jerusalemiin.  
Tie Jerusalemista Jerikoon on viime aikoina ollut hyvin vaarallinen rohkean 
kapinapäällikkö Barabbaan tähden. Vuosi sitten hän nosti kapinan 
roomalaisia vastaan, mutta hänet voitettiin, ja hänen joukkonsa peräytyi 
vuoristoon, Sodoman meren itäpuolelle. Sitten hän on ryöstellyt 
kauppamatkueita, ja monia noista suurista ihmisjoukoista, jotka vaeltavat 
Jerusalemin ja Jordanin välillä profeetan luo kastettaviksi, hän on myös 
ryöstänyt riistäen heiltä rahat ja tavarat.  
Sen vuoksi rabbi Aamos otti kiitollisuudella vastaan nuoren sadanpäämiehen 
tarjoaman vartioston. Tämä oli näet saanut maaherra Pontius Pilatukselta 
käskyn vartioida Jerusalemin ja Jerikon välistä tietä, koska aivan samalla tiellä 
oli roomalaisia sanansaattajia otettu kiinni ja tapettu. 
Rabbi Aamoksen ylpeys nousi kyllä aluksi sitä vastaan, että hänen oli pakko 
turvautua roomalaisen sotajoukon suojaan rauhallisella matkalla isiensä 
maassa. Mutta Aabrahamin jälkeläisissä ei ole ainoaakaan, joka voisi 
vaikuttavalla voimalla pitää oikeuksistaan kiinni. Meidän on painettava 
päämme ikeen alle, jonka kaikkien herrojen Herra on päällemme pannut. 
Tuskin oli aamu alkanut valjeta, kun nousimme vuoteiltamme ja 
valmistauduimme matkalle. Rabbi Aamoksen kaksi mustaa gibeonilaista 
palvelijaa toi aasit, satuloituina ja varustettuina kullalla kirjailluilla 
persialaisilla loimilla.  



Näillä meidän tuli ratsastaa. Kuorma-aasit tuotiin myös esille. Yhden selkään 
sälytettiin Marian ja minun matkakapineeni. Rabbi Aamos sanoi hymyillen, 
että matkavarus teemme tarvitsevat enemmän tilaa kuin Damaskon 
kauppiaan kauppatavarat. Auringon noustessa notkistimme polvemme talon 
tasakatolla ja lähetimme, kasvot temppeliin käännettyinä, rukouksemme 
taivaaseen, temppelistä kohoutuvan uhrisavun ja suitsutuksen mukana. 
Sitten menimme jälleen pihalle lähteäksemme matkalle. Rabbi Aamosta 
varten seisoi pihalla valmiina hyvä aasi. Sadanpäämies oli lähettänyt hänelle 
kauniin persialaisen ratsuhevosen; mutta rabbi sanoi, ettei hän koskaan 
nuorenakaan ollut uskonut itseään niin epävarman elukan haltuun eikä siis 
enää vanhuudessaankaan tahtonut uskaltaa sellaista yritystä. Aasiansa hän 
piti paljon turvallisempana. 
Maria ja minä istahdimme pehmeisiin satuloihimme, laitoimme huntumme 
kuntoon ja odotimme sadanpäämiehen saapumista ratsastajineen. Mutta 
eräs numidialainen orja juoksi kiireesti esiin, heittäytyi alas maahan rabbi 
Aamoksen eteen ja ilmoitti sadanpäämiehen odottavan meitä kaupungin 
muurin ja Salomon patsaan toisella puolen olevassa tienristeyksessä. Pian 
istuivat muutkin aasiensa selkään, ja me läksimme matkaan itäisen portin 
tietä myöten.  
Mukanamme olevien kahden gibeonilaisen nuorukaisen isät ovat jo useita 
satoja vuosia olleet Aamoksen suvun palveluksessa, sillä Joosuan aikana oli 
gibeonilaisten heimo pettänyt Aamoksen esi-isiä ja tullut sen vuoksi 
tuomituksi ainaiseen orjuuteen. 
Nuo kummalliset miehet tekivät minuun oudon vaikutuksen. Heidän 
kasvonsa olivat hyvin tummat. Heillä on kyömynenä, säihkyvät, mustat silmät 
ja heikko ruumiinrakenne. Heidän katseensa on kavala ja viekas, mutta he 
näyttävät alistuvan, jos heitä vakavasti kohdellaan. Eivät he osoita mitään 
ystävyyttä tai, kiitollisuutta nauttimastaan hyväntahtoisuudesta. 
Kuulin eräältä leeviläiseltä, joka usein käy rabbi Aamosta tervehtimässä, 
kummallisen tarinan heistä, että he nimittäin johtavat sukuperänsä Nooan 
orjista, jotka hänen kanssaan pelastuivat arkissa; mutta kun heitä pidettiin 
kovin vähäpätöisinä olentoina, ei heitä merkitty Nooan suvun sukulistaan. 
Olet kai sinäkin kuullut mokoman kaskun.  



Aamu oli ihana. Kultainen aurinko valaisi temppelin tornin, linnat, huoneet, 
linnoitukset, muurit, kunnaat, lehdot, laaksot ja kukkulat ihanalla valollaan. 
Kaikki välkkyi sen uudestaan heränneessä ihanassa loisteessa. 
Kääntyessämme Lammasportille johtavalle kadulle ajoimme ylimmäisen 
papin Kaifaan talon ohitse.  
Näin Kaifaan seisovan kauniissa huoneessaan marmorikatoksen alla. Nyt hän 
ei ollut pukeutuneena ylimmäispapilliseen pukuunsa, johon kuuluu kalliista 
kivistä hohtava rintakilpi ja kuninkaallinen hiippa, kuten olin hänet 
temppelissä nähnyt, vaan hänellä oli nyt avara, musta kaapu, joka oli sidottu 
hänen ympärilleen valkoisella pellavavyöllä, ja hänen lumivalkeita 
kiharoitaan peitti samanlainen punainen lakki, jollaisia papit tavallisesti 
käyttävät. Ellen olisi tuntenut häntä hänen kookkaasta, majesteetillisesta 
vartalostaan, en olisi luullut häntä ylimmäiseksi papiksi. Hän puhutteli rabbi 
Aamosta, joka ensin tervehti häntä. Minä kumarsin pääni hyvin syvään maan 
päällä olevan Jumalan sijaisen edessä. Kohta kohtasimme ihmisjoukon, joka 
tuli Kidronin toiselta puolen ja jolla oli aaseja kuormitettuina 
kyyhkyslaatikoilla. Kyyhkyset vietiin temppeliin myytäviksi uhrieläimiksi. 
Sydämeni täyttyi hellästä säälistä viattomien eläinten tähden, jotka pistivät 
pienet siniset päänsä vankilansa vahvojen rautaristikkojen välistä ja katselivat 
minua lempeillä silmillään, aivan kuin olisivat pyytäneet vapautusta 
vankeudestaan.  
Ja ajatellessani, että niiden piti antaa henkensä israelilaisten miesten ja 
naisten syntien tähden, punastuin häpeästä, että syntimme ovat niin suuret 
Herran edessä, että viattomain eläinten pitää kuolla meidän edestämme. 
Tehdessämme tietä laatikoilla lastatuille aaseille tunkeutui eräs 
tunturikyyhkynen, pelästyneenä katuhälinästä, ristikon läpi ja kohosi ilmaan, 
suuntasi matkansa korkealle kaupungin muurien ylitse ja katosi 
kaukaisuuteen.  
Minä iloitsin, että viaton lintu pääsi pakoon, ja toivotin sille onnellista 
paluuta kotiinsa ja pesäänsä. Juuri tullessamme Lammasportille, mistä tie vie 
Jerikoon, kohtasimme erään sokean miehen, joka talutti lammasta, tai 
oikeammin lammas talutti häntä. Hänelläkin oli kaksi kyyhkystä mukanaan. 
Rabbi Aamos, joka hänet tunsi, kysyi häneltä, mihin hän aikoi mennä. Hän 



vastasi menevänsä temppeliin uhratakseen siellä eläimensä. 
– Mitä? sanoi Aamos ihmetellen. – Et kai aikone uhrata lammastasi, 
Bartimeus? 
– Olen luvannut sen Herralle, ja syntiä tekemättä en voi lupaustani rikkoa. 
– Mutta lammashan ohjaa sinua kaikkialla. Onhan se sinulle silmäin arvoinen. 
Ilman sitä et voi tehdä mitään. 
– Jumala antaa minulle kyllä toisen lampaan tämän tilalle, hän vastasi, ja 
hänen kasvonsa loistivat toivosta. 
– Mutta kyyhkysesi? Ansaitsethan sinä niillä aina jotakin. Ne osaavat tehdä 
mon-ta sievää, huvittavaa ja lapsia miellyttävää temppua. Jos lupauksesi 
mukaan uhraatkin, niin säästä omat elukkasi; ja tästä saat rahaa ostaaksesi 
uhrilampaan ja kyyhkysiä, sanoi hyvä rabbi. 
– Kuulkaa minua! sanoi Bartimeus. – Isäni tuli sairaaksi ja oli juuri 
kuolemaisillaan. Silloin minä lupasin uhrata Herralle toisen kyyhkysistäni, jos 
hän tekisi vanhuksen vielä terveeksi. Seuraavana päivänä tuli äitinikin 
sairaaksi, hän, joka on minua nuoruudessani hoitanut ja joka rakasti minua 
kaikesta sydämestään, vaikka olinkin syntynyt sokeana. Seuraavana yönä 
sairastui myös pieni, sokea tyttäreni, jonka kasvoja en ole koskaan nähnyt ja 
joka myöskään ei ole koskaan nähnyt isäänsä.  
Silloin lupasin uhrata kaikki, mitä minulla oli, jopa rakkaan lampaanikin, jota 
minä rakastan niin kuin lasta. Isäni, äitini ja lapseni ovat parantuneet, ja 
iloissani siitä olen nyt matkalla temppeliin uhratakseni Jumalalle nämä hänen 
lahjansa. Mestari, kyllähän se minuun kovasti koskee, mutta enhän voi rikkoa 
lupaustani. Raskaaksi käy eroaminen niistä, ja minä kaipaan kyllä niitä kovin; 
mutta eihän Jumala antane kuitenkaan sokean Bartimeuksen kärsiä puutetta, 
kun hän näkee minun näissä pienissä kyyhkysissäni ja lampaassani uhraavan 
kaiken omaisuuteni. Sitten hän astui eteenpäin. Lammas seurasi häntä. Minä 
näin rehellisen isän valottomain silmien kyyneltyvän, kun hän yhtenään 
suuteli rinnallaan istuvia kyyhkysiä. 
Tuo pieni tapaus teki minut surulliseksi, mutta kuitenkin kunnioitin köyhän 
miehen lujaa jumalisuutta. Vaikka hänen silmänsä eivät nähneetkään ihmisiä, 
näkivät hänen sielunsa silmät Jumalan, jonka läsnäolon hän tunsi. Vielä on, 
rakas isäni, jumalisuutta maassa, mutta kun emme tapaa sitä ylpeissä ja 



rikkaissa papeissa, täytyy meidän etsiä sitä sellaisista köyhistä ja 
halveksituista ihmisistä kuin Bartimeuskin on. 
Saavuttuamme Lammasportille ei roomalainen päällikkö viivyttänyt meitä 
siinä niin kuin hän teki muille, joiden passit hän tarkasti tutki; ja jolla ei ollut 
passia, siltä hän kiskoi tullin. Jalkamiehet voivat kyllä vapaasti käydä ulos ja 
sisälle, mutta ne, jotka ratsastivat joko hevosella tai aasilla ja joilla ei ole 
maaherran antamaa passia, saavat maksaa, ennen kuin pääsevät kulkemaan 
eteenpäin. Mutta kun vartioston päällikkö näki meidät, hän hyvin 
kohteliaasti antoi meidän ennen muita odottavia päästä portista.  
Hän sanoi nuoren sadanpäämiehen kieltäneen häntä viivyttelemästä meitä. 
Kopeat, vaskisiin varuksiin puetut roomalaiset sotilaat, jotka seisoivat 
portilla, näyttivät tosiaankin uljailta ja ihmetyttivät minua sangen kovin. 
Heillä oli ulkomuoto ja ryhti kuin miehillä, jotka pystyvät valloittamaan koko 
maailman.  
Ajatellessani, ettei koko maailmassa ole valtakuntaa, jossa eivät samanlaiset, 
aseelliset, haarniskoidut ja parrakkaat miehet olisi vartijoina, täytyi minun 
ehdottomasti antaa kunnia Rooman keisarikunnan äärettömälle voimalle ja 
samalla myös pelätä sitä. Päästyämme ulos kaupungin portista tuulahti 
vastaamme raitis ilma, täynnä öljymäen öljypuitten hyvää tuoksua. Oltuani 
niin kauan muurien ja katujen välissä, minusta tuntui kuin olisin tuo sama 
pieni, sinipäinen tunturikyyhkynen, joka äsken lensi häkistään, ja kyyhkysen 
siivin, samoin kuin Daavid kerran toivoi, olisin minäkin lentänyt vapaaseen 
erämaahan.  
Oikealla puolellamme, lähellä kaupungin porttia, rabbi Aamos osoitti minulle 
Betesdan lammikon. Kääntäessäni katseeni sinne päin näin liikuttavan näyn. 
Kokonaista viisi vajaa oli täynnä sairaita ja voimattomia ihmisiä: halvattuja, 
ontuvia, sokeita, kuihtuneita, kaikki odottaen, kuten rabbi sanoi, veden 
liikuttamista; sillä määräpäivinä, hän selitti, lähettää Jumala enkelin 
lammikkoon kuohuttamaan sen vettä ja sitten parantaa sen, joka siihen 
ensin astuu, olkoonpa hän sitten missä taudissa tahansa.  
Minun täytyi pysäyttää aasin katsellakseni tuota merkillistä onnettomain 
joukkoa, missä oli ainakin viisisataa henkeä. Muutamat heistä nojautuivat 
kalpeina ja ryysyihin puettuina pylväisiin; toiset matelivat kuin madot maassa 



avuttomina ja koettivat lähestyä lammikkoa, josta kuitenkin väkevämmät 
työnsivät heidät pois. Toiset makasivat kärsivällisinä vuoteillaan ja odottivat 
nöyrinä enkelin tulemista; toisia kantoivat sitä varten palkatut miehet 
hartioillaan veden luo. 
Juuri kun olin ratsastamaisillani pois tuosta surkeasta paikasta, sattui noille 
ihmisille yhtäkkiä jotakin. Lammikon pinta, joka siihen asti oli ollut 
täydellisesti tyyni, liikkui kuin kiehuva vesi ja rupesi kohisemaan ja 
pauhaamaan erikoisella voimalla toisesta rannasta toiseen. Kohta, kun nuo 
onnettomat ihmiset sen huomasivat, he päästivät ilon ja ihmetyksen 
huudon, ja samalla syntyi sairaissa liike kuin merellä myrskyn noustessa. 
Lähimpänä olevat hyppäsivät hulluina veteen; toiset syöksyivät heidän 
perässään ja laskivat hirvittäviä kirouksia suustaan huomattuaan 
läpipääsemättömän joukon sulkevan heiltä tien. Heikoimmat ja 
raihnaisimmat, jotka olivat etäällä lammikosta, tekivät ylivoimaisia 
ponnistuksia päästäkseen lammikkoon.  
He huusivat, ryömivät käsin ja jaloin, mutta perästä tulevat kaatoivat heidät 
maahan ja polkivat jalkoihinsa. Muutamat vahvat miehet, jotka koettivat 
tehdä tietä eräälle kannettavalle sairaalle, paljastivat puukkonsa, ja heidän 
onnistui tunkea repaleisen, kiljuvan, tietä tukkivan joukon lävitse. ¨ 
Mutta tämän väkivallan sattuivat vartijat portilla näkemään, ja paljain 
miekoin he riensivät asettamaan meteliä, sillä koko lammikon ympärillä 
oleva joukko näkyi olevan kapinassa. Saattamatta pitemmälle katsella tuota 
meteliä ratsastimme nopeasti pois. Sittemmin kuulin, että tuossa metelissä 
tapettiin useita ihmisiä ja että viisi hukkui laineisiin, kun jälkeenpäin veteen 
hypänneet olivat surkeilematta polkeneet heidät jalkoihinsa. 
– Onko mahdollista, minä kysyin rabbi Aamokselta, saavuttuamme Kidronin 
puolelle, - että enkeli saa aikaan tuollaisen häiriön ja liikuttaa ihmisten 
pahimmat tunteet? 
– Ei ole mitään syytä epäillä, hän vastasi, - etteikö enkeli todellakin liikuta 
vettä. Enkelin työ on hyvä; hänen veteen astumisensa antaa sille parantavan 
voiman, mutta voitko sinä soimata hänen hyvää tekoaan tuon kauhean ja 
hävyttömän melskeen vuoksi, minkä näimme? 
Minä vaikenin, mutta huokasin ihmisten jumalattomuuden tähden. He 



saattavat muuttaa Jumalan lahjatkin kiroukseksi tavalla, millä he niitä 
nauttivat. Tiemme kääntyi nyt hiukan oikealle. Mutta koska roomalaiset 
rakensivat uudestaan siltaa, jonka yli tavallisesti mennään Jerikoon 
vaellettaessa, täytyi meidän kulkea pitkin ojanvartta, siksi kunnes saavuimme 
Absalomin patsaalle. Sen näkeminen muistutti minulle väärään johdetun 
ruhtinaan koko elämän tapaukset, mitkä elävinä esiintyivät sieluni silmien 
eteen.  
Miten ihmeellistä, että juuri hänen kauniit kiharansa, joista hän kerskaili ja 
joista sen aikuiset runoilijat paljon lauloivat, tulivat hänen kuolemansa 
välineiksi. Rabbi Aamos arveli, että muutamat vahvat tammet, jotka seisovat 
siinä ympärillä, olivat osa metsästä, minkä läpi Absalom ajoi kohti 
kuolemaansa. Aamos näytti minulle kuoppaa, johon kuninkaan pojan 
tappaneet kymmenen nuorukaista heittivät hänen ruumiinsa ja peittivät sen 
kivillä, niin että siitä syntyi kumpu. Kuoppa on lähellä patsasta.  
Nuori ruhtinas mahtoi olla yhtä uljas kuin hän oli kauniskin, koskapa 
tarvittiin kymmenen nuorta miestä häntä tappamaan. Merkillinen on 
minusta joka paikka Jerusalemin ympärillä. Minusta tuntuu kuin eläisin 
muinaisuudessa nähdessäni paikat, joissa kerran ovat tapahtuneet ne suuret 
asiat, mitkä luovat kansamme historian ja kunnian. 
Tuskinpa olimme ennättäneet paikkaan, missä molemmat tiet yhtyvät, kun jo 
kuulimme vasemmalla suuren hevosjoukon nelistävän perässämme. 
Silmänräpäyksessä nähtiin Hevosportin tiellä nuori sadanpäämies 
ratsastajiensa etunenässä. Heidän sotainen komeutensa, kalskahtelevat 
aseensa ja torvien toitotukset kiihottivat valtasuoneni kiihkeään sykintään. 
Jos vain olisin voinut nähdä omat silmäni, niin olisin niissä nähnyt sotaisan 
tulen hehkuvan. Emilius, sadanpäämies, näytti ruhtinaalta. Hänen 
sota-asunsa loisti kuin tulenliekit auringon säteissä. Hänen vieressään 
ratsasti eräs nuorukainen kantaen joukon lippua. Sadanpäämies itse kantoi, 
arvonsa merkkinä, viinipuusta tehtyä ja kultarenkailla koristeltua sauvaa. Hän 
tervehti meitä joustavasti, mikä ilmenee kaikissa hänen liikkeissään.  
Sitten hän jakoi joukon kahteen osaan, joista toinen oli etu- ja toinen 
jälkijoukkona. Ja niin hän antoi lähtömerkin ja ratsasti itse toisinaan rabbi 
Aamoksen, toisinaan meidän naisten rinnalla. Kuitenkaan hän ei unohtanut 



päällikönvelvollisuuttaan, vaan täytti sen mitä suurimmalla tarkkuudella, 
erittäinkin sen jälkeen, kun olimme jättäneet kaupungin ja tulleet aavikolle, 
joka on jonkin matkaa Jerusalemin ulkopuolella. Jää taas hyvästi, rakas isäni, 
siksi kun kirjoitan seuraavan kirjeeni! Siinä tahdon kertoa sinulle kaikki, mitä 
Jerusalemista matkustamiseni jälkeen on tapahtunut. Isämme Aabrahamin 
Jumala olkoon linnasi ja kilpesi! 
Rakas tyttäresi 
Adina 
 
Kahdeksas kirje 
 
Kertomuksen jatkoa. – Eesaun pojat. – Keskustelut sadanpäämiehen kanssa. 
– Gamaliel ja Saulus. – Seurue saapuu Jerikoon. – Roomalaiset ajavat takaa 
Barabbasta. 
 
RAKAS ISÄNI! Suopeus, jolla olet vastaanottanut ilmoituksen tuosta 
merkillisestä profeetasta, joka vetää koko Juudean luoksensa erämaahan, 
luottamukseni viisauteesi, oppiisi ja hurskauteesi sekä pyrkimys päästä 
selville kaikista epäilyksistä ja saada uskollista opastusta totuuteen kehoittaa 
minua avomielisesti ja täydellisesti kertomaan sinulle, mitä täällä ollessani 
olen nähnyt ja kuullut.  
Kertoessani noista ihmeellisistä tapauksista, joiden todistajana olen itse ollut, 
en kuvaile sinulle ainoastaan omia. tunteitani niistä, vaan myös, mitä monet 
viisaat oppineet ja ylhäiset ihmiset ajattelevat kuulemistaan ja näkemistään 
suurista asioista. Siten saat useampia todistuksia, joita sinä epäilemättä 
todistajien arvokkuuteen, viisauteen ja säätyyn nähden kunnioituksella 
harkitset. Lopetin viime kirjeeni kertomalla sen nuoren sadanpäämiehen 
johtamasta roomalaisesta ratsujoukosta, tuon sadanpäämiehen, joka, kuten 
muistat, tarjosi pienelle matkaseurueellemme suojelustaan. 
Oli varhainen aamu. Aurinko oli vastikään noussut Arabian kukkulain takaa. 
Ilma teki minuun tuon terveellisen ja vahvistavan vaikutuksen, mikä on 
ominaista maamme ilmastolle ja on yksi sen monia siunauksia. Egyptissä 
vallitsee tähän vuodenaikaan pouta ja tukahduttava ilma, jota täällä ei 



tunnetakaan. Minun täytyi nousta erämaan juoksijan selkään ja kiidin 
Idumean hiekka-aavikon ylitse sellaisella nopeudella, mikä aina on ollut 
minulle vastenmielistä nähdessäni erämaan poikien ratsastavan. 
Kolmekymmentä viimeksi mainittua tuli erästä rotkotietä esiin, tähystelivät 
meitä hetkisen ja lensivät sitten vihurin tavoin takaisin kätköpaikkoihinsa 
vuoristoon, kun eräs osasto roomalaisia ratsumiehiämme oli saanut käskyn 
ratsastaa niitä vastaan. Tämän tapauksen jälkeen ilmoitti rabbi Aamos 
sydämellisen ilonsa siitä, että meillä oli vahva vartiosto, sillä ilman sitä olisi 
tuo Eesaun jälkeläislauma yllättänyt ja ryöstänyt meidät, kuten heidän 
tapansa on tehdä kaikille israelilaisille, jotka vain heidän tielleen sattuvat. 
Roomalainen sadanpäämies sanoi Jordanille kokoontuneen kansanjoukon 
houkutelleen noita erämaan raivoja ratsastajia saaliinhimosta suurissa 
laumoissa Jerusalemin läheisyyteen. Niinpä ei siis vieläkään patriarkkain 
Eesaun ja Jaakobin kesken syntynyt eripuraisuus ole sammunut, vaan se on 
kytenyt heidän jälkeläisissään aina tähän päivään saakka. Vieläkin Eesau 
vihaa Jaakobia, isän tälle antaman siunauksen vuoksi. Roomalaiset 
ihmettelivät suuresti Eesaun poikien ratsastustaitoa, ja edellisten oli turha 
raskailla hevosillaan ja rauta asuissaan pyrkiä seuraamaan erämaan 
ratsumiehiä heidän lymyluoliinsa vuoristoon.  
Monilta vuorenkukkuloilta tähystelin taakse jäänyttä Jerusalemia. Sitä 
katsellessani muistui vastustamattomasti mieleeni aika, jolloin Aabraham 
kaupungin porttien ulkopuolella kohtasi kuningas Melkisedekin, jolle hän 
osoitti kunnioitustaan. Sitten näin Daavidin mahtavien sotajoukkojen 
etunenässä lähtevän sen korkeista porteista ulos voittamaan naapurikansoja. 
Näin loistavan joukon itämaan ruhtinaita, etelän ja pohjolan kuninkaita, 
Saban kuningattaren kääntyvän ihanaa laaksoa kohti notkistaakseen 
polvensa Salomolle, viisauden, vallan ja kunnian ruhtinaalle, jonka viisautta 
ja suuruutta koko maailma ylistää. Mutta voi, nyt täyttää Israelin häpeän ja 
orjuuden historia koko maailman! Mutta rakas isä, on tuleva päivä, jolloin 
Siion on jälleen kohottava kasvonsa tomusta sekä pukeutuva kuninkaalliseen 
pukuunsa ja jolloin Herra on asettava kruunun sen päähän, minkä jälkeen 
sen kunnia ja valta ei lopu koskaan. 
Tämä varmuus pidätti kyyneleeni, mitkä nykyisyyttä ja mennyttä aikaa 



verratessani väkisinkin uhkasivat tulvahtaa. Hengessä näin nyt jälleen 
assyyrialaisten ja kaldealaisten sotajoukkojen perätysten piirittävän ja 
valloittavan kaupungin, vaikka Jumala asui siellä ilmestysmajan 
salaperäisessä liekissä. Mutta Jumalan läsnäolo kaupungissa ei pelasta sen 
asukkaita vihollisista, ellei kansa sydämen vilpittömyydessä palvele Jumalaa. 
Ja me tiedämme profeetoista, että isämme olivat kaukana Jumalasta; sen 
tähden heidät jätettiin vihollisten saaliiksi. Voi isäni, jospa kansamme 
tänäpäivänä ottaisi opikseen, mitä isillemme on julistettu! 
– Mutta olisitpa nähnyt Rooman! sanoi sadanpäämies, joka huomasi minut 
ihmetyksen valtaamana.  
– Se on äärettömän suuri kaupunki. Se on pinta-alaltaan kuusi kertaa niin 
suuri kuin tämä kaupunki, ja siellä on kolmesataakuusikymmentäviisi 
temppeliä, kun Jerusalemissa sitä vastoin on vain yksi ainoa. 
– On olemassa vain yksi ainoa Jumala, minä vastasin vakaasti. 
– Me uskomme, että on yksi Jumala, joka on luonut joukon alempia jumalia, 
ja kullekin heistä me rakennamme temppelin. Säälien, että niin jalo mies oli 
vieras totuudelle, aloin profeettain kirjoituksista neuvoa häntä, että on vain 
yksi Jumala ja että hän on kaikkien luoja. Hän otti läheisestä puusta kukan ja 
sanoi: 
– Jumalain isälle, suurelle Jupiterille, olisi alentavaa ruveta rakentelemaan 
kukkaa sellaista kuin tämä tai muo dostamaan kristallia, maalaamaan 
rubiinia tai luomaan noita kultasiipisiä hunajalintuja, jotka liitelevät tuolla 
tuoksuvissa kukkasissa.  
Tosin hän loi auringon, kuun, tähdet ja maan, mutta jätti pikku jumalille 
muiden kappaleitten tekemisen. Kun puhut minulle ainoasta Jumalastasi, 
niin näytä toteen, että hän on luonut kaikki kappaleet ja että hän on ainoa 
Jumala, niin on sinun Jumalasi oleva minunkin Jumalani. 
Nyt ei ollut aikaa näyttää hänen harhaoppiansa vääräksi, mutta päätin 
kuitenkin sopivassa tilaisuudessa opettaa hänelle totuuden, sellaisena kuin 
Jumala sen on meille, hänen omalle kansalleen, ilmoittanut.  
Sadanpäämies on jo paljon oppinut pyhästä uskostamme; rabbi Aamos on 
hänelle opettanut yhtä ja toista Mooseksen kirjoista, kuitenkin ainoastaan 
sen verran, että se herättää halua ja ikävöimistä oppia enemmän, mutta ei 



tarpeeksi paljon, että se karkoittaisi hänen sydämestään pakanallisen 
taikauskon. Hänen jalo mielensä, terve järkensä, luonteensa suoruus ja 
siveellisyytensä antavat minulle toivoa siitä, että hän kerran huomaa 
harhauskonsa ja suostuu Israelin uskoon. 
Jälkeen puolenpäivän levähdimme eräässä majapaikassa, karavaaniseraljissa, 
mikä sijaitsee Jerusalemin ja Jerikon puolivälissä. Siellä tapasimme erään 
rabbi Aamoksen ystävän, arvokkaan ja lainoppineen tuomari Gamalielin. 
Hänkin sanoi matkustavansa Jordanille katsomaan profeettaa. Ja niin hän 
teki erään ihmeellisen unen johdosta, jonka hän oli nähnyt ja jonka hän 
kertoi Aamokselle, kuitenkin niin, ettemme me sitä voineet kuulla. Kun uni 
näytti tekevän erittäin syvän vaikutuksen Aamokseen, heräsi uteliaisuuteni 
suuressa määrin, mutta Aamos pysyi vaiti. 
Gamalielin seurassa oli eräs nuorukainen, nimeltä Saulus. Huomioni kiintyi 
häneen sen johdosta, että kuulin kunnianarvoisan tuomarin kehuvan häntä 
kelvollisimmaksi kaikista nuorukaisista, jotka hänen jalkainsa juuressa ovat 
istuneet oppimassa lain salaisuuksia.  
Sama oppilas ja Lasarus ratsastivat vierekkäin pitkin tietä ja puhelivat 
keskenään kauan ja vakavasti. Saulus oli sitä mieltä, että uuden profeetan 
saarnat aiheuttivat ainoastaan onnettomuuksia, mutta Lasarus puolusti 
innokkaasti profeetan persoonallisuutta ja koetti todistaa, että Jumala oli 
hänet lähettänyt. 
Roomalainen sadanpäämies kuunteli tarkasti heidän keskusteluaan, sillä 
Saulus oli taitava profeettain kirjoituksissa ja koetti monilla niistä otetuilla 
paikoilla todistaa, ettei oikealla Messiaalla voi olla niin halpa edelläkävijä 
kuin tuo erämaan parannuksen saarnaaja. Hän loi kaunopuheisuudellaan 
loistavan kuvan Messiaasta, hänen tulemisestaan ja kuninkaallisesta 
hallituksestaan.  
Hän väitti enkelien ja taivaan merkkien eikä tuon vedellä kastajan ja 
sivistymättömän erämaalaisen, käyvän Messiaan tulemisen edellä. 
Illan tullessa näimme viimeinkin Jerikon muurit ja tornit, mutta ennätimme 
kaupungin portille vasta sitä suljettaessa. Nuoren sadanpäämiehen läsnäolo 
vaikutti kuitenkin, että portti avattiin kohta jälleen. Monet ihmiset, jotka 
olivat ennen meitä saapuneet paikalle, mutta joita ei ollut päästetty 



kaupunkiin, pyysivät lupaa seurata meitä kaupunkiin, ja se myönnettiin 
heille. 
Seuraavana päivänä ratsastimme ilman vartiostoa Gilgaliin, koska tie oli 
rauhallinen. Kohtelias sadanpäämies oli jo varhain aamulla jättänyt 
kaupungin ja kiireimmiten alkanut ajaa takaa kuuluisaa rosvo Barabbasta, 
joka edellisenä yönä oli vain vähän matkan päässä Jordanista karannut erään 
karavaanin kimppuun, ryöstänyt sen ja tappanut useita ihmisiä. 
Näitä rivejä kirjoitan rabbi Aamoksen kesäasunnossa. "Huomenna varhain", 
niin on eräässä kohdassa päiväkirjassani, jonka olen täällä kirjoittanut, 
"matkustamme Jordanin tuolla puolen olevaan Betabaran kylään, jossa 
Johanneksen nyt sanotaan kastavan". Hän on näet jättänyt Jordanin varrella 
olevan kahlauspaikan, jossa Marian serkku hänet ensin näki ja kastettiin. 
Lasarus, Saulus ja monta muuta oppinutta on matkalla menossa katsomaan 
ja kuulemaan erämaan profeettaa.  
Todellakin, rakas isäni, on jonkun profeetan esiintymisellä joukossamme 
sellainen ihmeellinen vetovoima, että jo pelkkä ajatuskin, että Johannes 
Kastaja on joku Jumalan profeetta, on liikuttanut kaikkien mieltä ja 
herättänyt uteliaisuutta, toivoa ja ihmetystä enemmän kuin koskaan ennen 
maassamme. Kukin kysyy naapuriltaan:  
Oletko nähnyt tai kuullut uutta profeettaa? Onko hän 
Messias vai onko hän Elia? Seuraava kirjeeni antaa sinulle selityksen siitä, 
mitä minä näin ja kuulin Betabarassa. Ehkä se on oleva sinulle arvokkaampaa 
kuin kaikki, mitä sinulle tähän saakka olen kertonut. Lopetan rukoillen, että 
Israelin Messiaan pikaisen tulemisen toivo täyttyisi ja että me ottaisimme 
hänet vastaan uskolla, kunnioituksella ja rakkaudella, kun hän tulee, ja olen 
yhäti kuuliainen tyttäresi 
Adina. 
 
Yhdeksäs kirje 
 
Tullimies Matteus. – Juudas Iskariot. – Ullan torni - Profeetta saarnaa. "Katso, 
Jumalan Karitsa"! – Messias kastetaan. – Kyyhkynen ja ääni taivaasta. Jeesus 
poistuu kansan näkyvistä. 



 
RAKAS ISÄNI! Toivon sinun suvaitsevan, että minä. tässä kirjeessäni kerron 
sinulle tarkasti matkastani Jordanille rabbi Aamoksen kanssa. Minun täytyy 
kertoa laajasti, sillä vakaa toivoni on, että sinä, kuten mekin, voisit omin 
silmin nähdä kaikki, että sinä, vaikka oletkin kaukana täältä, saattaisit 
silminnäkijän tavoin arvioida noita ihmeellisiä tapauksia, joita minä olen 
nähnyt ja kuullut ja joista aion kertoa. Koska aina olet oikeamielinen ja 
puolueeton päätelmissäsi, pyydän, että sinä, en siksi tahtoisit lukea kaikki, 
mitä minä kirjoitan, ennen kuin julistat tuomion asioista, joita minä 
lapsellisesta rakkaudesta ja kunnioituksesta olen tahtonut esittää 
harkittaviksesi. 
Sitten kuin rabbi Aamos oli muuttanut asuntoonsa noille ennen mainituille 
vainioille, missä hän aikoi oleskella kaksi ensimmäistä elonkorjuuviikkoa, hän 
määräsi kullekin palvelijoistaan erityisen työn tehtäväksi ja sanoi olevansa 
valmis seuraamaan meitä Jordanille kuulemaan profeettaa. Iloiten nousimme 
jälleen aasiemme selkään ja suuntasimme matkamme siihen suuntaan, missä 
profeetan sanottiin oleskelevan ja kastavan.  
Kauan emme olleet ratsastaneet, kun saavutimme kaksi jalankulkijaa, joilla 
oli sauva kädessään ja reput selässään. Heidän ohitseen ratsastaessamme 
toinen paljasti kunnioittavasti päänsä rabbi Aamokselle, jonka kunnioitusta 
herättävä ulkonäkö ja persoonallinen arvokkuus vaativat kaikkia suosimaan 
häntä. 
– Mihinkä niin kiiruhdat, Matteus ystäväni? kysyi rabbi Aamos vastaten 
tervehdykseen. – Voitko jättää tullitoimesi tähän kiireiseen aikaan ja lähteä 
erämaahan? Rabbi näkyi siis oikein hyvin tuntevan hänet. 
Puhuteltu, yksinkertaisesti pukeutunut mies, jolla oli vankka ruumiinrakenne, 
musta tukka ja parta sekä viisaannäköiset kasvot, hymyili kysymykselle ja 
vastasi: 
– Jos nyt tähän aikaan tahtoo tavata veronmaksajia, niin ei auta jäädä kotiin, 
vaan pitää lähteä Jordanin erämaahan, jonne kaikki muutkin ihmiset 
menevät. Tuo uusi profeetta tyhjentää todellakin kaupunkimme asukkaista, 
ja meidän tullimiesten täytyy joko istua kotona toimettomina tahi mennä 
kansan mukana erämaahan. 



– Puhut totta, ystäväni, vastasi Aamos. – Mutta eikö sinulla ole muuta syytä 
mennä Jerikoon, kuin vain koota roomalaista kultaa? 
– Olen utelias, hän sanoi, näkemään miestä, jonka luokse kansaa virtailee 
Galileasta, Dekapolista, Jerusalemista, koko Juudeasta ja Jordanin tuolta 
puolen. 
– Arveletko sinä, jatkoi Aamos, molempien miesten alkaessa astua hänen 
aasinsa rinnalla, arveletko sinä, että uusi profeetta on vanhaa profeetallista 
sukua? 
– Tosin hän ei tee minkäänlaisia ihmetöitä, ellemme pidä hänen saarnaansa 
sellaisena, vastasi Matteus. 
– Tuo mies on petturi. Joka tahtoo olla profeetta, hänen täytyy todistaa 
ihmetöillä, että on Jumalan lähettämä, sanoi äkkiä Matteuksen matkatoveri 
terävällä ja inhottavalla äänellä. Mariaan ja minuun tuon miehen ulkomuoto 
vaikutti kohta ensi hetkestä vastenmielisesti. Hän oli luihun näköinen mies, 
jonka kasvojen juonteet olivat epämiellyttävät. Hän oli pukeutunut 
huolimattomasti ja hänen kasvoistaan kuvastui matelevaa nöyryyttä rabbi 
Aamosta kohtaan, josta kaikesta minä käsitin miehen olevan ulkokullattu. 
Hänen nauraessaan loisti hänen silmistään pahuus ja ilkeys.  
Nöyryytensä varjoon hän näytti kätkevän ylpeyttä ja alhaisia aikeita. Hän on 
sellaisen ihmisen kaltainen, joka koettaa kavaluudella pettää toisia, 
saavuttaakseen oman päämääränsä, tai miehen kaltainen, joka polvistuu sen 
eteen, jonka hän tahtoo kukistaa. Hänen äänensä kaiku vahvisti minussa 
kohta alussa häntä kohtaan tuntemaani vastenmielisyyttä. Kun hän alkoi 
puhua, käänsi rabbi Aamos, joka näytti tyytymättömältä siihen, että hän 
sekaantui puheeseen, katseensa häneen ja sanoi: 
– Eihän Mooseskaan tehnyt mitään ihmeitä. Aaron, tai oikeastaan hänen 
sauvansa, oli se välikappale, jolla ihmeet tehtiin faraon edessä. Jordanin 
profeetta voi kuten Aaronkin olla samassa suhteessa siihen suureen 
profeettaan, jota hän julistaa. 
– Mikä on toverisi nimi, Matteus ystäväni? kysyi Aamos sitten hiljaa, kun 
toinen miehistä oli rientänyt vähän edellepäin. 
– Hänen nimensä on Juudas, lisänimeltä Iskariot. Otin hänet palvelukseeni 
kantamaan rahoja, joita kokoilen kylissä, ja koska aion ottaa veroa Gilgalissa 



ja Betabarassakin, niin hän seuraa mukanani. 
Nyt tuli Jordan näkyviimme, mutta ihmisiä ei näkynyt sen rannalla. Siinä sitä 
kummastellessamme ratsasti eräs tuntematon mies esiin; hän huomasi 
ihmettelymme ja kysyi kohteliaasti, etsimmekö Johannes profeettaa. Rabbi 
Aamoksen vastattua myöntävästi hän ilmoitti, että profeetta oli mennyt 
kahden tunnin matkan ylemmäksi virtaa ja kastoi nyt pienehkön Betabaran 
kylän läheisyydessä, joka on Jordanin itärannalla, ja että siellä tungeksivien 
ihmisten luku nousi aina kahdeksaan tuhanteen. Rabbi kiitti ratsastajaa 
hänen ilmoituksestaan, katsahti vielä kerran hänen jälkeensä hänen 
ratsastaessaan pois ja kääntyi Matteuksen puoleen kysyen:  
Tunnetko tuon miehen? 
Matteus vastasi: Hänellä on korkea virka neljännesruhtinas Herodeksen 
palveluksessa. Hän on rikas hebrealainen, joka maksaa maatiloistaan 
keisarille enemmän veroa kuin kukaan muu israelilainen Jerusalemin ja 
Jerikon välillä. Parin tunnin miellyttävän matkan jälkeen pitkin Jordanin 
vihertäviä rantoja näimme nelikulmaisen kivitornin kohoavan Betabaraa 
varjostavien puiden yläpuolelle. – Tuo torni, sanoi rabbi Aamos, on sen 
luolan päällä, missä Elia oleskeli pitkät ajat ja jossa Jesaja kerran piileskeli 
vainoojiaan paossa.  
Nyt sitä nimitetään Elian torniksi. Tuolta vasemmalla olevalta kukkulalta 
meni profeetta tulisissa vaunuissa taivaaseen. Tuolla tuon yksinäisen kallion 
kohdalla jakoi Elisa Jordanin vedet taivaaseen menneen profeetan vaipalla, 
minkä hän otti hänen jälkeensä. Kaikki nuo paikat, ynnä monet muutkin, 
joita rabbi Aamos minulle näytteli, miellyttivät minua sangen suuresti, sillä ei 
mikään muu liikuta minua niin paljon kuin muistot profeettain ja Israelin 
muinaisten kuninkaitten ajoista.  
Katsellessani taivaalle ja mielikuvitukseni kuvaillessa, kuinka Elia vähitellen 
katosi taivaan vaunuissa pilviin, tulimme eräälle metsäaukiolle ja näimme 
siinä tapauksen, jota katsellessa sydän tahtoi lakata sykkimästä, niin oudolta 
ja ihmeelliseltä se tuntui minusta. Virta muodosti siinä paikassa pitkän 
mutkan, minkä kohdalla, vastakkaisella rannalla, on Betabaran kylä ikään 
kuin puoliympyrän keskustana.  
Koko tuo mutkainen ranta oli täynnä ihmisiä; kukin tuossa lukuisassa 



joukossa kiinnitti silmänsä erämaan profeettaan. Katsojat Aleksandrian 
amfiteatterissa eivät voi olla niin tarkkaavaisia kuin tässä seisovat ihmiset 
olivat. Profeetta seisoi vastakkaisella rannalla (virta oli tässä kapea ja matala) 
lähellä vettä ja puhui kokoontuneelle joukolle, joka seisoi häntä vastapäätä 
ja osaksi ympäröikin häntä. Hänen läheisyydessään, sivuillaan ja takanaan, 
istuivat hänen opetuslapsensa, ainakin sata luvultaan, ja kaikki enimmäkseen 
nuoria miehiä. 
Hänen takanaan kohosi Elian torni ja etäämpänä rannasta oli viehättävä 
Betabaran kylä vihreine puutarhoineen ja lumivalkeine muureineen. Nuoren 
erämaan profeetan ääni tunkeutui selvästi korviimme; niin hiiren hiljaa oli 
tuo suuri kansanpaljous. Kun emme aasiemme tähden päässeet lähemmäksi, 
astuimme niiltä alas, jätimme juhdat meitä seuraaville palvelijoille ja 
riensimme lähemmäksi paikkaa, jossa profeetta seisoi. 
Monet kansasta, jotka tunsivat rabbi Aamoksen, antoivat tilaa hänen 
lähestyessään, niin että pääsimme aivan vastapäätä profeettaa, jonka me 
saatoimme täydellisesti nähdä. Hämmästyksekseni huomasin Johanneksen, 
Marian serkun, istuvan profeetan luona ja kuuntelevan jokaista hänen 
sanaansa kunnioituksella ja hartaudella. Profeetta puhui jälleen Messiaan 
tulemisesta. Rakas isäni, jospa voisin antaa sinulle pienimmänkään 
käsityksen hänen sanojensa kaunopuheisuudesta! 
– Ei ole mitään syntien anteeksiantamusta ilman verenvuodatusta, hän sanoi 
vakavasti. – Vesikaste, jolla minä kastan teitä, tarkoittaa parannusta, mutta 
ennen kuin synti voidaan pestä pois, pitää veri vuodatettaman. Te kysytte 
minulta, eikö vuohien ja vasikkain veri puhdista synneistä. Minä sanon teille, 
että Herra on sanonut, ettei hänelle kelpaa verivirrat. 
– Mitä, kysyi häneltä eräs etevimpiä leeviläisiä, joka seisoi hänen lähellään, 
mitä sitten hyödyttävät Mooseksen laissa määrätyt uhrit? Mitä hyödyttävät 
alttari ja temppeli ja karitsain jokapäiväinen uhraaminen? 
– Mitäkö? toisti profeetta, ja hänen silmänsä hehkuivat pyhästä 
innostuksesta, mihinkä ne kelpaavat? Esikuviksi oikeasta verestä, todellisesta 
ja oikeasta uhrista, jonka Jumala on säätänyt ennen maailman luomista. 
– Luuletteko, että minä voisin teurastaa laumani lampaan sieluni syntien 
edestä? Ei uhrieläimen henki voi olla riittävä sovinto teidän syntienne 



tähden. Ei, Israelin miehet, on tullut päivä, jolloin silmänne avataan. On tullut 
hetki, jolloin tulette ymmärtämään jokapäiväisen uhrin oikean tarkoituksen. 
Katso, Messias tulee, ja te tulette näkemään ja uskomaan. Samassa lähestyi 
häntä useampia ihmisiä anomaan kastetta. Hänen kastaessaan noita ihmisiä, 
sekä miehiä että naisia, minä näin Lasaruksen, Martan veljen, sillä 
kumpareella, josta Elia kerran meni taivaaseen. Lasarusta seurasi eräs hänen 
ikäisenä mies, jonka selittämätön arvokkuus ja viehättävä ulkomuoto sekä 
lempeä ja rauhaisa katse vaikutti sen, että minä heti tunsin kiintymystä 
häneen. 
– Hän on varmaankin tuo mainittu Lasaruksen ystävä, sanoi Maria minulle, 
sillä hän oli huomannut hänet samalla kuin minäkin. Hän jatkoi: Katso, miten 
rauhallisesti ja lempeästi hän katselee kansaa, ja kuitenkin hän vetäytyy 
syrjään ikään kuin koettaen välttää kansan huomiota. 
Hänellä oli tummansininen vaippa; hänen päänsä oli paljas, ja sen tummat 
hiuskiharat laskeutuivat aaltomaisesti hänen olkapäilleen. Hän näytti 
erilaiselta kuin muut ihmiset: hänen olemuksensa osoitti majesteettiutta ja 
samalla lempeyttä, mikä näyttikin olevan hänen olemuksensa pääpiirre. Minä 
en voinut kääntää silmiäni hänestä.  
Samana hetkenä profeettakin huomasi hänet. Profeetan kasvoissa minä näin 
tapahtuvan muutoksen, juuri kuin hän olisi saanut nähdä enkelin. Hänen 
silmänsä loistivat yliluonnollista valoa, hänen huulensa avautuivat puhumaan 
Hetken hän seisoi liikkumattomana kuin kuvapatsas ja kohotti oikean 
kätensä vierasta kohti. Kaikkien silmät seurasivat hänen katsettaan ja hänen 
ojennetun kätensä suuntaa. Vihdoin hän huudahti äänellä, joka kajahti kuin 
joku Hoorebin vuoren pasunoista: – Katso! 
Eikä tuossa suuressa kansanpaljoudessa ollut ainoaakaan, joka ei olisi 
kääntynyt katsomaan kohti tuota pientä kumpua, jolla Lasarus, nähtävästi 
hämillään profeetan asennosta ja sanoista sekä kaikkien katseista, seisoi 
ystävänsä vieressä. 
– Te olette kysyneet minulta, miksi joka päivä uhrataan karitsa, jatkoi 
profeetta. – On tullut päivä, jolloin poistetaan lammasuhri, mikä ei voi ottaa 
pois syntiä. Sitten hän ojensi molemmat kätensä kunnioitettua vierasta kohti 
lausuen: 



– Katso Jumalan Karitsa, joka kantaa maailman synnit! Hän on se, joka minun 
jälkeeni tulee ja on minua suurempi. Hän on se, josta minä todistan, että hän 
on Messias, korkeimman Jumalan Poika. Tuossa seisoo Jumalan valittu! 
Katso, hän on todellinen ja ainoa karitsa, jonka veri voi puhdistaa meidät 
synneistämme! Hän on astunut teidän keskuuteenne; hän on vaeltanut 
kaduillanne, hän on istunut kodeissanne. Enkä minä tuntenut häntä, ennen 
kuin näin hänessä Messiaan merkit. Sen tähden tiedän selvästi, että hän on 
se, joka pelastaa Israelin. Profeetan lausuttua nämä sanat, jotka tunkivat 
kaikkien sydämiin, näimme tuon korkean vieraan yksinään lähestyvän 
profeettaa. Lasarus oli jo ennen langennut maahan hänen jalkoihinsa 
kunnioittaakseen häntä, jonka kanssa hän oli tehnyt ystävyysliiton ja joka nyt 
ilmoitettiin Messiaaksi. 
Lukematon kansanjoukko seisoi odottaen, kun tuo mies esiintyi. Kaikki päät 
kääntyivät häneen päin nähdäkseen hänen kasvojaan, jotka näyttivät 
lempeiltä, mutta kalpeilta ja vakavilta. Johannes, Marian serkku, lankesi 
hänen lähestyessään polvilleen ja kumarsi päätään kunnioittavasta 
rakkaudesta ja alttiudesta. Ne, jotka seisoivat Messiaan ja profeetan välillä, 
peräytyivät ja avasivat hänelle tien joelle. Hän kulki eteenpäin tasaisin 
askelin, hitaasti, kasvoillaan nöyryyden ilme, mikä liittyi hänen kuninkaallisen 
ryhtinsä synnynnäiseen arvokkuuteen. Hänen lähestyessään profeetta katseli 
häntä suuremmalla kunnioituksella kuin kaikki muut. 
– Mitä tahdot palvelijaltasi, sinä Messias, Jumalan pyhä, jolla on valta tehdä 
autuaaksi? sanoi profeetta vapisevalla äänellä, kun Messias astui muutaman 
askeleen hänen luokseen veteen. 
– Pyydän sinulta kastetta, vastasi Messias tyynellä äänellä, mikä kuului 
kansan joukon äärimmäisiin asti. En koskaan, en koskaan voi unhottaa hänen 
äänensä kaikua. 
– Minä tarvitsen kastetta sinulta, ja sinä tulet minun tyköni, vastasi profeetta 
kummastuneena sekä nöyrästi ja kunnioittavasti. 
– Näin meidän tulee täyttää kaikkea vanhurskautta, vastasi Messias 
lempeästi. Ja nyt toimitti profeetta, vaikka vieläkin epäillen ja mitä 
suurimmalla kunnioituksella, kaikkien nähden kasteen aivan samoin kuin 
profeetan opetus lapsetkin sitä ennen kastettiin. Ja nyt, rakas isäni, kerron 



sinulle kaikkein ihmeellisimmän tapahtuman, mikä koskaan Israelissa on 
tapahtunut ja mitä ihmissilmät vielä ovat nähneetkään, ja mikä, kuten pian 
tulet käsittämään, epäämättömästi todistaa, että Jeesus Nasaretilainen, tuo 
jalo vieras, joka Jordanissa kastettiin ja josta Johannes todisti, on todellakin 
Messias, Jumalan Poika. Juuri kun kastettu nousi vedestä, kuultiin 
pilvettömällä ja kirkkaalla taivaalla yläpuolellamme ukkosen jylinää. 
Katsoessamme ylös me näimme, vaikka oli juuri puolipäivän aika, 
häikäisevän valon, kirkkaamman kuin aurinko, ja tästä taivaallisesta valosta 
leimahti säde, joka laskeutui Jeesuksen pään päälle. Muutamat kansasta 
arvelivat ukkosen käyvän, toiset taas salamoivan. Mutta ajattele kaikkien 
hämmästystä ja ihmetystä, kaikkien noiden ihmisten kunnioittavaa kauhua, 
kun Messiaan pään päällä olevan kirkkauden keskellä nähtiin loistava 
kyyhkynen, joka, ikään kuin varjostaakseen Messiasta, levitti siipensä hänen 
ylitsensä. Se, jota luultiin ukkoseksi, muuttui Jumalan ääneksi, joka kaikille 
korville kuultavalla voimalla lausui nämä sanat: "Tämä on minun rakas 
Poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä!" Tämän äänen 
kuultuaan lankesivat useimmat kansasta kasvoilleen. Kaikki posket 
kalpenivat ja kukin katseli lähimmäistään hämmästyneenä ja pelästyneenä. 
Kun tuo majesteetillinen ja pelättävä ääni oli sanat lausunut, sammui 
kirkkaus ja kyyhkynen katosi näkyvistämme. Messias, joka tämän pelottavan 
tapauksen aikana yksin näytti pelkäämättömältä ja levolliselta, nousi ylös 
virran rannalle ja katosi äkkiä silmistämme. Vihdoin, kun kansa oli toipunut ja 
kaikki katselivat hänen jälkeensä, jonka he nyt tunnustivat Messiaaksi, s.o. 
Kristukseksi, ei kukaan voinut huomata häntä; niin nopeasti hän oli välttänyt 
kaikki suosionosoitukset. 
Kuuliainen 
Adinasi. 
 
Kymmenes kirje 
 
Adina uskoo Messiaaseen. – Tapaus Jeesusta kastettaessa. – Johannes ja 
Lasarus seuraavat Jeesusta. – Rabbi Aamos puhuttelee profeettaa. – Jeesus 
menee erämaahan. – Hänen salaperäinen oleskelunsa siellä. 



 
RAKAS ISÄNI! Ennen kaikkea pyydän sinua levollisesti lukemaan edellisen 
kirjeeni, ettei mikään viisaudellesi ja vapaamielisyydellesi sopimaton 
ennakkoluulo viettelisi sinua ilman tarkkaa tutkistelua sulkemaan sydäntäsi 
tapauksilta, joista minä kirjeissäni olen sinulle kertonut. 
Rakas isäni! Arvostele puolueettomasti kertomiani asioita: Johanneksen 
saarnaa, hänen kastettaan Jeesukselle, jonka. profeetta julisti monen 
tuhannen ihmisen läsnä ollessa Messiaaksi, josta hän todisti; Jumalan suurta 
ja kaikille korville kuultavaa ääntä, joka samoin kuin silloinkin, kun Hooreb 
vapisi, huusi taivaasta nämä sanat: "Hän on minun rakas Poikani!" Punnitse 
kaikkia näitä asioita ja kysy sitten vakavasti: "Onko tuo mies Kristus?" Tähän 
kysymykseen olen vastannut sekä suulla että sydämellä: Hän on Kristus, ja 
minä tahdon uskoa häneen. 
Olen näkevinäni, rakas isäni, kuinka tätä lukiessasi sinun muuten niin 
lempeät kasvosi muuttuvat! Vaikka katseesi ehkä ilmaiseekin surua ja 
suuttumusta, ei sinun kuitenkaan tarvitse pelätä minun uskovan tai tekevän 
jotakin, mikä tuottaisi häpeää harmaille hiuksillesi ja nimellesi. Jos ylpeilet 
siitä, että olet juutalainen ja että johdat sukusi esi isistä, jotka vaelsivat 
Herran edessä, niin enpä minäkään ole kerskailematta kansastani ja 
uskostani. Uskoessani Jeesus Nasaretilaiseen, Jumalan lähettämään 
Messiaaseen, en silti lakkaa olemasta juutalainen, mutta ilman tätä 
vakaumusta, rakas isäni, en olisi mikään todellinen israelilainen nainen. Eikö 
Messias ole jo useita vuosisatoja ollut juutalaisten rukousten ja Israelin 
toivon kohteena? Eikö yksi juutalaisheimon luonteenominaisuuksia ole 
uskoa, että Messias on tuleva? Odottavatko pakanat Kristusta?  
No niin, jos ainoastaan me odotamme häntä, jos jokainen israelilainen äiti, 
ilosta ja epäilyksestä vavisten, toivoo, että hänen esikoisensa olisi; olenko 
minä sen tähden huonompi kuin joku muukaan juutalaisnainen, tahi 
oikeammin: enkö minä ole oikea juutalaisnainen juuri siten, että uskon 
Jeesus Nasaretilaisen odotetuksi Messiaaksi, koska kaikki ennustukset 
Messiaasta sopivat häneen ja Jumalan oma ääni on todistanut lähettäneensä 
hänet. Mutta olen varma siitä, hyvä isäni, että puolustukseni on tarpeeton; 
minä tie dän, että sinä, tarkoin tutkittuasi ja vertailtuasi asioita iloitset minun 



kanssani siitä, että Jumala muistaa Israelia ja pyyhkii pois sen häpeän 
kansaan seassa. 
Suurimmalla ikävällä odotan ensi kirjettäsi saadakseni tietää sinun ajatuksesi 
nykyisin täällä tapahtuneista ihmeellisistä asioista. Sinä et vain kirjeitteni 
kautta saa tie toa niistä, rakas isäni, sillä maine näistä ihmeistä on levinnyt 
ympäri maan, ja monet ihmiset, jotka olivat läsnä Jeesusta kastettaessa, 
tulevat epäilemättä Egyptiinkin viemään kertomuksen tapahtumasta ja 
erittäinkin siitä, että Jumalan ääni ukkosen tavalla jyristi pilvettömältä 
taivaalta, sekä että loistava kyyhkynen tuli alas tuon uuden profeetan pään 
päälle.  
Kauppiaita Damaskosta ja Kairosta oli läsnä, ja heidän kamelinsa odottivat 
etäämmällä; arabialaisia ratsastajia istui hevosten selässä aivan 
kansanjoukon ulkopuolella; roomalaisia sotilaita, muukalaisia Persiasta ja 
Edomista, meedialaisia kauppiaita, lukemattomia muita ihmisiä, niin hyvin 
pakanoita kuin juutalaisiakin, oli kokoontunut paikalle. Ihme ei siis 
tapahtunut hiljaisuudessa, vaan avonaisesti ja julkisesti kaikkien nähden ja 
kuullen. 
Selvästi kuulin äänen ja ymmärsin joka sanan. Ääni tuntui tulevan taivaan 
siniavaruudesta, äärettömän etäältä, mutta se kuului selvästi kuin pasuna ja 
mahtavalta kuin ukkosen majesteetillinen jylinä. Mutta alas tuleva valo oli 
kirkkaampi kuin mikään ihmissilmä koskaan on nähnyt. Kun se vilahti 
salaman nopeudella alas, oli se muodoltaan kuin tulinen heittokeihäs, ja kun 
se tapasi Jeesuksen paljastetun pään hänen vedestä noustessaan, muuttui 
se, kuten olen maininnut, kyyhkysen muotoiseksi, lepäsi hänen päällään 
valokehässään ja valaisi hänen ruumistaan auringon valon kaltaisella 
kirkkaudella. 
Näky kesti kokonaisen minuutin, niin että kaikki ennättivät sen nähdä, ja 
sitten kuului ääni taivaasta. Kyyhkysestä lähtevät valonsäteet olivat niin 
kirkkaat, etten voinut kestää niiden loistetta; ja kun jälleen avasin silmäni, oli 
nä ky hävinnyt. Kuitenkin ympäröi Jeesuksen päätä vielä vaalea valokehä, ja 
hänen kasvoistaan loisti, samoin kuin Mooseksenkin, kirkas sädekiehkura. 
Tuhansien seisoessa siinä mykän ihmetyksen vallassa tai polvistuessa 
rukoukseen ja kunnioitukseen hän vetäytyi pois joukosta kenenkään 



tietämättä, kuinka se tapahtui ainoastaan kaksi henkilöä, joiden silmät eivät 
koskaan hänestä luopuneet, näkivät sen. Nuo molemmat olivat Johannes, 
Marian serkku, ja Lasarus, Marian ja Martan veli. 
Kansan toinnuttua pelosta ja ihmetyksestä alkoivat ihmiset etsiä häntä 
silmillään ja kysellä, missä hän on. Toiset katselivat alas veteen, toiset 
erämaahan, ja toiset tähystelivät taivaalle aivan kuin olisivat odottaneet 
hänen tulisissa vaunuissa ajavan taivaaseen istuutuakseen valtaistuimelle 
Jumalan luo, joka oli julistanut hänet Pojakseen. Yleisesti uskottiin hänen 
menneen taivaaseen, ja muutamat itkivät, että hänen ilmestymisensä kesti 
niin kovin vähän aikaa. 
Toiset taas iloitsivat siitä, ettei Jumala ollut lakannut olemasta armollinen 
Israelin sukukunnalle. Toiset epäilivät ja pitivät koko tapausta petoksena ja 
taikatemppuna. Jumalattomat pilkkasivat koko asiaa ja sanoivat, että ääni oli 
ukkonen ja valo oli salama. Mutta heitä vastaan oli satoja, jotka sanoivat: 
Taivas oli pilvetön, mistä siis ukkonen ja salama tulivat? 
Useimmat kansasta uskoivat ja olivat pakahtua ilohuutoihin sen johdosta, 
mitä he olivat nähneet ja kuulleet. Minusta näytti niin kuin profeetta 
Johannes olisi ollut tapauksesta hämmästyneempi kuin kaikki muut. Hän etsi 
silmillään lakkaamatta Jeesusta. Vihdoin hän nosti ristissä olevat kätensä 
taivasta kohti ja näytti samoin kuin tuhannet ympärillä seisovat iloitsevan 
siitä, että Jeesus oli otettu taivaaseen.  
Messiaan äkillisen katoamisen aiheuttama hämminki vaikutti joukon 
hajoamisen kaikille ilmansuunnille. 
Toiset lähtivät häntä etsimään, toiset levittämään ympäri tietoa siitä, mitä 
olivat nähneet ja kuulleet. Mutta kaikki unohtivat Johanneksen, jota kaikki 
tähän saakka olivat seuranneet, tuon uuden profeetan tähden, jonka 
tulemus vahvistettiin niin ihmeellisesti taivaasta tulleella tulella ja äänellä. 
Rabbi Aamos ja muu seurueemme viivähti virran rannalla, ettemme eksyisi 
pois toisistamme tunkeilevassa kansanpaljoudessa. Olipa hänellä myös halu 
puhutella profeettaa, joka yhä vielä seisoi vedessä, missä hän oli Jeesuksen 
kastanut. Ei yksikään profeetan opetuslapsista ollut jäänyt hänen luokseen. 
Rabbi Aamos läheni häntä sanoen: – Pyhä profeetta, tunnetko tuon miehen, 
jos häntä siksi saa nimittää, jonka vastikään kastoit? Profeetta, jonka silmät 



tähän asti olivat liikkumatta olleet taivaaseen suunnatut, käänsi ne nyt 
lempeästi rabbi Aamosta kohden ja lausui liikuttuneella äänellä: 
– Hän on se, josta minä sanoin: "Minun jälkeeni tulee se, joka on minua 
suurempi, sillä hän on ollut ennen kuin minä. Enkä minä tuntenut häntä, 
mutta hän, joka lähetti minut vedellä kastamaan, sanoi minulle: 'Se, jonka 
päälle näet Hengen laskeutuvan ja jäävän, hän on se, joka kastaa Pyhällä 
Hengellä'." Ja minä näin Hengen tulevan alas kyyhkysen muodossa hänen 
päällensä, ja todistan, että hän on Jumalan Poika. 
– Pyhä Jordanin profeetta! Mihin hän on mennyt? kysäisi rabbi Aamos 
hartaalla ja pyhällä innolla. 
– En tiedä! Hänen täytyy kasvaa ja minun vähetä, joko hän sitten viipyy maan 
päällä tai otetaan ylös taivaaseen! Minun lähetintehtäväni lähestyy loppuaan, 
sillä hän, josta minä todistan, on tullut. 
– Onko hän tullut mennäkseen taas niin pian pois? minä kysyin syvästi 
liikuttuneena. – Emmekö enää koskaan saa nähdä häntä? 
– Mikä on salattua, kuuluu Jumalalle. Minä en tiedä, mistä hän tuli, sillä en 
tuntenut häntä, ennen kuin Pyhä Henki tuli hänen päällensä; enkä myöskään 
tiedä, mihin hän on mennyt. Te olette kuulleet todistukseni, että hän on 
Messias, Kristus, Jumalan Poika. Näin sanottuaan Johannes kääntyi, astui 
vedestä ja meni Betabaraan, kadoten virran varrella kasvavien puitten 
sekaan. Minä katselin rabbi Aamosta, jonka käteen Maria itkien nojasi, sillä 
yhä vielä hän oli sen kauhun tunteen vallassa, minkä hänen näkemänsä 
tapaus oli vaikuttanut hänen hellään sieluunsa. Aamoksen kasvot olivat 
vakavat, ja hän näytti miettivältä. – Eno, uskotko sinä kaiken, mitä silmäsi 
ovat nähneet ja korvasi kuulleet? minä kysyin häneltä. Hän vastasi: En voi 
antaa sinulle muuta vastausta kuin että tänä päivänä näkemäni tapaukset 
todistavat selvästi, ettei Jumala ole unohtanut kansaansa Israelia! Mitään 
muuta hän ei sanonut. 
Vaieten ja vavisten jätimme Jordanin rannan, nousimme aasiemme selkään, 
joita molemmat gibeonilaiset orjat olivat vartioineet erään palmupuun 
varjossa vähän matkan päässä meistä, ja palasimme Aamoksen asuntoon 
Gilgaliin. Matkalla sinne tapasimme alinomaa ihmisjoukkoja, joko ratsain tai 
jalkaisin, jotka kovaäänisesti puhelivat Jordanin virralla tapahtuneesta 



ihmeestä. Yleisesti otaksuttiin Jeesuksen menneen taivaaseen. Mutta 
suureksi iloksi voin ilmoittaa sinulle, että tuo ihmeellinen mies on vieläkin 
maan päällä ja viipyy epäilemättä täällä jotakin suurta tehtävää varten. Minä 
kerroin, että Johannes ja papeille kirjoittava Lasarus pitivät lakkaamatta 
silmänsä käännettyinä häneen. Sitten he näkivät hänen menevän virran 
rannalta paikkaan, missä muutamien tuuheiden puitten alas riippuvat oksat 
peittivät hänet meidän katseiltamme. Hekin kadottivat hänet näkyvistään, 
mutta seurasivat kuitenkin hänen jälkiään virran rannan kosteassa hiekassa. 
Vihdoin he huomasivat, että hän jätti rannan ja meni kahden kummun 
suojassa erämaata kohti. Molemmat olivat autuaat ihmettelystä ja 
rakkaudesta, ja toinen noista nuorista miehistä sanoi toiselle: 
– Koettakaamme saavuttaa hänet ja seurata häntä, mihin hän menee, sillä 
varmaankin hänellä on elämän lähde, koska hän on niin otollinen Jumalalle. 
Niin he jatkoivat matkaansa; mutta vaikka he kävelivät nopeasti, näkivät he 
hänet vasta silloin, kun hän kulki etäällä kuivan seudun kautta, mikä leviää 
etelään Jerikoa ja varsinaista erämaata kohti.  
He kiiruhtivat kulkuaan, saavuttivat hänet vihdoin ja huusivat hänelle: 
Mestari, hyvä Mestari, odota meitä! Me tahdomme seurata sinua jaa oppia 
sinulta! Hän pysähtyi ja loi heihin niin murheellisen, surullisen ja tuskaisan 
silmäyksen, että he molemmat jäivät paikalleen seisomaan ja katselivat 
kummastuneina sellaista muutosta. Hänen säteilevä kirkkautensa oli poissa, 
eikä hänen kasvojensa loistetta enää ollut nähtävänä. Sanomaton murheen 
ilme, mikä hänessä näyttäytyi, koski kipeästi kummankin nuorukaisen 
sydämeen. Lasarus, joka jo niin kauan oli ollut hänen ystävänsä, itki ääneen. 
– Älä itke, ystäväni! sanoi Messias. – Sinä saat taas jälleen nähdä minut! Nyt 
minä menen erämaahan totellen Pyhää Henkeä, joka vie minut sinne. Pian te 
saatte taas nähdä minut. On tarpeellista, että minä menen sinne, mihin nyt 
menen. 
– Me tahdomme lähteä sinun mukaasi, sanoi Lasarus totisena. – Jos sinä 
kärsit, tahdomme olla luonani. 
– Siellä ei saa olla mitään apua eikä mitään turvaa, hän sanoi päättävällä, 
vaikka murheellisella äänellä.  
– Minun pitää yksin mennä kiusausta vastaan. 



Sitten hän jätti molemmat nuoret miehet ja viittasi heille merkiksi, että he 
palaisivat, niin kuin he tekivätkin, vaikka murheellisin sydämin ja miettien 
hänen sanojaan, että hänen piti yksinään mennä erämaahan, jossa 
salaperäiset kiusaukset näyttivät häntä odottavan. Mutta kaikkein eniten 
heitä ihmetytti muutos hänen kasvoissaan, jotka, kuten Lasarus sanoi, olivat 
äskeisen taivaallisen valon sijasta "pahemmin rumentuneet kuin kenenkään 
muun ihmisen". Nuorukaiset katsahtivat vielä tuon tuostakin taakseen 
nähdäkseen Jeesuksen. Mutta vihdoin hän katosi heidän silmistään 
erämaahan. 
Molemmat ystävät menivät samana iltana rabbi Aamoksen kotiin Gilgaliin, ja 
siellä Lasarus kertoi, mitä tässä sinulle kirjoitan. Hänen kertomuksensa 
kauhistutti meitä kaikkia syvästi. Myöhään yöhön istuimme penkereellä 
viikunapuitten siimeksessä keskustellen Jeesuksesta ja hänelle tuona päivänä 
tapahtuneista asioista. Vaikka kaikki iloitsimmekin hänen maailmaan 
tulostaan, itkimme kuitenkin tuota meille tuntematonta ja käsittämätöntä 
kohtaloa, mikä ajoi hänet erämaan yksinäisyyteen. Merkillistä tämä on, hyvä 
isä! Että suuri profeetta on tullut keskuuteemme, ei kukaan voi kieltää. 
Johannes Kastajan maine kointähtenä kalpenee Jumalan Pojan edessä, joka 
nousee kirkkaana kuin aurinko. Että Jeesus vetää kaiken kansan luoksensa, 
vaikkapa hän ottaisikin asuntonsa erämaassa, siitä ei ole epäilystäkään! 
Kaikkialla vallitsee vavistus, pyhä pelko, uteliaisuus, ihmettely ja levottomuus. 
Vielä ei ole kukaan saanut varmaa vakaumusta näitten tärkeitten asiain 
luonteesta. Rabbi Aamos neuvoo kaikkia rauhallisesti odottamaan päätöstä; 
sillä jos Jumala on profeetan lähettänyt, niin hänellä on kyllä jokin sanoma, 
jonka hän sopivan ajan koittaessa tulee erämaasta ilmoittamaan. Ehkä minä 
ensi kirjeessäni voin kirjoittaa sinulle enemmän asiasta, mikä vielä on 
kätketty synkimpään pimeyteen. Tulkoon isiemme Jumala jo todellakin alas 
taivaasta ja pelastakoon kansansa! 
Kuuliainen ja sinua rakastava Adinasi. 
 
Yhdestoista kirje 
 
Paluu Gilgaliin. – Johannes, Lasarus, Gamaliel, Saulus y.m. Keskusteluja 



Messiasta koskevista ennustuksista. – Hänen kasvojensa muutos. – Hänen 
mitätön ulkonäkönsä. – 'Beetlehemistä, Daavidin suvusta". – Erilaisia 
mielipiteitä tapahtumista. – Paluu Jerikoon. – Ihana Maria Magdaleena. – 
Jeesuksen esiintymistä odotetaan. 
 
RAKAS ISÄNI! Viime kirjeessäni kerroin sinulle, kuinka palasimme Jordanilta 
Gilgaliin, Penielin vehnävainioilla olevaan maataloon, jossa rabbi Aamos 
asuu kaksi viikkoa elonkorjuun aikana. Kartanossa olivat, ei ainoastaan 
Marian serkku Johannes ja tuo jalo Lasarus, vaan myös Gamaliel ja hänen 
opetuslapsensa Saulus, josta ennen olen puhunut. Heidät oli vieraanvarainen 
enoni kutsunut tänne majailemaan. Kartanon piha oli sitä paitsi täynnä 
muukalaisia ja kurjia ihmisiä, joita vieraanvarainen pappi ystävällisesti ravitsi, 
koskapa nuo ihmiset olivat tulleet kaukaa ja olivat ilman eväitä. Istuessamme 
myöhään yöhön valveilla ja puhellessamme päivän merkillisistä 
tapahtumista, virkkoi Johannes, että Jeesuksen kasvot olivat olleet enemmän 
murheen murtamat kuin kenenkään muun ihmislapsen maan päällä. Siihen 
vastasi kunnioitettava Gamaliel: 
– Sellaiseksi kuvaileekin Jesaja tulevaa Messiasta. 
– Kysykäämme neuvoa Jesajalta ja katsokaamme, mitä muuta hän sanoo, 
virkahti Aamos. – Maria, ota tänne käärö, jossa ovat profeettain ennustukset! 
Maria tuli kohta käärö kädessään ja asetti sen Aamoksen eteen pienelle 
telineelle, sillä me istuimme, kuten jo mainitsin, pengermällä iltatuulen 
viileyden tähden. Kun lamppu sitten tuotiin sisään, minä pitelin sitä 
pergamenttikäärön yläpuolella enon etsiessä paikkaa, missä profeetan sanat 
ovat. 
– Lue kuuluvalla äänellä, arvoisa rabbi! sanoi viisas Gamaliel. – Me 
tahdomme kuunnella sinua, sillä vaikka minä en pidä tuota tänään kastettua 
nuorta miestä Messiaana, joka uudistaa meille kaiken, niin tahdon kuitenkin 
kunnioittaa häntä profeettana. 
– Mutta tahdotko, kunnianarvoisa isä, uskoa häneen, jos havaitsemme 
kaikkien ennustusten Messiaasta soveltuvan häneen? kysyi rabbi Aamos. 
– Silloin tahdon uskoa ja kunnioittaen rukoilla häntä, vastasi viisas Gamaliel 
ja kumarsi päänsä, niin että hänen aaltoileva partansa kosketti hänen 



polviaan. 
– Lue, Adina, sillä sinun silmäsi ovat vielä nuoret, sanoi enoni. Totellen 
käskyä minä luin, vaikka ujostelinkin sellaisia kuulijoita, seuraavaa: "Katso, 
minun palvelijani menestyy, hän on nouseva, kohoava ja sangen korkea 
oleva. Niin kuin monet kauhistuivat häntä sillä niin runneltu, ei enää 
ihmisenkaltainen, on hänen muotonsa, hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten 
hahmo" (Jes.52:13, 14). 
– Kuinka täydellisesti nämä sanat kuvailevatkaan hänen ulkonäköään hänen 
erämaassa ollessaan! huudahti Johannes. – Mutta, sanoi Saulus, Gamalielin 
opetuslapsi, jos tämä on ennustus Kristuksesta, niin saamme häväistyn 
Kristuksen emmekä kunnialla ja loistolla varustettua Kristusta.  
Lue seuraava kappale, ja tulette huomaamaan, että siinä on sanoja, mitkä 
ilmaisevat korkeampaa asemaa kuin tuon tuntemattoman henkilön, josta 
Johannes Kastaja itse sanoi, ettei hän tuntenut häntä eikä ollut koskaan 
häntä nähnyt. Nyt luin seuraavaa: "Niin hän on saattava ihmetyksiin monet 
kansat, hänen tähtensä kuninkaat sulkevat suunsa. Katso, minä nostan käteni 
kansakuntien puoleen, kohotan lippuni kansoja kohti. Sinun edessäsi he 
kumartuvat maahan kasvoillensa ja nuolevat tomun sinun jaloistasi". 
(Jes.52:15; 49:22, 23). 
– Kas, sellainen on meidän Messiaamme! huusi Saulus innoissaan. – Niinpä 
on voimallinen ja väkevä Kristus pelastava Israelin, lisäsi Gamaliel, eikä 
mikään tuntematon, tuskin kolmenkymmenen ikäinen mies, josta ei kukaan 
tiedä, mistä hän on tullut tahi mihin hän on mennyt. 
Rakas isäni! Kuullessani tuon suuren, hyvän miehen noin puhuvan, tuli 
sydämeni murheelliseksi, sillä minun täytyy tunnustaa, että tämä ennustus 
kunniasta ja vallasta ei soveltunut Johanneksen kastamaan nöyrään 
henkilöön. Lasaruskin oli jo sanonut, että hänen ystävänsä Jeesus oli 
halpasäätyinen, rakentajan poika, ja että hänen äitinsä oli leski, sekä että hän 
oli tuntenut Jeesuksen lapsuudesta alkaen ja rakastanut häntä ensi hetkestä 
lähtien. Minä katsahdin sen tähden Lasarukseen, mutta sain uutta rohkeutta 
huomatessani, etteivät Gamalielin sanat vähintäkään olleet häirinneet hänen 
uskonsa ja toivonsa valoa, mikä tuikehti hänen silmistään, sekä että hän yhä 
piti ystäväänsä Jeesusta totisena, Jumalan lähettämänä Messiaana. Silmäni 



osuivat seuraaviin sanoihin, ja luottamukseni kasvoi lukiessani: "Ei ollut 
hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä 
muotoa, johon me olisimme mielistyneet" (Jes.53: 2).  
Lasarus katsahti Saulukseen, ja hänen silmänsä loistivat sisäisestä 
tyytyväisyydestä hänen sanoessaan: Jos kerran ennustuksen edellinen osa on 
sanottu Kristuksesta, kuten myönnät, niin koskee toinenkin, alentumista 
käsittelevä osa, häntä; ja että sinä hänet hylkäät, on vain ennustuksen 
täyttymistä. Sitten syntyi kiivas väittely toiselta puolen Gamalielin ja 
Sauluksen sekä toiselta puolen rabbi Aamoksen, Johanneksen ja Lasaruksen 
välillä. Edelliset väittivät, että ennustukset tarkoittivat kahta aivan erilaista 
Messiasta, joista toinen tulisi alhaisuuteen ja kärsimiseen, toinen kunniaan ja 
valtaan. Jälkimmäiset sitä vastoin päättelivät, että toisiaan näennäisesti 
vastustavat ennustukset tarkoittivat vain yhtä Kristusta, mutta kahta eri tilaa 
eli vaihetta hänen elämässään. 
– Olkoonpa tämän asian laita kuinka tahansa, sanoi Johannes, sitten kun 
kaikki syyt puolelta ja toiselta oli esitetty, mutta kuinka te, Gamaliel ja Saulus, 
tahdotte selittää ihmeellisen äänen ja valon, mikä kirkasti tätä kastetta? 
– Se on kai ollut luonnonilmiö tai joukossa näkemäni babylonialaisen 
noitamiehen tekoa, vastasi viisas Gamaliel. 
– Etkö sinä kuullut sanoja? kysyi rabbi Aamos. 
– Kyllä, rabbi, mutta nekin saattoi noitamies huutaa ilmaan, sillä sellaiset 
ihmiset voivat usein tehdä kummasteltavia asioita. 
– Luuletko sinä, että noitamies käyttää Jumalan pyhää sanaa? kysäisi 
Johannes vakavasti. 
– Enpä suinkaan! vastasi toinen kunnioittavasti. 
– Rabbi Aamoksen suosiollisella luvalla tahdon näyttää sinulle samat sanat 
kuningas Daavidin ennustuksissa Messiaasta, jatkoi Johannes. 
Kaikki katsoivat tarkkaavaisesti nuorukaista hänen ottaessaan viittansa alta 
pergamenttikäärön, joka sisälsi psalmit. Hän luki Gamalielin silmillään 
seuratessa sanoja: "Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? 
Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen 
voideltuansa vastaan? Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui 
minulle: 'Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin` 



(Ps.2:1, 2, 7). 
Gamaliel tuli näitä sanoja kuullessaan hyvin totiseksi. Mutta rabbi Aamos 
huudahti: Todellakin me juutalaiset uskomme, että Herra, meidän 
Jumalamme, on puhunut nämä sanat Kristukselle. Emmekö ole tänä päivänä 
omin korvin kuulleet näiden sanojen menneen täytäntöön? 
– Se on ihmeellistä! sanoi Gamaliel. – Minä alan tutkia Raamattuja palattuani 
kotiin Jerusalemiin saadakseni selville, miten nämä asiat oikeastaan ovat. 
– Ja kirkkaus kyyhkysen muodossa! Voitko antaa siitä mitään selitystä? kysyi 
rabbi Aamos. 
– En, oli vastaus, enkä vielä tahdokaan ilmoittaa siitä mitään. 
– Sinun asianasi, Gamaliel, joka olet isä ja opettaja Israelissa, jatkoi Aamos, 
on tutkia ja tietää, miten noiden asiain laita oikeastaan on, jotta voit niitä 
opettaa oppilaillesikin. 
– Mutta, keskeytti Saulus kiivaasti, kuulkaapa, kun minäkin luen joitakin 
ennustuksia. Hän avasi käärön, jossa profeetan kirjoitukset ovat, ja luki: 
"Mutta sinä Beetlehem Efrata, joka olet vähäinen ole maan Juudan sukujen 
joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka 
alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista" (Miika 5:1). 
– Sinun täytyy tunnustaa, rabbi Aamos, että nämä sanat tarkoittavat meidän 
odottamaamme Messiasta, hän lisäsi sitten ja katseli voittajan ilmeellä 
rabbia. Enoni vastasi: Epäilemättä kyllä, mutta 
– Kuulkaapa vieläkin! sanoi Saulus ja luki toisen ennustuksen: "Minä olen 
tehnyt liiton valittuni kanssa, olen palvelijalleni Daavidille vannonut: 'Minä 
vahvistaa sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen 
polvelta polveen'." "Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo 
hänen juurestansa" (Ps.89:4, 5; Jes.11:l). 
– Hyvät veljet, teidän täytyy myöntää, että nämä ennustukset tarkoittavat 
Messiasta. Hänen täytyy siis tulla Daavidin suvusta ja syntyä Beetlehemissä. 
Todistakaapa nyt, että ne ehdot täyttyvät Jeesus Nasaretilaisessa, niin minä 
uskon häneen. Näin hän lausui ylpeästi ja varmassa luulossa, ettei kukaan 
voisi hänelle siihen mitään vastata. Mutta kohta nousi Lasarus ja sanoi: 
– Vaikken tiennyt, että Kristuksen piti syntymän Beetlehemissä, olen 
kuitenkin hyvin iloinen voidessani näyttää toteen, että ne ehdot täyttyvät 



Jeesuksessa. Hän on syntynyt Juudean Beetlehemissä. Sen olen tiennyt jo 
kauan sitten, ja sydämeni ilosta sykähdellessä sanoi Gamaliel vakavasti: Minä 
luulin, että tuo mies oli syntynyt Nasaretissa. 
– Hän on, virkahti Lasarus jälleen, elänyt Nasaretissa lapsena ollessaan. 
Keisari Augustuksen aikana annettiin käsky, että koko maailma oli verolle 
pantava, ja hänen äitinsä Maria sekä Joosef, tämän mies, menivät Daavidin 
kaupunkiin, Beetlehemiin, ilmoittautumaan verolle kirjoitettavaksi. Täällä 
Jeesus syntyi, kuten usein olen kuullut hänen äitinsä puhuneen. Ja asia on 
kirjoitettu temppelin kirjoihin siellä ja voidaan aina todistaa. 
– No, jospa myönnetäänkin, että hän on syntynyt Beetlehemissä, väitti 
Saulus, jolla näytti olevan kinastelemisen halu, niin on sinun vielä 
todistettava, että hän on Daavidin suvusta. 
– Miksi hänen vanhempansa olisivat matkustaneet Beetlehemiin, Daavidin 
kaupunkiin, elleivät he olisi olleet hänen kuninkaallisesta suvustaan, kysyi 
rabbi Aamos, sillä ei kukaan juutalainen mene verolle pantavaksi toiseen 
kaupunkiin kuin siihen, mikä kuuluu hänen sukuunsa? Se seikka, että he 
menivät Beetlehemiin, on juuri selvä todistus siitä, että he olivat Daavidin 
suvusta. 
– Ei ole välttämätöntä, että jokainen Daavidin kaupungissa syntynyt kuuluu 
Daavidin sukuun, vastasi Gamaliel, mutta kummallista on kuitenkin, että 
tämä Jeesus syntyi Beetlehemissä. 
– Epäilemättä hänen sukunsa voidaan selvästi todistaa sukutauluista ja 
sukuluetteloista, jotka temppelisääntöjen mukaan aina tehdään mitä 
suurimmalla tarkkuudella, sanoi rabbi Aamos. 
– Niin, virkkoi Gamaliel, Jumalan käskystä ne kirjoitetaan mitä suurimmalla 
tarkkuudella, että me, Messiaan tullessa, voimme päättää, onko se, joka 
itsensä siksi ilmoittaa, todella Daavidin suvusta vai ei. Minä käyn hä nen 
sukuluettelonsa läpi nähdäkseni, ovatko hänen isänsä ja äitinsä Daavidin 
suvusta ja siemenestä. 
– Ja jos huomaat asian niin olevan, sanoi Johannes liikuttuneena, saatatko 
vieläkin epäillä, että Jeesus on Messias? Eikö se, että hän on syntynyt 
Beetlehemissä ja on Daavidin sukua puhumattakaan Jumalan äänen 
todistuksesta, jonka omin korvin olemme kuulleet eikö jo kaikki tuo saa 



sinua uskomaan häntä Kristukseksi? 
– Ainakin se estää minua heti hylkäämästä häntä, vastasi varovainen ja viisas 
vanhus. – Sillä jokainen lapsi, joka syntyy Beetlehemissä ja on Daavidin sukua 
ja sellaisia on joukoittain täyttää molemmat nämä ehdot, mutta ei voi olla 
Messias ainoastaan sen tähden. 
– Mitä enempää voit sitten vaatia? kysyi Maria innokkaasti, sillä hän oli yhtä 
vakuuttunut kuin minäkin, että Jeesus oli Messias, ja häntä suretti, että ne, 
jotka olivat niin perehtyneet profeettain kirjoituksiin, epäilivät niin suuresti ja 
tekivät niin perusteellisia vastaväitteitä. Mutta miehet ajattelevat ja 
mietiskelevät silloin, kun naiset yksinkertaisesti uskovat. 
– Ihmeitä! vastasi Gamalielin oppilas ja katsahti tutkivasti mestariinsa. 
– Niin, ihmeitä, toisti viisas lainoppinut. – Messiaan tulee, sanalla sanoen, 
parantaa sairaita, antaa sokeille heidän näkönsä, hänen tulee ajaa ulos 
riivaajia ja herättää kuolleita. Nyt hän kehoitti Saulusta lukemaan 
ennustuksen, joka ilmoittaa, että Kristus on saava vallan tehdä ihmeitä. 
– Jos hän tekee sokeat näkeviksi ja kuolleet eläviksi, niin en tahdo kauemmin 
epäillä, sanoi Saulus. 
Tässä tuokiossa keskeytyi keskustelu muutamien Johanneksen opetuslasten 
kesken pihalla syntyneen riidan tähden. Muutamat heistä olivat taipuvaiset 
tunnustamaan Jeesuksen korkean kutsumuksen, jota vastoin toiset taas 
innolla, minkä heidän ensimmäinen kääntymyksensä oli heissä vaikuttanut, 
puolustivat itsepintaisesti tuon profeettana pitämänsä miehen yhä 
vähenevää suuruutta.  
Rabbi Aamos, talon isäntä, meni pihalle lopettamaan riitaa; Gamaliel vetäytyi 
takaisin huoneeseensa, eikä keskustelua enää jatkettu. Sinä näet siis, rakas 
isäni, että jo ensi päivänä olivat silminnäkijätkin eri mieltä Jeesuksesta. Minä 
en siis saata toivoa, että sinä, joka olet niin kaukana näyttämöltä ja 
ainoastaan kertomuksieni kautta saat tiedon tapahtumista, uskoisit niin pian 
kuin minä uskon. Tahtoisitko siis kirjeessä ilmaista minulle ajatuksesi tästä 
asiasta ja ilmoittaa Raamatusta syyt, mitkä voisivat todistaa, ettei Messias 
vielä ole tullut? Varhain seuraavana aamuna kansa jätti talon, jossa se oli 
yönsä viettänyt. Noin tunti auringon noususta astuimme mekin aasiemme 
selkään ja ratsastimme Jerikoon, missä vietimme päivän äitini sukulaisen 



Mirjamin, Jooelin tyttären, luona. Tapasimme hänet syvään suruun 
vaipuneena ja koetimme häntä lohduttaa, vaikka turhaan.  
Hänen tyttärensä Marah eli Maria, kuten häntä nimitetään, oli nimittäin 
todennäköisesti erinomaisella kauneudellaan herättänyt roomalaisen 
legioonan päämiehen, Emilius Lepidiuksen, tulisen rakkauden, ja 
roomalainen oli kaikella kunnialla pyytänyt vanhemmilta tämän kättä. Mutta 
vanhemmat, ollen hartaita hebrealaisia, eivät olleet suostuneet antamaan 
tytärtään pakanalle ja olivat sen tähden ryhtyneet vartioimaan tytärtään, 
ettei tämä enää koskaan joutuisi Lepidiuksen näkyviin. Mutta kummankin 
rakastavan rakkaus oli ollut niin suuri, että he salassa olivat suostuneet 
toisilleen ja olivat määränneet paikan, jossa tapaisivat toisensa. Ja niin oli 
Marah lemmittynsä kanssa paennut Magdalan kaupunkiin, jossa 
Lepidiuksella on maakartano. Marah on nyt iäksi kadotettu isiensä uskosta, 
koska hän karkasi pakanan kanssa, joka, vaikkapa ottikin hänet roomalaisten 
lakien mukaan, ei kuitenkaan meidän lakiemme mukaan koskaan voi tehdä 
häntä kunnioitettavaksi vaimoksi. Siinä syy, miksi tapasimme Mirjamin 
perheen suruun sortuneena.  
Tämä tapaus on herättänyt juutalaisissa suurta tyytymättömyyttä 
roomalaisia vastaan. Sanotaan, että Maria oli Benjaminin heimon ihanin 
neito kultakutreineen, mitkä aaltoilivat aina hänen nilkkoihinsa asti. Ja kaikki 
rakastivat häntä. Minä en siis, kuten olin toivonut, saanut nähdä häntä. 
Helminauha, joka minun piti antaa hänelle puolestasi, on vieläkin minulla 
surullisena muistona rakkaasta ja kadonneesta sisaresta. Lasarus on palannut 
takaisin Betaniaan, johon hänen toimensa häntä vaati. Hänen ystävänsä 
Johannes sitä vastoin jäi luoksemme, koska hän oli Lasarukselle luvannut 
mennä etsimään jumalallista profeettaa Jeesusta, sillä nuo molemmat 
nuorukaiset ovat niin murheissaan, ikään kuin olisivat kadottaneet rakkaan ja 
kunnioitettavan veljen. Israelin Jumala sinua siunatkoon! 
Tyttäresi Adina. 
 
Kahdestoista kirje 
 
Adinan isä ei tahdo uskoa. – Ennustusten sopusointuisuus. – Johannes 



kertoo kohtauksestaan Jeesuksen kanssa erämaassa. – Jeesus esiintyy ja 
Johannes rupeaa Hänen opetuslapsekseen. – Ylistyslaulu. – Pilatus lähettää 
sanan Kaifaalle. – Jumalan voima ilmestyy. 
 
RAKAS ISÄNI! Miten voin sinua kyllin kiittää suvaitsevaisuudestasi minua 
kohtaan ja lempeistä vastauksistasi kaikkiin kirjeisiini, jotka ovat niin täynnä 
kysymyksiä ja arveluja, ja jotka varmaankin ovat herättäneet kummastustasi, 
ehkäpä vasten mielisyyttäkin! Sinä sanot puolueettomasti tutkineesi kaikki ja 
ettet sinä ihmettele, jos minunlaiseni nuori, tunteellinen henkilö, jolla on 
vilkas mielikuvitus ja ulkonaisille vaikutuksille vastaanottavainen mieli, 
hurmaantuu Juudean nykyisistä tapahtumista.  
Kuitenkin sinä, rakas isä, kieltäydyt itse uskomasta viime kirjeessäni 
mainitsemaani ihmeelliseen ilmestykseen. Sinä epäilet Jordanilla kuuluneen 
äänen ja loistavan kyyhkysen todellisuutta; sinä, kuten monet, jotka itse 
olivat tapauksen näkijöinä, pidät sitä aivan ulkonaisena näköhäiriönä. Sinä 
sanot tahtovasi myöntää, että Jeesus saattaa olla Beetlehemissä syntynyt, 
koskapa tunnet monta, jotka ovat siellä syntyneet eivätkä kuitenkaan ole 
profeettoja eikä profeettain poikia.  
Myös tahdot myöntää, "että hän saattaa olla Daavidin suvusta, sillä Daavidin 
jälkeläiset ovat yhtä lukuisat kuin köyhät ja tuntemattomat; kuitenkaan ei 
kukaan heistä ole Messias". Sinä pysyt epäilyksessäsi, ettei Lasaruksen äiti 
ole uskollisesti muistossaan säilyttänyt ja oikein kuvaillut tapausta 
temppelissä, vaikka myönnätkin, että sinä, hänen ilmoittamallaan ajalla, olet 
nähnyt siellä sekä Simeonin että Hannan. 
Mutta pätevin väitteesi Johanneksen todistusta vastaan Jeesuksesta on siinä, 
"että Jeesus on köyhä, alhainen, arvoton, ja että hän otti vastaan kasteen 
ihmiseltä, kun hänen kuitenkin, ollen Messias, olisi pitänyt olla Jumalan 
kastama". Sinä kysyt: "Kuka viisaista, kunnianarvoisista, sanalla sanoen: kuka 
Israelin ylimmistä tahtoo uskoa, että Jeesus on se, josta Mooses ja profeetat 
ovat kirjoittaneet: että hän on se aurinko, jonka ympärillä kaikki Jesajan 
loistavat ennustukset kiertelevät; että hän on lain loppu ja kruunu, Juudan 
suvun leijona, kansan pelastaja, korkein neuvonantaja, väkevä Jumala ja 
rauhan ruhtinas, Israelin kunnia ja koko maailman ilo? –  



Kuka tahtoo uskoa hänet siksi, hänet, joka on kolmikymmenvuotias nuori 
mies, Raamattua tuntematon rakentajan poika Nasaretista, ammoisista 
ajoista halveksitusta kaupungista, ilman nimeä, arvoa, säätyä, rikkautta, 
vaikutusta ja kykyä mies, josta ylimalkaan ei tiedetä muuta, kuin että hän on 
paennut erämaahan?" 
Sinä sanot vielä lisäksi, rakas isäni, että jo pelkästään niiden ominaisuuksien 
luettelemisen, mitkä oikealla Kristuksella pitää oleman, verrattuna kaikkeen 
siihen, mitä nasaretilaiselta puuttuu, pitäisi riittää vakuuttamaan minua siitä, 
että minä uskon ja kunnioitan sellaista miestä, joka ei lainkaan ansaitse 
mitään jumaloimista.  
Sitä paitsi sinä lisäät vielä, ettet sinä kutsu tätä Messiasta petturiksi, koska 
hän, mikäli on tunnettu, ei ole mitään itsestään julistanut. Hiljaisuudessa hän 
on tullut, hiljaisuudessa jälleen kadonnut, eikä kukaan tiedä, mihin hän meni. 
Lopuksi lausut, että tahdot odottaa tapauksien jatkuvaa kehittymistä, ennen 
kuin katsot asiaa vakavasti. 
Seuraavassa kirjeessä palaat samaan asiaan ja sanot, että jos tuo profeetta 
uudelleen näyttäytyisi ja omalla suullaan julistaisi itsensä Messiaaksi, 
Jumalan lähettämäksi, sekä samalla epäämättömillä ihmetöillä todistaisi 
jumalallisen kutsumuksensa, niin sinä tahdot uskoa häneen, edellyttäen, että 
kaikki ennustukset täyttyvät hänen persoonassaan.  
Siihen tyydynkin, rakas isäni! Lisäätpä vielä tavallisella avomielisyydelläsi, 
ettet epäilisi tunnustaa Kristukseksi miestä, johon kaikki ennustukset 
soveltuisivat, vaikkapa hän esiintyisikin alhaisena, mikä kuitenkin olisi vastoin 
entisiä mielipiteitäsi Messiaasta; sinä tahtoisit silloin ennemmin hyljätä oman 
ennustuksien tulkitsemisesi kuin epäillä henkilöä, jossa kaikki ennustusten 
kultaiset säikeet punoutuvat yhteen.  
Tämä selityksesi tyydyttää minua täydellisesti, koskapa olen varmasti 
vakuuttunut, että tuo nuori mies, vaikka esiintyykin köyhyydessä ja 
alhaisuudessa, on kuitenkin ilmoittava itsensä maailmalle Messiaana, 
Kristuksena, Jumalan ainoana Poikana. Mutta, rakas isä, minä tahdon jatkaa 
kertomustani siitä, mistä olen aikaisemmin kirjoittanut, ja sitä mieluummin, 
koska sinä toivot, että minä kertoisin sinulle kaikki, mikä koskee Jeesus 
Nasaretilaista. Koska se on minulle rakas ja kallis asia, niin tahdon nyt kertoa, 



mitä olen kuullut viime kirjeeni lähettämisen jälkeen. Kahdeksan viikkoa on 
nyt kulunut siitä, kun palasimme Gilgalista. Olimme olleet jo viisi viikkoa 
Jerusalemissa kuulematta mitään Jeesuksesta, kun Johannes saapui tänne. 
Hän ja Lasarus olivat yhdessä tulleet kaupunkiin ja menivät rabbi Aamoksen 
asuntoon. Ensimmäinen kysymyksemme oli: 
– Oletteko nähneet hänet? Oletteko kuulleet mitään hänestä? 
– Johannes on nähnyt hänet, vastasi Lasarus vakavasti. – Kysykää häneltä, ja 
hän kertoo teille kaikki. 
Katsahdimme Johannekseen, joka istui hyvin surullisena ja alakuloisena 
nurkassaan. Marian silmät, jotka aina kuvastivat hänen mielentilaansa, 
ilmaisivat sääliä ja levottomuutta. 
– Sinä et voi hyvin, minä pelkään, hän sanoi laskien kauniin kätensä hänen 
valkealle otsalleen ja pyyhkien hänen hiuksensa ohimoilta.  
– Sinä olet ollut kauan ulkona ja olet väsynyt ja sairas. 
– Väsynytkö, Maria? Minä en koskaan valita väsymystä ajatellessani, mitä 
olen nähnyt. 
– Mitä sinä sitten olet nähnyt? minä kysäisin. 
– Jeesuksen erämaassa. Sitä ajatellessani en voi koskaan, en koskaan enää 
hymyillä. 
– Sinä olet siis löytänyt hänet? minä kysyin kiihkeästi. 
– Olen, monipäiväisen vaivalloisen etsimisen jälkeen. Löysin hänet keskeltä 
erämaata, paikasta, missä ei kenenkään ihmisen jalka ennen häntä ole 
kulkenut. Näin hänet polvillaan ja kuulin hänen rukoilevan. Minä laskin 
maahan kala- ja leipäkantamukseni ja vesileilini, jotka olin ottanut mukaani 
hänen varalleen, ja lähestyin arasti paikkaa, missä hän oli. 
– Ja miten voit löytää hänet? minä kysyin säälien ja haluten tietää 
pienimmätkin seikat. Johannes kertoi sitten seuraavaa: 
– Hänen jäljistään hiekassa. Minä näin paikan, mihin hän oli istahtanut 
lepäämään ja missä hän nukkui kaksi yötä paljaalla maalla. Aloin pelätä 
tapaavani hänet ruumiina, mutta joka aamu keksin taas hänen jälkensä 
hiekassa ja seurasin niitä. Lähestyessäni häntä lähemmäksi kuulin hänen 
huokailevan; hänen sisimmässään näkyi käyvän ankara taistelu. Minusta 
tuntui ikään kuin hän olisi puhunut jollekulle näkymättömälle pahalle 



olennolle, mikä häntä kiusasi. 
– Mestari, hyvä Mestari, minä sanoin hänelle, olen tuonut sinulle ruokaa ja 
vettä. Anna anteeksi, että olen tunkeutunut salaperäiseen yksinäisyyteesi, 
johon sinä, jonkin syvän surun ahdistamana, olet vetäytynyt; mutta minä 
itken kanssasi kärsimyksiäsi, ja tuskasi tekee minutkin murheelliseksi. Syö, 
että vahvistuisit kantamaan kärsimyksiäsi! Hän käänsi kasvonsa minuun päin, 
ojensi lempeästi hymyillen kuihtuneet kätensä ylitseni ja siunasi minua 
sanoen: 
– Poikani, minä pidän sinua rakkaana. Sinä tulet kerran kovin murheelliseksi 
minun tähteni, ei nyt, mutta myöhemmin; sinä tulet kerran käsittämään, 
miksi minun nyt täytyy kärsiä erämaassa. 
– Salli minun jäädä luoksesi, jumalallinen Messias, minä sanoin. 
– Sinä siis uskot, että minä olen Messias? hän vastasi ja katsoi minuun 
lempeästi. Minä heittäydyin alas hänen erämaan hiekan kuumentamiin 
jalkoihinsa ja kostutin niitä kyynelilläni. Hän nosti minut ylös ja sanoi: Sinun 
täytyy nyt mennä. Kun paastoni ja kiusaukseni aika on loppunut, näen sinut 
jälleen. 
– Ei, en tahdo jättää sinua, minä sanoin. 
– Jos rakastaa minua, niin tottele minua, Johannes! hän vastasi, ja hänen 
äänensä ilmaisi jonkinlaista nuhdetta. 
– Syö ensin leipää, jota olen sinulle tuonut, ja juo vettä! minä pyysin häntä. 
– Sinä et ymmärrä, että sinä täten lisäät kiusaustani, hän vastasi 
murheissaan. – Sinulla ei ole riittävästi omaksi tarpeeksesi. Mene ja jätä 
minut, että minä voittaisin perkeleen, sillä sitä varten on Henki tuonut minut 
tänne erämaahan. 
Minä polvistuin taas hänen jalkoihinsa. Hän nosti minut ylös, suuteli minua ja 
lähetti minut sitten pois. Te ette olisi voineet häntä tuntea. Pitkällisestä 
paastosta ja kärsimisestä hän oli käynyt kovin laihaksi ja riutuneeksi. Hän oli 
vain varjo entisestään. Että hän oli saattanut elää niin kauan sillä kun minä 
tapasin hänet, oli hän viettänyt jo viisi viikkoa erämaassa ilman ruokaa oli 
ihme ja todistus siitä, että kaikkivaltias Jumala oli hänen kanssaan. 
– Jumala valmistaa häntä varmaankin johonkin ihmiskunnalle tärkeään 
toimeen, sanoi rabbi Aamos syvästi liikuttuneena.  



– Totisesti hän on Jumalan profeetta. 
– Luuletko, Johannes, hänen vielä elävän? minä kysyin murheellisena. Hän 
jatkoi silloin: 
– Niin, hän elää! Minä olen tullut sanomaan teille, että hän on kestänyt 
kaikki, että hän neljänkymmenen päivän kuluttua on jättänyt erämaan ja 
äkkiä esiintynyt profeetan opetuslasten joukossa Jordanin rannalla. Minä 
seisoin aivan Johannes Kastajan luona ja puhuin hänen kanssaan Messiaasta, 
hänen salaperäisestä oleskelemisestaan erämaassa ja sen mahdollisesta 
päättymisestä, kun profeetta nosti silmänsä ja huudahti yhtäkkiä ilosta:  
"Katso Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnit! Minä näin Pyhän 
Hengen tulevan alas hänen päälleen. Hän on lähtenyt kärsimisen ahjosta 
kuin kulta, jota on seitsemästi tulessa puhdistettu. Se on hän, joka on ottava 
pois syntimme." Minä käännyin ympäri ja näin Jeesuksen lähestyvän. Hän oli 
kalpea; hänen kasvoillaan oli lempeä ilme. Hänen levollinen, kärsimisistä 
kuihtunut, mutta kuitenkin kunnioitusta herättävä olentonsa, hänen 
ystävällinen tervehdyksensä ja sisäinen rauha, mikä kuvastui hänen kirkkaista 
silmistään, täytti minut kunnioituksella ja lisäsi vielä enemmän rakkauttani 
häneen. Riensin häntä vastaan ja polvistuin ilon valtaamana hänen 
jalkoihinsa. Mutta hän nosti minut ylös, syleili minua veljenään ja sanoi: 
Tahdotko seurata minua lujana uskossa ja rakkaudessa? 
– Tahdon, kaikkialle, mihin vain menet, minä vastasin. 
– Missä sinä asut, Mestari? kysyi samalla eräs Johanneksen opetuslapsi, 
jonka nimi oli Andreas ja joka seurasi minua. 
– Tule ja katso! vastasi Jeesus, ja me seurasimme häntä sanomattoman ilon 
valtaamina, että vihdoinkin olimme hänet löytäneet. 
– Mutta, keskeytti hänet rabbi Aamos, mitä tapahtui Jeesuksen ja profeetan 
välillä heidän tavatessaan toisensa virran rannalla? 
– He eivät puhuneet sanaakaan keskenään, vastasi Johannes.  
– He katsoivat toisiinsa ja erosivat kuin vieraat. Johannes meni Jordanin 
poikki erämaahan ja Jeesus Betabaran kylään. Kun tulimme erään lesken 
majalle, missä hän asui, hän meni sisään, ja me menimme perässä ja jäimme 
asumaan hänen luokseen. Oi, kuinka saatan kuvailla teille hänen puheensa 
suloutta! Yksi päivä hänen luonaan teki, minut viisaaksi; niin kuin nuori viini 



virvoitti hänen sanansa sieluani ja teki mieleni iloiseksi. 
Seuraavana päivänä hän tahtoi mennä Galileaan ja sieltä Nasaretiin, missä 
hänen äitinsä asuu. Kun minä olen päättänyt tästä lähin seurata häntä 
opetuslapsena, niin olen tullut tänne ilmoittamaan Marialle päätökseni ja 
järjestämään asiani täällä kaupungissa. Huomenna poistun jälleen yhtyäkseni 
Galilean Kaanassa häneen, rakastettuun Mestariini. 
– Voi, kadehdittava, onnellinen ystävä ja veli! sanoi Lasarus. – Kuinka 
mielelläni minäkin tahtoisin olla hänen opetuslapsensa! Mutta minunhan 
tulee holhota sisariani, ja siksi minun täytyy olla vailla onnea saada aina olla 
tuon jumalallisen opettajan rinnalla kuulemassa taivaallista viisautta, mikä 
tulvii hänen huuliltaan. Olen todellakin sokea, kun en kohta tuntenut 
Messiasta tuossa rakastettavassa, lempeässä olennossa! Totisesti hän oli 
keskellämme, emmekä me häntä tunteneet.  
– Eikö sinulla ole mitään aavistusta hänen tarkoituksestaan? sanoi rabbi 
Aamos Johannekselle.  
– Etkö tiedä, aikooko hän ehkä perustaa viisauden koulun ja saarnata niin 
kuin profeetat, vai aikooko hän hallita Daavidin tavoin tai ruveta valloittajaksi 
kuten kaimansa Joosua? 
– En tiedä muuta kuin että hän sanoi tulleensa etsimään sitä, joka kadonnut 
on, ja perustamaan loppumattoman valtakunnan. Tämän kuullessamme 
sykähteli sydämemme ilosta ja luottamuksesta häneen, ja aloimme yhdessä 
laulaa ylistyslaulua psalmin sanoilla: 
"Veisatkaa Herralle uusi virsi, sillä hän on ihmeitä tehnyt. Hän on saanut 
voiton oikealla kädellänsä ja pyhällä käsivarrellansa. Herra on tehnyt 
tiettäväksi pelastustekonsa, hän on ilmaissut vanhurskautensa pakanain 
silmien edessä. Hän on muistanut armonsa ja uskollisuutensa Israelin 
heimoa kohtaan; kaikki maan ääret ovat nähneet meidän Jumalamme 
pelastusteot. Kohottakaa riemuhuuto Herralle, kaikki maa, iloitkaa ja 
riemuitkaa ja veisatkaa kiitosta. Veisatkaa Herran kiitosta kanteleilla 
kanteleilla ja ylistysvirren sävelillä, vaskitorvilla ja pasunan äänellä. 
Kohottakaa riemuhuuto Herran, kuninkaan, edessä. Pauhatkoon meri ja 
kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja ne, jotka siinä asuvat. Paukuttakoot 
käsiänsä virrat, ja vuoret yhdessä riemuitkoot Herran edessä; sillä hän tulee 



tuomitsemaan maata. Hän tuomitsee maan piirin vanhurskaasti ja kansat 
oikeuden mukaan" (Ps.98:1 9). 
Tänä aamuna oli pappien keskuudessa suurta levottomuutta erään 
kysymyksen johdosta, jonka Pilatus oli lähettänyt ylimmäiselle papille 
Kaifaalle. Pilatus tahtoi näet tietää, tunnustivatko juutalaiset tuon uuden 
profeetan Messiaakseen, jossa tapauksessa hänen velvollisuutensa olisi ollut 
ottaa hänet kiinni, koska hän oli saanut kuulla, että juutalaisten Messias 
huudattaisi itsensä kuninkaaksi.  
Nyt oli papeilla myrskyinen keskustelu temppelin pihalla, ja suuren riidan 
jälkeen suostuttiin antamaan Pilatukselle vastaus, ettei Jeesus Nasaretilaista 
voitu tunnustaa Messiaaksi. He kiiruhtivat sitä enemmän tämän päätöksen 
tekoa, kun he pelkäsivät, että Jeesus Nasaretilaisen tulo antaisi roomalaisille 
aiheen vangita vielä useampia juutalaisia, niin kuin tapahtui muutama vuosi 
sitten, kun eräs petturi ilmaantui ja sanoi itseään Kristukseksi. Roomalaiset 
eivät tyytyneet ottamaan kiinni ja rankaisemaan häntä, vaan he sakottivat 
kaikkia Juudan kaupunkeja rahasakoilla.  
Tällä perusteella papit kieltäytyivät jyrkästi tunnustamasta Jeesusta ja 
pyysivät, ettei Pilatus sen enempää hänestä välittäisi, jollei hän asettuisi 
aseellisten joukkojen etunenään. Minkä päätöksen Pilatus nyt tekee, ei vielä 
tiedetä. Rabbi Aamos kertoi meille varakonsulin aamulla saaneen tietää, että 
Jeesusta matkalla Kaanaan seurasi enemmän kuin tuhat henkilöä, jotka 
tunnettuaan hänessä Johanneksen Jordanissa kastaman miehen tervehtivät 
häntä Messiaana. 
Sinä näet siis, rakas isäni, että tämä jumalallisesti syntynyt Jeesus on jo 
voittanut kansan sydämet, mutta myös herättänyt vihollistensa kateuden ja 
kiukun. Usko minua, että valkenee päivä, jolloin hän nostaa lippunsa 
pakanoita vastaan ja kokoaa kansan ympärilleen. Hänen valtansa kasvaa joka 
päivä, ja vaikkei hän vielä ole tehnyt sellaisia ihmeitä, joita ihmiset pitävät 
hänen jumalallisen lähetintehtävänsä todistuksina, niin en sittenkään epäile, 
etteikö hän ajallaan näytä sellaista todistusta, niin kuin muitakin 
tunnusmerkkejä, että hän on Jumalan voideltu. 
Kuuliainen Adinasi. 
 



Kolmastoista kirje 
 
Alennus ja kärsiminen. – Rakentajan poika. – Andreas, Simon, Filippus, 
Natanael, Jaakob ja Johannes. – Jeesuksen äiti. – Galilean Kaanassa. – 
Elisabet. – Vesi muuttuu viiniksi. – Papit tutkivat Raamattuja. 
 
RAKAS ISÄNI! Kairosta tullut kauppias Malkialin poika on tuonut minulle 
kirjeesi, ja minä luin sen rabbi Aamokselle, joka tarkasti mietittyään on 
sanonut, ettei hän voi hyväksyä mielipidettäsi Messiaasta, "että hän on 
tuleva kuninkaana, voimallisena herrana, joka hallitsee yli koko maan 
kuningasten kuninkaana!" Enoni pyytää minua kysymään sinulta, mitä 
tarkoitetaan sanoilla: "Messias on oleva halveksittu ja häväisty mies", niin 
kuin joku profeetta on ennustanut, ja kuinka sinä selität viisaan Danielin 
sanat: "Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, 
eikä hän silloin enää ole" (vanh. käänn.). 
Enoni pyytää sinua vielä tarkasti tutkimaan Danielin ilmoittamaa aikaa, 
jolloin Messias, ruhtinas, on tuleva, ja ottamaan huomioon, että me elämme 
noiden kuudenkymmenen kahden vuosiviikon lopussa, joista profeetta 
sanoo: "Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on 
jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti on kuluva seitsemän 
vuosiviikkoa ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa".  
Rabbi Aamos uskoo, että Kristuksen ilmestyksen aika on tullut, ja se täytyy 
tunnustaa kaikkien, jotka lukevat profeettoja. Ainoa syy, miksi Jeesusta ei 
uskota, on se, että hän esiintyy köyhänä ja alistuu paastoihin ja kärsimisiin. 
Mutta, rakas isäni, eikö ole edeltä määrätty, että hän on tuleva köyhyydessä 
ja menevä kunniaan? Voi, että sinä, rakas isä, voisit uskoa Jeesus 
Nasaretilaiseen Messiaana! Sitten kun viimeksi sinulle kirjoitin, on uskoni 
tullut vielä vahvemmaksi vaatimiesi todistusten kautta. Sinä kirjoitat: "Anna 
minun kuulla, että hän on tehnyt ainoankaan todellisen ihmetyön, 
todistukseksi siitä, että Jumala on hänet lähettänyt, sellaisen ihmetyön, joka 
on ennustettu Messiaasta, että hän sanallaan on parantanut sairaita, antanut 
sokeille heidän näkönsä, herättänyt kuolleita niin silloin uskon häneen." Hän 
on tehnyt yhden ihmetyön, rakas isä, jonka todellisuutta ei kukaan saata 



epäillä. Minä tahdon ilmoittaa sinulle kaikki tätä koskevat seikat 
Johanneksen Marialle lähettämän kirjeen mukaan, minkä hän kirjoitti 
muutamia päiviä Nasaretiin matkustamisensa jälkeen; sillä Johannes on 
matkustanut Jeesuksen luo ja ruvennut hänen opetuslapsekseen. Kirjeessä 
sanotaan näin: 
"Tultuani Nasaretiin löysin heti talon, missä Jeesuksen äiti asui; suuri 
kansanpaljous oli kokoontunut sen ympärille nähdäkseen uuden profeetan.  
– Minkä uuden profeetan? kysäisin, saadakseni tietää kansan ajatukset 
Jeesuksesta. 
– Hänet, jonka tuloa Johannes ilmoitti erämaassa! – Sanotaan, että hän on 
Messias, sanoi toinen.  
– Hän on Kristus, vastasi kolmas. 
Tähän sanoi eräs vieressä seisova leeviläinen halveksivasti: Onko Kristus 
tuleva Galileasta? Mitä hyödyttää teitä, että luette profeettoja, jos uskotte, 
että siinä ennustetaan Kristuksesta, joka on tuleva Galilean Nasaretista? 
Huomatessani, että moni rupesi horjumaan uskossaan, minä sanoin: Veljet, 
Kristus tulee varmasti Beetlehemistä, ja vaikka Jeesus asuu täällä, hän on 
todellakin Beetlehemissä syntynyt.  
– Sitä sinä et voi todistaa, ihminen, sanoi leeviläinen vihoissaan. – Vieras on 
oikeassa, keskeytti eräs vanha mies ja harmaatukkainen vaimo, jotka 
kumpikin seisoivat joukossa, me tiedämme, ettei hän ole täällä syntynyt ja 
että hän vanhempainsa tänne tullessa oli vielä lapsi he sanoivat meille, että 
hän oli syntynyt Beetlehemissä. Me muistamme sen aivan hyvin.  
Nyt meni leeviläinen matkaansa nähdessään, ettei kansa ollut hänen 
kanssaan samaa mieltä, ja minä astuin taloon, jossa Jeesus ja hänen äitinsä 
asuivat. Rakennuksessa on kaksi ovea, joista toinen johtaa työhuoneeseen. 
Siellä näin muutamia työkaluja, joilla Jeesus oli ansainnut elatuksen itselleen 
ja äidilleen. 
Tämä näky herätti minussa jonkinlaista epäilyä, voiko hän, joka oli halpa 
rakentaja ja jonka työhuoneen välineineen nyt näin edessäni, todella olla tuo 
Jumalan lähettämä ruhtinas, jonka tuloa uskovaiset patriarkat ja profeetat 
kaihomielin odottivat; mutta muisto hänen kasteestaan, Jumalan äänestä ja 
hänen ihmeellisestä oleskelemisestaan erämaassa ilman ravintoa vahvisti 



jälleen horjuvaa uskoani. Kun minä astuessani taloon huomasin hänet ja 
kuulijakunnan, joka hartaasti kuunteli hänen sanojaan, kuuntelin hänen 
viisaita opetuksiaan ja näin hänen kunnianarvoisan olemuksensa sekä hänen 
taivaallisen kirkkaat silmänsä, silloin unhotin rakentajan pojan ja näin 
hänessä vain Messiaan, ruhtinaan, Jumalan Pojan. 
Huomattuaan minut hän ojensi kätensä minulle, syleili minua ja sanoi, 
osoittaessaan viittä miestä, jotka seisoivat hänen vieressään ja jotka 
rakkaudella ja kunnioituksella katselivat häntä: Nämä ovat sinun veljiäsi, 
jotka myös ovat hyljänneet maailman seuratakseen minua. 
Eräs heistä, Andreas, oli entinen Johanneksen opetuslapsi niin kuin minäkin. 
Puhuimme hänen kanssaan, kun Jeesus palasi erämaista. Toinen oli 
Andreaan veli Simon, joka kuultuaan veljensä puhuvan Jeesuksesta oli 
lähtenyt hänen mukaansa nähdäkseen häntä. Kun Jeesus oli koetellut hänen 
vahvaa, horjumatonta luonnettaan, kutsui hän hänet Pietariksi eli kallioksi. 
Neljäs nuori mies oli Beetsaidasta, Andreaan ja Pietarin kotikaupungista. 
Hänen nimensä oli Filippus; hän seurasi Jeesusta, Johannes Kastajan 
valmistettua häntä Messiaan vastaanottamiselle. Hän oli niin iloinen 
löydettyään Kristuksen, että hän riensi kotiin veljensä Natanaelin 
huoneeseen, ja nähdessään tämän rukoilevan puutarhassa viikunapuun alla, 
hän huusi hänelle: "Me olemme löytäneet sen, josta Mooses laissa ja 
profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesuksen, Jumalan Messiaan! " 
– Missä hän on, että minä hänet näkisin? kysyi hänen veljensä ja nousi ylös. – 
Hän on Jeesus Nasaretista, Joosefin poika, vastasi Filippus. Tästä 
vastauksesta pelästyi Natanael, sanoen: Tuleeko mitään hyvää Nasaretista? 
Tule ja katso! sanoi Filippus. 
Natanael meni nyt sinne, missä Jeesus oli. Kun tämä näki heidän tulevan, 
sanoi hän niille, jotka seisoivat hänen ympärillään: Katsokaa totista 
israelilaista, jossa ei ole vilppiä!  
– Mistä sinä minut tunnet? kysyi Natanael kummastuneena, sillä hän oli 
kuullut Jeesuksen lausumat sanat. Jeesus vastasi sanoen: Minä näin sinut 
viikuna puun alla, ennen kuin Filippus kutsuikaan sinua! Kun Natanael, joka 
tiesi, että hän yksin ja kenenkään näkemättä oli rukoillut puutarhassa, kuuli 
tämän, heitti hän tutkivan silmäyksen Kristuksen ystävällisiin kasvoihin ja 



huudahti sitten, kaiken kansan kuullen, niin kuin hän nyt vasta olisi tuntenut 
Korkeimman lähettilään: Rabbi, sinä olet Jumalan Poika! Sinä olet Israelin 
kuningas!  
Jeesus katsahti häneen ikään kuin iloiten tästä tunnustuksesta ja sanoi: Nyt 
sinä uskot, koska minä sanoin sinulle nähneeni sinut viikunapuun alla. Sinä 
saat nähdä vielä suurempiakin asioita kuin nämä ovat. Totisesti, totisesti 
sanon minä teille: tästedes saatte nähdä taivaat avoinna ja Jumalan enkelien 
astuvan ylös ja alas Ihmisen Pojan päälle. 
Nämä neljä: Andreas, Pietari, Filippus ja Natanael olivat kotona hänen 
luonaan, ja suureksi ilokseni sain nähdä. heidän joukossaan veljeni Jaakobin, 
jonka Jeesus oli nähnyt merellä venheessä ja kutsunut luokseen; ja hän oli 
jättänyt kaikki seuratakseen Jeesusta. Meitä oli siis nyt kuusi opetuslasta, 
jotka olimme yhdistetyt rakkauden ja luottamuksen siteellä. Jeesuksen äiti, 
jalo, komea, kaunis nainen, jonka kasvot kuvastivat pyhää rauhaa, oli niin 
ikään saapuvilla ja heitti helliä ja rakkaita silmäyksiä poikaansa, jonka sanoja 
hän kuunteli, ikään kuin hänkin tahtoisi oppia häneltä viisautta, mikä oli 
häneen vuodatettu taivaasta. 
Seuraavana päivänä menimme, Jaakob ja minä, Tiberiaan järvelle, joka on 
vain kahden tunnin matkan päässä täältä, käydäksemme isämme 
Sebedeuksen luona ja antaaksemme asiamme hänen haltuunsa. Jälkeen 
puolenpäivän kulki Jeesus matkallaan Kaanaan aivan pitkin rantaa; hänen 
kehoituksestaan jätimme aluksemme isämme huostaan ja riensimme hänen 
luokseen.  
Hänen äitinsä ja monet hänen sukulaisistaan olivat hänen kanssaan, ja heillä 
kaikilla oli tarkoitus mennä häihin erään sukulaisensa luo. 
Tultuamme Kaanaan meidät vietiin vieraitten huoneeseen, ja hebrealainen 
isäntä, vaikka olikin roomalaisten palveluksessa, otti Jeesuksen suurella 
kunnioituksella vastaan.  
Täällä tapasimme myös Johannes Kastajan äidin, Elisabetin, joka on 
Jeesuksen äidin Marian sukulainen. Näiden molempien vaimojen 
kohtaaminen oli liikuttava. 
– Oi, sanoi profeetan äiti nähdessään Jeesuksen, joka keskusteli edes käyvän 
kanssa, kuinka onnellinen oletkaan sinä, Maria, jolla on poikasi luonasi! Sen 



sijaan minun poikani, jonka Jumala antoi, hän otti jälleen minulta pois 
tehdäkseen hänet profeetakseen, ja minulle hän on ikään kuin kuollut. 
Kahdeksannestatoista vuodestaan hän on ollut erämaassa eikä ole ollut 
kanssakäymisissä kenenkään ihmisen kanssa, ennen kuin hän kuusi 
kuukautta sitten palasi julistamaan sinun pyhän poikasi tulemista! Vihdoin 
alkoivat häät.  
Viini, minkä piti tuleman Damaskosta, ei tullutkaan Kesarean läheisyydessä 
tapahtuneen kapinan johdosta. Vieraille oli sen tähden vain vähän viiniä 
tarjolla. Joku kehoitti palvelijoita tuomaan enemmän viiniä. Jeesuksen äiti, 
joka tiesi, että viini oli loppunut, kääntyi poikansa puoleen sanoen: "Heillä ei 
ole viiniä." Hän näkyi tuntevan voiman, mikä Jeesuksessa oli salattuna, vaikka 
hän ei vielä ollutkaan ilmoittanut sitä maailman silmissä. 
Minä istuin hänen vieressään ja kuulin hänen kuiskaavan nämä, sanat 
Jeesukselle. Hän sanoi vakavasti ja kunnioittavasti nuhtelevalla äänellä 
kutsuessaan äitiään nimellä, mitä meillä Juudeassa pidetään 
kunniallisempana: Vaimo, mitä minulla on tekemistä toiveittesi kanssa, että 
minun tulisi ilmoittaa voimani? Sinä vaadit minulta ihmetyötä tämän 
kansanjoukon nähden, että se uskoisi ja näkisi.  
Aika, jolloin minun tulee ilmoittaa voimani, ei ole vielä tullut; kuitenkin 
kuuliaisena toiveellesi, kunnioitettava äitini, teen, mitä toivot! Sitten äiti kiitti 
häntä syvästi liikuttuneena ja viittasi palvelijoille kasvot ilosta loistaen ja 
silmät kuvastaen tunteita, jotka äitiä liikuttavat silloin, kun hän näkee 
poikansa ilmoittavan voimia, mitkä saattavat olla ainoastaan Jumalan lahjoja 
ja joiden tulee juutalaisten ja pakanain silmissä vahvistaa häntä profeettana. 
Minä puolestani katselin kummastuneena tuota ilosta syvästi liikuttunutta 
äitiä, sillä minulla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä tulisi tapahtumaan. Kun 
kaksi palvelijaa lähestyi häntä, sanoi hän heille viitatessaan Jeesukseen: 
– Mitä hän käskee, se tehkää! 
Nämä katselivat nyt odottaen Jeesukseen, koska hekään, yhtä vähän kuin 
minäkään, eivät aavistaneet, mitä hän sanoisi. Heitettyään silmäyksen 
muutamiin lähellä oleviin tyhjiin vesiastioihin hän sanoi: 
– Täyttäkää astiat vedellä! 
Pihassa oli kaivo, joka voitiin nähdä pöydästä; sinne menivät palvelijat ja 



täyttivät astiansa vedellä. Sillä aikaa kun palvelijat kantoivat veden sisälle, 
kertoi ylkä koko hääväen kuullen, kuinka Herodes ja Pontius Pilatus olivat 
tulleet vihollisiksi. Syy heidän vihollisuuteensa oli seuraava: Pilatus matkusti 
kerran Filippuksen Kesareasta Jerusalemiin ollakseen pääsiäisenä siellä läsnä 
sotajoukon osaston kanssa.  
Matkalla sinne hän tuli eräänä iltana erääseen karavaanin majapaikkaan, 
missä jo Herodes henkivartiostoineen majaili. Mutta roomalaiset karkoittivat 
nämä pois sanoen, että roomalainen maaherra oli ylhäisempi henkilö kuin 
juutalainen kuningas Galileasta. – Kestää kauan, lisäsi kertoja, kun viimeinen 
vesiastia täytettiin, ennen kuin näiden molempien välinen ystävyys tulee 
entiselleen. Mutta ystäväni, me puhumme niin paljon, että unohdamme 
virvoitusjuoman.  
– Kaatakaa nyt ja tarjoilkaa vieraille, sanoi Jeesus palvelijoille. 
Nämä tottelivat ja kaatoivat säihkyvää, punaista viiniä astioista, mitkä minä ja 
muut näimme täytettävän kaivovedellä. Hämmästyneet palvelijat veivät 
viinin edes käyvälle. Tuskin hän oli astiansa täyttänyt ja maistanut sen 
sisällöstä, kun hän huusi ylkää, joka istui keskipöydässä, ja sanoi: Jokainen 
antaa ensiksi hyvää viiniä, ja sitten, kun juovutaan, huonompaa. Sinä kätkit 
hyvän viinin tähän asti. 
– Kuka tätä viiniä on tänne tuonut? kysyi ylkä ja joi viiniksi muuttunutta 
vettä. – Minä en tiedä, mistä se tulee. 
Nyt sanoivat palvelijat ja muut, että he Jeesuksen käskystä olivat täyttäneet 
astiat aivan ääriään myöten vedellä, mutta heidän ruvetessaan kaatamaan 
sitä oli astioista vuotanut sekoittamatonta viiniä. Tästä syntyi yleinen 
hämmästys, ja edes käypä huudahti: Profeetta oli joukossamme, emmekä 
siitä tienneet! Hän nousi paikaltaan kunnioittaakseen Jeesusta, mutta tämä 
oli jo mennyt puutarhaan ja etsinyt yksinäisen paikan.  
Minä seurasin häntä sinne ja kuuntelin hänen sano jaan hänen 
paljastaessaan minulle ihmeellisiä asioita, jotka koskivat häntä ja jotka 
vakuuttivat minulle, että hän todella on Kristus, Jumalan Poika. Mutta en voi 
kertoa sinulle näitä asioita, koska en itsekään näe selvästi kaikkea, miksi hän 
on tuleva; mutta sen tiedän, että hänet on määrätty kärsimään, jotta hänet 
jälleen korotettaisiin. Älä sen vuoksi epäile, että Jeesus on Messias. Hänen 



ihmetyönsä Kaanassa, jossa hän muutti veden viiniksi, on julkinen todistus 
hänen jumalallisesta voimastaan. Kaikki häissä läsnä olleet uskovat häneen, 
ja hänen maineensa leviää yli koko Galilean ja Samarian. Hän on 
luottamuksella ilmoittanut minulle tulevansa pian Jerusalemiin, missä hän 
ilmoittaa kaikille olevansa Jumalan lähettämä voideltu. 
Näin kirjoittaa, rakas isä, Marian serkku, ja minä olen kirjoittanut sinulle 
tämän otteen hänen kirjeestään todistaakseni sinulle, että Jeesus on jo 
vetänyt suuren huomion puoleensa, että hänellä on opetuslapsia ja ettei sitä 
voi sanoa köyhäksi, joka voi kaivovettä muuttaa viiniksi. Tästä kirjeestä saatat 
kuitenkin huomata, että Jeesus on profeetta, niin kuin Eliakin, joka antoi 
Sarpatin lesken astialle ominaisuuden, ettei se koskaan tyhjentynyt. Jos 
tunnustat sen, niin täytyy sinun myös myöntää, että hän on vanhurskas mies. 
Mutta vanhurskas mies ei voi valehdella, ja Jeesus on Johannekselle sanonut, 
että hän on Kristus. Mutta kuinka nyt kukaan voi epäillä, että hän on Kristus, 
kun häntä jo ennen on pidetty profeettana? Anna anteeksi tyttärellesi, joka 
rohkenee kiistellä kanssasi, mutta minä tahdon niin mielelläni saada sinut 
vakuuttuneeksi, että minä joskus unohdan olevani tyttäresi ollakseni 
Jeesuksen opetuslapsi. 
Mitä taas tulee enooni, hyvään, oppineeseen rabbi Aamokseen, niin hän on 
jo enemmän kuin puoleksi Jeesuksen opetuslapsi, enkä epäile, että kun 
Jeesus tulee Jerusalemiin ja esiintyy siellä jumalallisine sanoineen ja töineen, 
niin rabbikin luopuu ennakkoluuloistaan ja seuraa häntä. Maine Kaanan 
ihmeestä on levinnyt aina Jerusalemiin saakka. Kuten olen kuullut, se on 
herättänyt suurenmoista hälinää kaupungin torilla ja temppelinpihoilla. 
Rabbi Aamos kertoi temppelistä palatessaan, että hän oli nähnyt profeettain 
kirjoituksia enemmän kuin kolmenkymmenen papin käsissä, ja nämä olivat 
tutkineet ennustuksia Kristuksesta. 
Sinä näet siis, rakas isä, että tuo nuori mies, josta sinä sanoit, ettei "kukaan 
tiennyt, mistä hän tuli ja mihin hän meni", jo suuressa määrin herättää 
Israelin huomiota ja kiihottaa kaikkien mieliä tutkistelemaan hänen 
väitettään, että hän on Messias. 
Sinua rakastava tyttäresi Adina. 
 



Neljästoista kirje 
 
Maine Jeesuksesta. – Hänen ihmetyönsä. – Halvattu parannetaan. – 
Johanneksen kertomus. – Jeesus ajaa ulos pahoja henkiä. – Viisaitten 
miesten käynti. – Viattomain murha. – Jeesus pakenee. – Todistus, että 
Jeesus on Kristus. 
 
RAKAS ISÄNI! Sinä et nyt enää tarvitse kirjeissäni mitään vahvistusta oikein 
arvostellaksesi tuon ihmeellisen nasaretilaisen nuoren miehen kunniaa ja 
arvoa, tuon Jeesuksen, joka joka päivä näyttää olevansa profeetta, ja todistaa 
kaikelle kansalle, että Jumala on hänen kanssaan. Ei yksikään vieras tule 
Jerusalemiin kertomatta uusia todisteita hänen voimastaan.  
Hän saarnaa Daavidin ja Jumalan valtakunnasta maan päällä, opettaa 
synagoogissa ja näyttää profeetoista olevansa totinen Messias. Maine hänen 
viisaudestaan ja Raamatun tuntemisestaan, hänen opetuskyvystään ja 
ihmetöistään on levinnyt yli koko Syyrian, niin että hänen parannettavikseen 
tuodaan sairaita, rikkaita, niin kuin köyhiäkin, aina Damaskosta asti, ja hän 
parantaa kaikki, jotka hänen luokseen tuodaan, olkootpa he sitten pahojen 
henkien riivaamia, halvattuja tai kuunvaihetautisia. Tuhannet seuraavat aina 
hänen askeleitaan; tulipa Filippin maaherrakin vaunuissaan kansanjoukkoon 
ja pyysi polvillaan Jeesusta parantamaan hänen sairaan poikansa, jonka 
Jeesus myös sanallaan paransi, vaikka sairas makasi monen tunnin matkan 
päässä siitä. 
Tätä kirjoittaessani kulkee avonaisen ikkunani ohitse muutamia miehiä, jotka 
kantavat kahta vuodetta. Niissä lepää kaksi rikasta miestä Jerusalemista, joita 
kaikki lääkärit ovat sanoneet parantumattomiksi ja jotka nyt kannattavat 
itsensä Jeesuksen luo, että hän parantaisi heidät, sillä koko Jerusalem puhuu 
vain hänen ihmeteltävistä ihmetöistään. Eräs korientekijä, joka monta vuotta 
on pitänyt myymälää vastapäätä taloamme, ei ole pitkään aikaan voinut 
käyttää jalkojaan, vaan häntä on täytynyt kantaa ulos ja sisälle. Kuullessaan 
puhuttavan Jeesuksesta hän halusi, että tuo merkillinen mies tekisi ihmetyön 
hänessä. Sitä varten hän kerjäsi rahaa papeilta heidän temppelissä 
käydessään. Muutamat antoivat hänelle, mutta kaikki nauroivat häntä 



sanoen, ettei häntä voida parantaa, koska hänen jäsenensä olivat kuivuneet. 
Mutta mies oli luja uskossaan. Kerjättyään itselleen tarpeeksi rahoja hän otti 
palvelukseensa kaksi miestä, jotka kantoivat häntä viisi päivän matkaa 
Galileaan. Kolme viikkoa sen jälkeen hän palasi, ja hänen jäsenensä olivat 
terveet ja täysin kunnossa. 
Koko kaupunki juoksi koolle nähdäkseen häntä. Hän kertoi, että kun hän 
saapui Kapernaumiin, oli kansan tungos niin suuri, että hänen kantajiensa 
täytyi odottaa kauan, ennen kuin he voivat viedä hänet Jeesuksen luo. 
Vihdoin tämä jätti paikkansa, ja yhdellä sanallaan hän paransi kaikkialla 
tiellään olevat sairaat. Mies itse kertoi tästä näin: 
– Kun Jeesus huomasi minut, hän kutsui minua nimeltä ja sanoi: – Sinun 
uskosi on suuri; tapahtukoon sinulle niin kuin sinä uskot! Heti virtaili uutta 
voimaa kuihtuneisiin jalkoihini; minä nousin ylös, hyppäsin alas maahan ja 
tunsin itseni terveeksi ja voimakkaaksi. Iloissani aioin heittäytyä hänen 
jalkoihinsa, mutta kansanjoukko erotti meidät, ja minä riemuitsin ääneen ja 
huusin ilosta halleluja Daavidin pojalle. 
Rakas isä, näen tuon miehen joka päivä hänen kulkiessaan tervein jäsenin; 
mutta tämä esimerkki on yksi tuhansista. Johannes, joka aina seuraa 
Jeesusta, kirjoittaa Marialle, että sairaita ja heikkoja tuodaan Messiaan luo 
kaikilta tahoilta Galileasta, Dekapolista, Jerusalemista, Jordanin tuolta 
puolen, jopa Vähästä Aasiastakin. 
Johannes sanoo kirjeessään: "Kun rakas Mestarini tulee synagoogasta, missä 
hän on riemuiten kuuntelevalle kansalle tulkinnut profeettoja, olen usein 
nähnyt kaksikin sataa henkilöä: halvattuja, sokeita, riivattuja, kuuroja ja muita 
sairaita, jotka lepäsivät pit kissä riveissä synagoogan oven ulkopuolella ja 
odottivat, kunnes hän tulisi ulos. Sairaitten kantajat seisoivat odottaen 
joukoissa ympärillä. Oli surullinen, mutta kuitenkin mieltä ylentävä näky 
nähdä noiden onnettomien kurjien katsoa tuijottavan ovelle kansan tullessa 
ulos ja kuulla heidän riemuiten huutavan: "Hän tulee, hän tulee!" Riivattujen 
vaikeroimiset lakkasivat silloin; odottava hiljaisuus vallitsi kaikkialla. Vihdoin 
ilmestyi Jeesus. Nähtyään hänen kasvonsa, mitkä aina ilmaisivat pyhää 
hyvyyttä ja sisäistä voimaa, he huusivat läpitunkevasti apua, eikä heidän 
huutonsa kaikunutkaan turhaan.  



Kulkiessaan vuode- ja paaririvien välitse hän laskee kätensä muutamien 
päälle, puhuu jonkin sanan toisille, koskettaa sokeiden silmiä ja kuurojen 
korvia, painaa keveästi kätensä mielipuolten päiden päälle ja käskee kovalla 
äänellä pahoja henkiä lähtemään noista ihmisruumiista. Merkillisintä tässä 
on, että hänen lähestyessään alkavat riivatut huutaa ja meluta hyvin kiivaasti. 
Samalla kun pahat henget kiroillen jättävät nuo ihmiset, tunnustavat he 
lujalla äänellä, että Jeesus on Daavidin poika, Jumalan Poika, sekä rukoilevat 
häntä nöyrästi, ettei hän heitä peräti hukuttaisi. 
Kansanjoukko, joka häntä seuraa, on usein niin suuri, että hänen täytyy salaa 
poistua etsiäkseen yksinäistä paikkaa, missä hän muutamien päivien 
kuluessa voi levähtää ja hankkia uusia voimia. Silloin on meillä, hänen 
uskotuilla seuralaisillaan, onni nauttia hänen opetustaan. Mutta kuitenkaan 
hän ei saa kauan pysyä salassa kansalta; se etsii häntä pian hänen 
yksinäisyydestään, eikä hän koskaan voi vastata kieltävästi kenenkään 
ihmisen rukoukseen, joka pyytää häntä ihmeellisellä voimallaan 
parantamaan hänet. Kuinka jalo hän onkaan, jolla on käytettävänään sellaiset 
jumalalliset voimat!  
Kuninkaitten valta haihtuu hänen sanassaan olevan voiman rinnalla; 
kuitenkin hän on aina lempeä ja sääliväinen sekä synneistämme huolimatta 
aina tyyni ja kärsivällinen. Hän rukoilee hyvin usein Jumalaa, jota hän aina 
nimittää Isäkseen. Sellaista ihmistä ei ole koskaan ollut maan päällä. Me, 
jotka parhaiten tunnemme hänet, olemme täynnä suurinta kunnioitusta 
häntä kohtaan, mutta samalla asuu sydämessämme puhtain rakkaus häneen. 
Minä tunnen kunnioittavani häntä Herranani ja rakastavani häntä veljenäni. 
Hänen viehättävä olemuksensa, hänen alttiutensa antamaan meille anteeksi 
vikaan joutuessamme, ennen kuin olemme anteeksi pyytänetkään: kaikki 
tämä kiinnittää meitä häneen siteellä, mikä ei koskaan katkea.  
Ensi kerran sinulle kirjoittaessani kerron kaikki, mitä hän on meille 
ilmoittanut itsestään ja maan päälle lähettämisestään, mikäli minä ja muut 
sitä käsitämme. Jotakin on meille hämärää, mutta hän sanoo, että me 
vähitellen tulemme käsittämään, mikä nyt on salattuna." 
Sellainen on, rakas isä, kirjeen sisältö, minkä sukulaiseni Maria on saanut 
Johannekselta, Jeesuksen opetuslapselta. Kaikki, mitä hän kirjoittaa, sisältää 



kertomuksen Jeesuksen ihmetöistä, hänen opistaan ja hänen matkoiltaan. 
Kun Jeesus tulee Jerusalemiin, voin minä omien havaintojeni johdosta 
ilmoittaa sinulle enemmän hänen opistaan ja ihmetöistään. Että hän on 
Messias, sen uskovat nyt tuhannet; sillä he kysyvät syystä: Kuinka hän voisi 
tehdä sellaisia ihmeitä, ellei Jumala olisi hänen kanssaan? 
Tärkeä on myös tulos muutamien kirjanoppineitten tut kisteluista, jotka 
todistavat, että hän on todella syntynyt Beetlehemissä ja että niin hyvin 
Maria, hänen äitinsä, kuin Joosef, hänen isänsä, ovat Daavidin sukua. Sitä 
paitsi on Piinehas, tuo kunnianarvoisa pappi, vakuuttanut, että kolme 
voimallista ruhtinasta, viisasta ja oppinutta miestä, tuli kuningas Herodeksen 
aikana Jerusalemiin Jeesuksen ollessa vielä lapsena. Näistä kolmesta 
ruhtinaasta, jotka saapuivat Jerusalemiin, oli yksi Seemin jälkeläinen, toinen 
Jaafetin ja kolmas Haamin. 
Saatuaan tietää näiden kolmen muukalaisen tulosta Jerusalemiin kuningas 
lähetti kysymään heiltä, miksi he kunnioittavat hänen valtakuntaansa 
käynnillään. He vastasivat, niin kertoi Piinehas eilen ylimmäiselle papille 
Kaifaalle ja monelle kirjanoppineelle ja fariseukselle, että he tahtoivat 
kunnioittaa nuorta ruhtinasta, joka olisi tuleva juutalaisten kuninkaaksi. Kun 
nyt Herodes kysyi, ketä ruhtinasta he tarkoittivat, he vastasivat: Me olemme 
nähneet hänen tähtensä idässä ja olemme tulleet häntä kumartaen 
rukoilemaan. 
– Kuinka voitte tietää, että näkemänne tähti ilmoittaa Juudan ruhtinaan 
syntyneen? kysyi kuningas Herodes kovin levottomana näistä sanoista. 
– Se liikkui: tätä kaupunkia kohti, he vastasivat. – Jumalallisen käskyn 
johdosta olemme sitä seuranneet, ja katso, se on johdattanut meidät 
Jerusalemiin. Jos vain olisi yö, niin näkisimme yläpuolellamme tähden, 
loistavana, suurena ja kirkkaana. Meille on ilmoitettu, että tämä on merkkinä 
Juudan kuninkaan syntymisestä! Sano meille, oi kuningas, mistä me 
löydämme tämän korkean ruhtinaan, että me häntä palvelisimme? Kohta 
käski kuningas kaikkien pappien ja kirjanoppineiden kokoontua linnansa 
neuvottelusaliin, missä hän puhui heille: 
– Te, joiden velvollisuus on lukea lain ja profeettain kirjoja ja jotka osaatte 
selittää ennustuksia, tutkikaa niitä ja sanokaa minulle, missä Kristus on 



syntyvä. Katsokaa tässä näitä arvoisia ja viisaita miehiä, jotka ovat tulleet 
kaukaiselta maalta kunnioittamaan eli, kuten he itse sanovat, kumartamaan 
häntä Jumalana.  
Olkaamme heille ystävälliset ja antakaamme heille pyytämänsä selitykset; 
älkäämme näyttäkö näissä asioissa taitamattomammilta kuin he, jotka asuvat 
vieraassa maassa. Useat papeista nousivat kohta paikoiltaan ja sanoivat: 
Tuttu asia on kaikille, oi kuningas, juutalaiset uskovat niin, ja profeettain 
kirjoitukset opettavat niin että Messias on tuleva Daavidin suvusta ja syntyvä 
Beetlehemissä; sillä näin on kirjoitettu: "Ja sinä, Beetlehem Efrata, joka olet 
vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on 
oleva hallitsija Israelissa" (Miika 5:1). 
– Kun tämä asia nyt oli näin ratkaistu, jatkoi Piinehas, hajotti Herodes 
neuvottelukokouksen, vetäytyi takaisin huoneisiinsa ja antoi kysyä noilta 
kolmelta itämaan ruhtinaalta, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Ja kun he 
olivat maininneet päivän ja hetken, jolloin he sen ensin olivat nähneet, 
saattoi kuningas jotenkin tarkalleen arvata lapsen iän. Nyt hän sanoi heille: 
– Teidän on sallittu, jalot muukalaiset, mennä Beetlehemiin etsimään lasta, ja 
kun te hänet tapaatte, niin ilmoittakaa minulle siitä, jotta minäkin tulisin 
häntä kumartamaan. Sillä me teemme oikein kunnioittaessamme ruhtinasta, 
jonka syntyminen on niin erikoisella tavalla ilmoitettu ja jonka luokse 
itämaatkin lähettää viisaat miehensä. 
Nyt miehet jättivät Herodeksen, ja illan tultua, kun he olivat astuneet ulos 
linnasta, he iloitsivat siitä, että tähti, jonka he olivat itämailla nähneet, kulki 
heidän edellään. He seurasivat sitä. Se jätti Jerusalemin Beetlehemin portilla 
ja johti heitä Beetlehemin kaupunkiin, missä se pysähtyi pienen rakennuksen 
yläpuolelle. Kun he astuivat sisään, näkivät he tähdestä lähtevän säteen, 
mikä loisti lapsen pään päällä, joka lepäsi äitinsä, Joosefin vaimon, 
käsivarsilla. Nyt he tunsivat Israelin ruhtinaan ja kuninkaan, tervehtivät häntä 
ja lankesivat rukoillen hänen eteensä. Sitten he ottivat esille aarteensa ja 
lahjoittivat hänelle kultaa, suitsuketta ja mirhaa, lahjoja, joita uhrataan vain 
Jumalan alttarille. 
Kun Kaifas kysyi Piinehaalta, mistä hän tiesi tämän kaiken, kertoi tämä, että 
hän uteliaisuudesta oli seurannut viisaita miehiä nähdäkseen kuninkaan, jota 



he olivat tulleet kumartamaan. Hän seurasi heitä Herodeksen linnasta 
kaupungin portin kautta aina Beetlehemiin, missä hän näki heidän 
kunnioittavan Marian lasta ja antavan sille lahjoja.  
– Jos joku tätä epäilisi, hän vakuutti, niin elää siltä ajalta vielä Jerusalemissa 
monta juutalaista, niiden joukossa eräs sadanpäämies, nyt jo hyvin vanha, 
jotka voivat kertoa verilöylystä, mikä Herodeksen käskystä pantiin toimeen 
Beetlehemin lasten keskuudessa; tuo sadanpäämies oli silloin sotilaiden 
päällikkö. Mutta mitä varten tämä verilöyly? kysyi Kaifas.  
– Siitä ei ole mitään muistiinpanoja. 
– Kuninkaat eivät kirjoituta muistiin tekojaan, joita he julmuudesta 
harjoittavat, vastasi Piinehas.  
– Herodes koetti saattaa asian unhottumaan huomattuaan, ettei hän 
julmuudellaan voittanut muuta kuin vihaa. Hän tappoi pienet lapset, jotta 
Jeesus hukkuisi heidän mukanaan, sillä nuo kolme viisasta miestä olivat, sen 
sijaan, että he matkallaan isänmaahansa olisivat kulkeneet Jerusalemin 
kautta ja kertoneet Herodekselle, mistä he olivat lapsen löytäneet, palanneet 
toista tietä omaan maahansa.  
Kun Herodes nyt kuuli, että he olivat matkustaneet tulematta hänen 
luokseen, hän vihastui niin, että lähetti sotamiehiä päällikkö Jeremian 
johdolla, joka vielä elää ja voi sen todistaa, sekä käski tappaa Beetlehemistä 
kaikki poikalapset, jotka eivät vielä olleet kahden vuoden ikäisiä. Kuten jo 
olen sanonut, hän toivoi, että Jeesus-lapsi olisi niiden joukossa, jotka 
tapettiin. Mutta lapsi on kasvanut mieheksi, jota kiitetään koko Israelissa. 
Noiden kolmen miehen palveleminen, jotka olivat Seemin, Haamin ja 
Jaafetin jälkeläisiä, kuvailee koko ihmiskunnan palvelemista, mikä kohta 
tulee hänen osakseen. 
– Uskotko sinäkin häneen? kysyi Kaifas heittäessään Piinehaaseen 
silmäyksen, mikä ilmaisi kummastusta ja uhkausta. 
– Minä tahdon ensin nähdä hänet ja puhua hänen kanssaan, tämä vastasi, ja 
jos minä hänessä löydän Messiaamme, olen ilolla palveleva häntä. 
– Nyt syntyi kova melu, sanoi rabbi Aamos, joka oli kertonut minulle Kaifaan 
ja Piinehaan välisen keskustelun. Muutamat huusivat, että Jeesus on Messias, 
toiset, että Piinehas oli kivitettävä kuoliaaksi. Tästä voit huomata, rakas isä, 



että yhä selvemmin voidaan todistaa, että Jeesus todella on Messias. Jo 
hänen kehdossa ollessaan todistetaan hänen jumalallinen kutsumuksensa. 
Vieläpä hänen lapsuudessaan sattuneet erikoiset tapaukset vakuuttavat sen, 
ja ihmetöillään hän on sen itse vahvistanut.  
Päällikkö Jeremia, jolta on pyydetty selityksiä, todistaa saaneensa 
Herodekselta käskyn lasten murhaan ja toimittaneensakin sen kolmen 
päivän kuluttua siitä, kun viisaat itämaan miehet olivat lähteneet 
Jerusalemista mennäkseen Beetlehemiin. 
Salli minun, rakas isäni, lopuksi luetella sinulle kaikki todistukset siitä, että 
Jeesus on Messias. Minä mainitsen seuraavat asiat: ennustukset temppelissä, 
kun pyhä Simeon ja Hanna ennustivat hänestä ja rukoilivat häntä; tähti, joka 
johti viisaita miehiä Beetlehemiin, ja heidän palvontansa hänen kehtonsa 
ääressä; Johannes Kastajan todistus, Jumalan ääni häntä kastettaessa ja 
Pyhän Hengen laskeutuminen hänen päälleen kyyhkysen muodossa; hä nen 
ihmeitä tekevä voimansa Galilean Kaanassa; sekä vihdoin ne monet 
ihmetyöt, jotka muodostavat hänen päänsä ympäri säteilevän 
kunniankruunun lehdet ja jotka hänen jäljissään levittävät valoa ja loistetta, 
mikä sokaisee syvämielistäkin tutkijaa. Sano minulle, rakas isä, eiköhän tämä 
Jeesus olisi Messias? 
Sinua rakastava tyttäresi Adina. 
 
Viidestoista kirje 
 
Johannes Kastajan vangitseminen ja kuolema. – Hänen opetuslapsensa. – 
Viisi tuhatta miestä ravitaan. – Pappien lähettiläät. – Jeesus valitsee itselleen 
vielä kuusi opetuslasta. – Hän ei ole ruhtinas ja kieltäytyy vastaanottamasta 
kuninkaan nimeä. 
 
RAKAS ISÄNI! Kysyit kirjeessäsi Johannes Kastajasta, mihin hän on joutunut, 
tuo mies, jonka maineen Jeesuksen esiintyminen on himmentänyt. Siihen 
minä voin murheella vastata. Sinä näyt 
epäilevän, että hän kadehtii voimaa ja ihmeitä, jotka tekevät hänen 
seuraajansa kuuluisaksi.  



Mutta Johannes julisti aina, ettei hän ole kelvollinen päästämään seuraajansa 
kengännauhaakaan, ja hän sanoi usein sanankuulijoilleen: "Sen, josta minä 
todistan, täytyy kasvaa ja minun vähetä!" 
Johanneksen tehtävä oli täytetty Jeesuksen ilmestyessä. Kohta sen jälkeen 
hän jätti erämaan ja meni Jerikoon, missä Herodes asui. Siellä hän saarnasi 
kaduilla, torilla ja linnan portailla, että Jumalan tuomio on tullut maan päälle, 
että ihmisten on tehtävä parannus välttääkseen vihaa ja että Kristus on 
tuomitseva ihmiset. Hänen näin puhuessaan kansalle, sotilaille ja kuninkaan 
henkivartioston upseereille, näyttäytyi Herodes itse linnan katolla 
kuunnellakseen profeetan sanoja, sillä hän oli kuullut paljon Johanneksesta 
ja oli kauan halunnut häntä nähdä ja kuulla. 
Profeetta näki ruhtinaan, puhutteli häntä pelotta ja nuhteli häntä synnistä, 
että hän vastoin lakia oli ottanut veljensä vaimon puolisokseen. Sanotaan, 
ettei Herodes loukkaantunut tuosta suorasta puheesta, vaan kutsui 
profeetan linnaansa, missä hän kauan keskusteli hänen kanssaan ja 
hyvästellessään tarjosi hänelle lahjoja, joita Johannes kuitenkin kieltäytyi 
vastaanottamasta. 
Seuraavana päivänä Herodes jälleen lähetti sanan hänelle tehdäkseen 
hänelle muutamia kysymyksiä Messiaasta, Josta hän saarnasi. Mutta 
Herodias vihastui Johannekseen kuultuaan, että tämä oli moittinut hänen 
avioliittoaan: Herodeksen kanssa. Nähtyään, että profeetta siitä huolimatta 
oli hänen puolisonsa suosiossa, hän sanoi tälle, että jos hän rakastaisi häntä, 
niin hänen pitäisi heittää Jordanin profeetta vankeuteen.  
Herodes tahtoi puolustaa profeettaa ja sanoi, että Johannes oli Jumalan 
mies, mutta sitä kiivaammin vaati nyt Herodias profeetan vangitsemista. 
Vihdoin Herodes myöntyi puolisonsa vaatimukseen ja käski vangita 
profeetan, joka samana yönä teljettiin linnantorniin. Kun Johanneksen 
opetuslapset tämän kuulivat, he tulivat murheellisiksi, menivät vankilaan ja 
puhuivat hänen kanssaan. Mutta hän sanoi heille, etteivät enää ajattelisi 
häntä, koska hänen lyhyt elämänjuoksunsa oli nyt päättynyt. Heidän tulisi 
pikemmin kääntää silmänsä Kristukseen, vanhurskauden aurinkoon, jonka 
nousu ilmoittaisi loppumattoman päivän tulemista.  
– Enkö minä sanonut teille, hän kysyi heiltä, että hänen tulee kasvaa, mutta 



minun vähetä? 
Niin pidettiin tätä pyhää miestä monta viikkoa vankilassa, ei muusta syystä 
kuin siksi, että hänellä oli ollut rohkeutta nuhdella korkeimpia heidän 
synneistään. Herodes mietti päiväkaudet, miten hän jollakin tekosyyllä voisi 
päästää profeetan vapaaksi herättämättä puolisonsa Herodiaan vihaa, jota 
hän suuresti pelkäsi, sillä hän oli puolisoonsa kohdistuvan rakkauden 
tahdoton orja. 
Vihdoin sattui Herodeksen syntymäpäivä, ja hän ilmoitutti Johannekselle, 
että hän viettääkseen tätä päivää tahtoi vapauttaa hänet kohta, kun on 
saanut puolisonsa suostumuksen, jota tämä ei sellaisena juhlapäivänä 
häneltä varmaankaan kieltäisi. Juhla-aterian jälkeen astui huoneeseen 
Herodiaan ja hä nen ensimmäisen puolisonsa Filippuksen tytär, joka tanssi 
Herodeksen edessä. Kun tyttö oli hyvin kaunis, miellytti hän isäpuoltaan, ja 
tämä, joka oli juonut liian paljon viiniä vieraittensa kanssa, vannoi kalliin 
valan, että hän antaisi tytölle kaiken, mitä tämä halusi, vaikkapa puolet 
valtakunnastakin. Silloin äiti kutsui hänet luokseen ja kuiskasi hänen 
korvaansa jotakin. Tyttö palasi ja sanoi Herodeksen puoleen kääntyen: Anna 
minulle lautasella Johannes Kastajan pää! 
Tämän kuullessaan kuningas kalpeni ja vastasi vihastuneena: Sen on äitisi 
sinulle neuvonut! Mutta Herodias istui järkähtämättä. Muutamia minuutteja, 
niin kertovat juhlassa olleet, Herodes epäröi, mutta vihdoin hän sanoi: Pyydä 
puolet valtakuntaani, mutta älä vaadi minua. vuodattamaan verta 
syntymäpäivänäni. 
– Tahdotko rikkoa valasi? kysyi hänen puolisonsa halveksivasti. 
– Valani tähden ja niiden tähden, jotka ovat sen kuulleet, tapahtukoon 
toivosi mukaan, sanoi kuningas vihdoin huoaten masentuneena. Sitten hän 
kääntyi henkivartiostonsa päämiehen puoleen ja käski tämän tappaa 
Johanneksen vankilassa ja kantaa hänen päänsä lautasella saliin. Kului 
neljännestunti, minkä aikana Herodes näytti kovin hermostuneelta astellen 
edestakaisin huoneessa, vieraitten istuessa vaiti ja odottaessa. Sitten avautui 
ovi ja henkivartioston päällikkö astui sisään kantaen kultaisella lautasella 
Kristuksen suorapuheisen edelläkävijän veristä päätä. 
– Anna pää hänelle! huusi Herodes kiivaasti ja osoitti kaunista, mutta julmaa 



tyttöä, joka seisoi oven läheisyydessä. Teloittaja ojensi lautasen hänelle. 
Kalpeana ja teennäisesti hymyillen tyttö kantoi sen äidilleen, joka oli 
vetäytynyt sisähuoneeseen. Tuskin tämä oli nähnyt pään, sanotaan, kun hän 
sylkäisi sitä kasvoihin ja häpäisi sitä. 
Kun Johanneksen opetuslapset olivat saaneet kuulla, että heidän opettajansa 
oli kuollut, tulivat he Herodeksen luo ja pyysivät hänen ruumistaan, jonka he 
sitten hautasivat. Mutta kun he samalla pyysivät päätäkin, vastattiin heille, 
että se oli heitetty ruuaksi koirille. Niin kauheasti saattaa kostaa vaimo, joka 
ei pelkää Jumalaa. Kaikki tuon murhatun profeetan opetuslapset menivät 
sitten paikalle, missä Jeesus saarnasi, ja kertoivat hänelle, mitä oli 
tapahtunut. Marian serkku Johannes kirjoittaa hänelle: 
"Kuultuaan, että Johannes oli kuollut, Jeesus tuli sangen murheelliseksi ja 
meni erämaahan yksinäiseen paikkaan suremaan rohkean ja pyhän 
edelläkävijänsä kovaa kohtaloa. Niin pakenivat Johanneksen 
opetuslapsetkin, jotka luulivat, että heidän profeettansa surmaaminen oli 
vain yleisen verilöylyn alkua, erämaahan etsien suojaa ja neuvoa Jeesukselta. 
Kohta oli hänen ympärillään suuri joukko ihmisiä, joista osa oli Johanneksen 
opetuslapsia, osa kansaa, jotka olivat jättäneet kaupungit kuullakseen 
Jeesuksen saarnaavan ja tullakseen hänen parannettavikseen.  
Paikka oli autio erämaa, kaukana kaikista kaupungeista. Haluten kuulla 
Jeesuksen puhuvan jäivät kuulijat vihdoin ilman ravintoa. Tämän kuullessaan 
hänen opetuslapsensa pyysivät häntä, että hän antaisi kansan mennä 
lähimpiin kyliin ostamaan ruokaa. Mutta Jeesus vastasi heille: 
– Ei heidän tarvitse mennä täältä, antakaa te heille ruokaa! 
Simon sanoi: Mistä saisimme leipää niin monelle? Täällä on suuri joukko 
ihmisiä, jotka kaipaavat ravintoa, ja meillä on vain viisi leipää ja kaksi pientä 
kalaa. Tämän kuultuaan Jeesus sanoi: Siinä on kyllin! Tuokaa ne tänne 
minulle! Me otimme leivät ja kalat, ja minä asetin ne itse kalliolle hänen 
eteensä. Hän sanoi nyt meille: Sijoittakaa kansa ruohikolle! Kun kaikki olivat 
sijoittuneet, hän otti nuo viisi leipää ja kaksi kalaa, laski kätensä niiden 
päälle, katsoi taivaaseen ja siunasi ne. Sitten hän mursi ne kappaleiksi ja 
antoi ne meille opetuslapsilleen, jotta me jakaisimme ne kansalle. Joka kerta, 
kun palasimme hänen luokseen, löysimme leivät vähentymättöminä; 



ihmeekseni huomasin, että aina, kun hän otti kappaleen kalaa tai leipää, 
tämä osa kohta uudelleen kasvoi, niin kuin se ei koskaan olisikaan ollut siitä 
erotettu.  
Sitten hän jatkoi murtamista ja jakamista, kunnes kaikki olivat syöneet 
kylläkseen. Kun kukaan ei enää tahtonut syödä, hän käski kokoamaan 
tähteet ja me täytimme kaksitoista koria. Mutta niiden luku, jotka niin 
ihmeellisesti olivat tulleet ravituiksi, nousi viiteentuhanteen mieheen 
vaimoineen ja lapsineen. Ja tämä voimallinen profeetta, joka voi ravita niin 
monta, antautui vapaaehtoisesti neljänkymmenen päivän ja yhtä monen yön 
kuluessa kärsimään nälänhädän tuskia erämaassa! Hän näkyy olevan 
ihminen kärsimisessä ja Jumala luomisessa! 
Tämän ihmetyön, rakas isä, näki niin monta todistajaa, ettei sitä voida 
kieltää. Se, joka voi ravita viisituhatta ihmistä, voi ravita kaikki ihmisetkin. 
Mutta eikö sillä, joka voi elättää kaikki ihmiset, täydy olla jumalallinen 
voima? Totisesti hänen täytyy olla Jumalan Poika! Jos minä tahtoisin kertoa 
sinulle kaikki hänen tekemänsä ihmetyöt, niin voisin täyttää. monta kirjettä. 
Ei kulu päivääkään, jolloin emme saisi uusia, toinen toistaan ihmeellisempiä 
todistuksia hänen voimastaan.  
Joka aamu, kun ihmiset tapaavat toisiaan kadulla, he kyselevät: Minkä uuden 
ihmetyön hän nyt on tehnyt? Niinpä yleisön halu nähdä Jeesuksen ihmetöitä 
on niin suuri, että kun ennen meni yksi Jordanin erämaahan kuulemaan 
Johanneksen saarnaa, menee nyt kymmenen Galileaan katsomaan Jeesusta. 
Ainoastaan papit vihastuvat ja puhuvat pahaa Jeesuksesta. He sanovat, että 
hän estää kansaa uhraamasta, että hän saarnaa toista lakia kuin Mooses, että 
hän syö publikaanien ja syntisten kanssa, että hän menee samarialaisten 
koteihin ja rakastaa Galileaa enemmän kuin Jerusalemia, mitä he pitävät 
todistuksena siitä, ettei hän ole Kristus, "joka tulee temppeliin ja säätää 
lakinsa Jerusalemista". 
Ovatpa he menneet niinkin pitkälle, että ovat väittäneet hänen tekevän 
ihmeitä noituuden ja Beelsebulin, riivaajien päämiehen, avulla.  
– Jos me sallimme hänen vetävän ihmissydämiä puoleensa, kuten hän tekee, 
sanoi Kaifas eilen Aamokselle, kuultuaan, että Jeesus oli veden päällä 
kävellyt opetuslastensa luo ja samalla asettanut myrskyn, silloin on 



temppelipalvelus lopussa. Hänhän vetää kaiken kansan puoleensa. Kun 
Herodes, joka, kuten olen kertonut, tapatti Johanneksen, kuuli puhuttavan 
Jeesuksen suuresta maineesta, hän sanoi Herodiaalle, puolisolleen: Tämä 
Johannes on noussut kuolleista ja tekee merkillisiä ihmetöitä. 
– Vaikka hän nousisi kuinka monta kertaa kuolleista, niin minä tahdon yhtä 
usein hänen päänsä, vastasi Herodias, minkä jälkeen Herodes, joka luuli 
Jeesuksen olevan Johannes, salaa lähetti hänelle sanan, että hän pysähtyisi 
siihen Galilean osaan, missä hän nyt oli. 
Leeviläiset ja kirjanoppineet luulevat, että Jeesus on Elia, jonka profeettain 
mukaan tulisi käydä Messiaan edellä valmistamassa hänelle tietä. Toiset 
pitävät häntä Elisana tai Jeremiana, ja toiset taas jonakuna muuna 
profeettana. He tahtovat pitää Jeesusta kaikkena muuna, mutta ei 
Kristuksena, Korkeimman Poikana. 
Sinä kysyt kirjeessäsi, rakas isä: Missä on Elia, jonka tulee käydä Messiaan 
edellä, kuten profeetta Malakia kirjoittaa. Opetuslapsi Johannes sanoo, että 
Jeesus itse on vastannut tähän kysymykseen, jonka muutamat rabbit hänelle 
tekivät: 
– Elia on jo esiintynyt täällä alhaalla, ja te olette tehneet hänelle oman 
mielenne mukaan. 
– Puhutko sinä Johannes Kastajasta? kysyivät hänen kuulijansa. 
– Johannes tuli varustettuna Elian hengellä ja voimalla, ja sen tähden 
profeetat ovat kutsuneet häntä sillä nimellä, vastasi Jeesus. 
Olen tähän saakka yksityiskohtaisesti kirjoittanut sinulle, rakas isä, Jeesuksen 
ihmetöistä, koska ne ovat selvänä todistuksena siitä voimasta ja ylevyydestä, 
jolla hän on varustettu opettaakseen ja korottaakseen Israelia.  
Olen hyvin vähän puhunut hänen opistaan, koska en ole vielä itse häntä 
kuullut; mutta olen usein kuullut hänen seurassaan olleiden kertovan hänen 
sanojaan. Sellaisia viisauden sanoja ja puhdasta oppia, sellaisia pyhiä 
sääntöjä ja jumalallisia neuvoja ei ole koskaan ennen kuultu kenenkään 
ihmisen suusta. Voi, milloinkahan tulenkaan niin, onnelliseksi, että saan omin 
korvin kuulla hänen ääntään ja ihailla hänen kaunopuheisuuttaan! Minä 
kadehdin kaikkia, jotka ovat häntä kuulleet. En ole kertonut sinulle, että hän 
ennen mainitsemieni kuuden opetuslapsen lisäksi on valinnut vielä kuusi 



lisää.  
Nämä kaksitoista ovat aina hänen ympärillään erityisesti suosittuina 
kuulijoina. Heille hän opettaa joka päivä opetuksia, joiden julistamista varten 
hän on tullut alas taivaasta. Tuhansista, jotka lakkaamatta seuraavat häntä, 
hän on valinnut seitsemänkymmentä, joista hän on lähettänyt kaksi 
kuhunkin kaupunkiin ja kylään julistamaan Jumalan valtakuntaa ja 
ilmoittamaan, että katumuksen ja parannuksen aika on tullut. 
Näet siis, rakas isä, että tuo tuntematon nuorukainen, joka tuskin vuosi sitten 
kastettiin Jordanissa, on jo voittanut maassa suuremman vaikutuksen kuin 
roomalainen maaherra Pilatus tai kuningas Herodes.  
Niin, vähän aikaa sitten, kun Jeesus oli yliluonnollisella tavalla ruokkinut 
suuren ihmisjoukon, tahtoi kansa väkivallalla huutaa hänet kuninkaaksi, 
mutta hän meni salaisesti pois heidän joukostaan ja nousi eräälle vuorelle 
välttääkseen kansan kunnianosoitusta. Jos hän tulee kuninkaaksi, ei hänen 
valtakuntaansa lahjoiteta hänelle ihmiskätten kautta.  
Mutta että hänestä tulee kuningas, on yhtä varma kuin että hän, on Kristus, 
sillä sanoohan ennustus, että Messias on istuva isänsä Daavidin istuimella. 
Kuka voi katsoa tulevaisuuteen ja tutkiskella hänen kunniansa loppua? Minä 
näen hengessä hänet jo saman voimallisen Jumalan kruunaamana, joka 
taivaasta ilmoitti, että Jeesus on hänen rakas Poikansa, kruunattuna 
kuningasten Kuninkaaksi, herrain Herraksi, istuimellaan Siionissa ja kaikki 
maan kansat hänen vanhurskautensa valtikan alamaisina ja kuuliaisina hänen 
loppumattomassa valtakunnassaan. Hän on ihmiskäsittä, kalliosta hakattu 
kivi, mikä on täyttävä koko maanpiirin. 
Sinä pidät minua ehkä haaveksijana, rakas isä, mutta jos Jeesus todella on 
Kristus, niin ei ole maan päällä kieltä, mikä kyllin selvästi voisi kuvailla hänen 
hallituksensa loistoa. Yleisesti uskotaan hänen tulevan nyt pääsiäiseksi tänne. 
Silloin saan nähdä hänet, ja kansamme viisaiden miesten tavoin olen 
kunnioittava j a rakastava häntä. Minä kirjoitan sinulle uudelleen, rakas isä, 
nähtyäni hänet ja kuultuani häntä. Siksi jää hyvästi! 
Sinua rakastava 
Adinasi. 
 



Kuudestoista kirje 
 
Kansan kapina. – Rabbi Aamoksesta tulee Jeesuksen tunnustaja. – Messias 
on ihminen eikä enkeli. Nikodeemus. – Kadonneen pojan palajaminen. – 
Jeesus on tehnyt hänet terveeksi. – Jeesuksen tulo Jerusalemiin. 
 
RAKAS ISÄNI! Koko kaupunki on liikkeellä kuin aaltoileva meri. Kaduille ja 
kaukaisimmillekin toripaikoille kokoontuneen kansanjoukon kolkko ja 
äänekäs kohina kaikuu värisyttävänä korvissani. Roomalainen ratsujoukko 
ratsasti äsken sille suunnalle, missä temppeli sijaitsee ja missä tungos on 
ankarin, sillä huhu kansan kapinasta on tullut Pilatuksen korviin. 
Mutta kysymyksessä ei ole kapina Rooman valtaa vastaan, rakas isä. Voi, 
meidän kansamme, joka kerran oli Jumalan kansa ja itämaan hallitsija, on nyt 
tullut liian orjalliseksi ja alamaiseksi pakanallisilla herroilleen, roomalaisilla, 
rohjetakseen korottaa sormeakaan häpeällisen ikeen poistamiseksi! Suokoon 
Jumala, että nyt todella alkaisi kapina, mikä tarkoittaisi Israelin 
vapauttamista. 
Syy meteliin, mikä näkyy yhä enemmän lisääntyvän, on eräs Jeesuksen 
suorittama yliluonnollinen teko, hänen, Jonka nimen kynäni on sinulle 
tutuksi tehnyt nimen, jonka edessä juutalaisten ja pakanain tulee notkistaa 
polvensa! Kerron sinulle kaiken tästä tapauksesta, sillä se on uusi todistus 
siitä, että Jumala on hänet lähettänyt. 
Viime kirjeessäni, rakas isä, mainitsin, että yleisesti uskottiin Jeesuksen 
tulevan tänne pääsiäisjuhlille, niin että kaikki ihmiset puhuivat enemmän 
hänen tulostaan kuin itse juhlasta. Sanottiinpa vielä, että moni, joka ei 
muuten ollut aikonut lähteä Jerusalemiin, tulisi nyt tänne nähdäkseen uusia 
ihmetöitä, ja tänään kertoi rabbi Aamos, että Jerusalemiin saapuvien 
matkustajien luku ei ole koskaan ennen ollut niin suuri kuin nyt. Eilen tuli 
sukulaiseni Johannes arvaamatta luoksemme kylpyhuoneeseen takapihalle, 
missä me kaikki istuimme viiniköynnösten varjossa. Maria oli kaunistanut 
erään ristikkotien. Rabbin piti juuri lukea joku Jeremian ennustus tulevasta 
ehkä jo tulleesta Messiaasta, kun Johannes astui sisään. Punastus, mikä 
valahti Marian kasvoille hänen toivottaessaan hänet tervetulleeksi, ilmaisi, 



kuinka rakas Johannes oli hänelle. Rabbi Aamos syleili ja suuteli häntä ja 
pyysi häntä istuutumaan. 
Sitten pesi orja hänen jalkansa, jotka matkalla olivat käyneet tomuisiksi. 
Häneltä saimme tietää, että hänen rakastettu Mestarinsa oli saapunut 
Betaniaan sekä vaivojensa jälkeen lepäsi Lasaruksen, Marian ja Martan 
pienessä, mutta vieraanvaraisessa kodissa. Tämä tieto täytti meidät kaikki 
ilolla, ja rabbi Aamos näytti erittäin ihastuneelta. 
– Kun Jeesus tulee Jerusalemiin, hän sanoi innokkaasti, on hän oleva 
vieraanani. Pyydä häntä tulemaan kattoni alle, Johannes, jotta kotini osaksi 
tulisi siunaus profeetan sinne saapumisen kautta. 
– Oi, älä unohda pyytää häntä viipymään luonamme koko juhlan ajan! 
huudahti Maria katsahtaen rukoilevasti opetuslapseen ja pistäen kätensä 
luottavaisesti hänen käteensä. 
– Minä ilmoitan rakkaalle Mestarilleni toivomuksesi, rabbi Aamos, vastasi 
Johannes.  
– Hän tulee varmaankin asumaan kattosi alla, hänellä kun ei ole kotia eikä 
ystäviä tässä kaupungissa. 
– Älä sano, ettei hänellä ole täällä ystäviä, minä lausuin. – Kaikkihan me 
olemme hänen ystäviään, ja haluaisimme mielellämme tulla hänen 
opetuslapsikseen. 
– Kuinka, Aamoskin? huudahti Johannes katsahtaen iloisen hämmästyneenä 
Jumalan arvoisaa pappia. 
– Niin, kaiken näkemäni ja kuulemani johdosta olen valmis julistamaan hänet 
Jumalan lähettämäksi profeetaksi. 
– Hän on enemmän kuin profeetta, Aamos! virkahti Johannes. – Ei kukaan 
profeetta ole vielä tehnyt sellaisia ihmetöitä kuin Jeesus. Hän näkyy olevan 
kaikkivaltias. Jos sinä näkisit, mitä minä joka päivä näen, sanoisit sinä, että 
hän on Herra Sebaot, joka on ihmishahmossa astunut taivaasta alas. 
– Älä herjaa, nuori mies! sanoi rabbi Aamos nuhtelevasti. 
Tästä moitteesta Johannes painoi päänsä alas, mutta hän vastasi 
kunnioittavalla ja kuitenkin lujalla äänellä: 
– Ei ole koskaan kukaan ihminen tehnyt sellaisia töitä. Ellei hän ole 
ruumiillistunut Jumala, niin hän on ruumiillistunut enkeli, Jumalan voimalla 



varustettu. 
– Jos hän on Messias, minä sanoin, niin hän ei saata olla enkeli, sillä eikö 
ennustus sano selvästi, että Messias on oleva kärsimysten ihminen? Hänen 
täytyy olla ihminen eikä mikään enkeli. 
– Niin, vastasi Johannes, sinä tunnet ennustuksen, mutta minä uskon 
kuitenkin hänen olevan Messias, Jumalan Poika. 
– Minä ja muut opetuslapset emme voi käsittää, miten hän on enemmän 
kuin ihminen ja vähemmän kuin Jumala. Me ihailemme, rakastamme ja 
kunnioitamme häntä! Toisena hetkenä tahtoisimme sulkea hänet syliimme 
rakkaana veljenä, ja toisena olemme valmiit heittäytymään hänen jalkoihinsa 
palvellaksemme häntä. 
– Olen nähnyt hänen itkevän sairaitten ihmisten kurjuutta, joita on tuotu 
hänen luokseen, ja sanalla, käden liikkeellä, he ovat parantuneet seisoen 
hänen edessään terveyden kaikessa ihanuudessa ja voimassa. Olen kuullut 
hänen yliluonnolliselta äänellä ajavan ulos riivaajia ja niiden nöyrästi 
rukoilevan häntä, ettei niitä karkoitettaisi takaisin niiden varsinaiseen 
olinpaikkaan, vaan että niiden sallittaisiin oleskella avaruudessa, kunnes 
Jumala on langettanut niistä tuomion.  
Riivaajatkin ovat siis hänelle alamaiset, niin suuri on hänen voimansa. Kaikki 
sairaudet katoavat hänen silmäyksestään, niin kuin suohöyryt aamuauringon 
säteitten vaikutuksesta! 
– Ja kuitenkin, sanoi Nikodeemus, eräs rikas fariseus, joka Johanneksen 
puhuessa oli tullut sisään sekä häntä keskeyttämättä kuunnellut tarkasti 
hänen puhettaan hän käy näet meillä ulos ja sisälle milloin vain tahtoo, sillä 
hän on enoni ystävä ja kuitenkin, nuori mies, kuulin sinun sanovan, että 
Jeesus, josta sinä ja koko maailma puhuu niin ihmeellisiä asioita, on 
pysähtynyt Betaniaan levätäkseen vaivoistaan.  
Kuinka voi ihminen, jolla on valta parantaa kaikki sairaudet, olla ruumiillisen 
heikkouden alainen? Minä tahtoisin sanoa hänelle: Lääkäri, auta itseäsi! Tuo 
oppinut mies sanoi nämä sanat epäuskoisesti, ja pyyhkäisten valkoista 
partaansa hän odotti Johanneksen vastausta, sillä samoin kuin useimmat 
ylhäiset henkilöt, hän epäili, mitä hän Jeesuksesta kuuli. Itse hän ei ole 
nähnyt häntä, eikä luultavasti etsikään häntä tullessaan Jerusalemiin, peläten 



menettävänsä arvonsa juutalaisten keskuudessa. Hän on hyvin 
kunnianhimoinen, ja sen tähden pelkään, ettei hän koskaan julkisesti 
tunnusta Jeesusta Messiaaksi, vaikka hän sydämessään onkin siitä vahvasti 
vakuuttunut. 
Se on ajatukseni enoni ystävästä, rikkaasta ja mahtavasta fariseuksesta. 
Mutta Johannes vastasi sanoen: 
– Mikäli minä voin asiaa arvostella, on Jeesuksella voima parantaa sairaita, ei 
omaksi hyväkseen, vaan ihmisten hyväksi. Hän tarvitsee voimansa 
tehdäkseen ihmetöitä rakkaudesta ja säälistä, auttaakseen lähimmäisiään ja 
ilmoittaakseen jumalallista voimaansa. Hänen ihmetöittensä tarkoitus on 
todistaa, että hän on Messias.  
Ollessaan meidän silmissämme jumalallisella voimalla varustettu ihminen, 
hän on ihmisenä ihmisheikkouksien alainen ja kärsii niin kuin ihminen. Minä 
näin hänen kerran parantavan erään ylhäisen miehen pojan, yhdellä 
sanallaan antavan voimaa ja elämän halua, ja seuraavassa silmänräpäyksessä 
näin hänen uupuneena istahtavan nojaten kalpeaa ja väsynyttä päätään 
kättään vasten.  
Sillä hänen rakkaudentyönsä ovat monet, ja hän nääntyy usein niiden painon 
alla, koska ne, jotka häntä seuraavat, eivät yölläkään anna hänelle rauhaa. 
Simon Pietari näki hänen kerran väsyneenä uupuvan maahan, kun hän koko 
päivän oli parantanut sairaita, ja hän kysyi häneltä: Mestari, sinä annat uusia 
voimia, miksi siis annat vaivata itseäsi yli voimiesi, kun sinussa kerran on 
kaikki terveys ja voima kuten elävässä kaivossa? 
– Minä en saa välttää ihmisheikkouksia käyttämällä voimaa, minkä minun 
Isäni on antanut minulle ihmisten hyväksi. Vaikka kärsinkin, voin kuitenkin 
kutsua kaikki ihmiset luokseni! 
Johannes lausui nämä sanat niin surullisesti, että luulimme kuulevamme 
Jeesuksen itsensä puhuvan, ja me istuimme melko kauan vaiti. Minä tunsin 
kyyneleitten kostuttavan silmiäni: jopa tuo ylpeä fariseus Nikodeemuskin 
näytti liikuttuneelta. Hän sanoi vihdoin: 
– Ei tosiaankaan se ihminen ole tavallinen profeetta. Kun hän tulee 
Jerusalemiin, on minulla ilo kuulla hänen oppiaan hänen omasta suustaan ja 
olla hänen erinomaisten ihmetöittensä todistajana. 



– Todellakin, sanoi Aamos, jos hän on todellinen profeetta, niin ei meidän 
pidä häntä hyljätä. Meidän tulee vain tarkasti tutkia hänen puhettaan, onko 
hän Jumalan lähettämä. 
– Aivan niin! vastasi Nikodeemus. – Me fariseukset tulemme ankarasti 
tutkimaan häntä. Hänen aikomuksenaan näyttää olevan kehoittaa koko 
kansaa tunnustamaan hänet, koska hän nyt tulee Jerusalemiin saarnattuaan 
ja. tehtyään ihmeitä tähän asti. 
– Epäilemättä hän on profeetta, lausui Aamos.  
– Ei ole kysymystäkään siitä, onko hän profeetta vai ei, sillä monet sadat 
sairaat, jotka hän on tehnyt terveiksi, ovat yhtä monena todistuksena siitä, 
että hänellä on vanhojen profeettojen henki ja voima ja on siis todellakin 
profeetta. Meidän on vain selvitettävä, onko hän Messias vaiko ei. 
Nikodeemus pudisteli hitaasti ja kieltävästi päätään vastaten: Messias ei tule 
Galileasta. 
– Mutta hän todistaa voimallansa olevansa Messias, vastasi Johannes 
lämpimästi.  
– Kun saat kuulla hänen puhuvan, Nikodeemus, niin hänen sanojensa 
vakuutuksen voima ja hänen viisautensa syvyys johdattavat 
vastustamattomasti sinut uskomaan häneen. Sinä pidät häntä silloin 
Kristuksena, ennen kuin edes olet saanut nähdä mitään ihmetyötä. 
Me kaikki hämmästyimme kovin suuresti, kun Maria samalla huudahti ilosta. 
Katsoessamme ovea kohti, näimme hänet erään nuoren, minulle 
tuntemattoman miehen sylissä. Hämmästyksessäni en ollut vielä kerinnyt 
selvittää ajatuksiani siitä, mitä näin, kun tuo nuori mies, joka oli kauneuden 
ja terveyden kuva, melkein väkisin irtautui Mariasta ja sulki Aamoksen 
syliinsä huutaen: 
– Isäni, rakas isäni! 
Enoni, joka tähän asti oli seisonut melkein kivettyneenä, ikään kuin hän ei 
olisi tahtonut uskoa silmiään, päästi nyt vuorostaan ilonhuudon. Painaessaan 
nuorukaisen rintaansa vasten hän huudahti melkein kyynelten 
tukahduttamalla äänellä: 
– Poikani, kadotettu ja jälleen löydetty poikani! Herra on tämän tehnyt, ja se 
on ihme meidän silmissämme! Nyt syleili Johanneskin äsken tullutta vierasta, 



ja fariseus katseli ihmetyksestä mykkänä koko tapausta. Hän ei tiennyt, kuka 
oli tuo nuori mies, jonka tulo oli vaikuttanut sellaisen liikutuksen, eikä 
myöskään, miksi häntä tervehdittiin poikana ja veljenä. Mutta istuessani 
kummastuksesta jäykkänä sanoi Maria minulle ilonkyyneleet kauniissa 
silmissään: 
– Rakas Adina, se on Benjamin, minun kauan kadoksissa ollut veljeni. 
– Minä en tiennyt, että sinulla veljiä onkaan, minä vastasin hämmästyneenä. 
– Me olemme kauan luulleet häntä kuolleeksi, hän sanoi liikuttuneena. – 
Seitsemän vuotta sitten hän tuli kuunvaihetautiseksi, raivosi ja pakeni 
kaupungin ulkopuolella oleville haudoille, missä hän liittyi toisiin paholaisen 
riivaamiin ihmisiin. Monta vuotta hän on ollut mieletön eikä tuntenut eikä 
puhutellutkaan meitä; ja me koetimme unohtaa, että häntä oli 
olemassakaan, koska muisto hänestä tuotti meille tuskaa, eikä meillä ollut 
mitään toivoa hänen parantumisestaan. Ja nyt, katso häntä! 
Kaikki tuntuu meistä unelta! Katso, kuinka miehekkäältä ja jalolta hän 
näyttääkään lempeästi hymyilevine silmineen! Maria tarttui veljensä käteen 
ja toi hänet minun luokseni. Kaikkien silmät olivat kääntyneet häneen, ikään 
kuin hän olisi ollut henki. Nähdessään, kuinka kummastuneita he olivat, hän 
sanoi: 
– Minä se olen, rakkaani, poikanne ja veljenne; sieluni on selvä ja kirkas. 
Kaikki sumu ja hämäryys on kadonnut. 
– Poikani, kuka on saanut tämän ihmeellisen muutoksen aikaan? kysyi 
Aamos vapisevin huulin, laskien kätensä Benjaminin olkapäälle, ikään kuin 
peläten, että hän voisi jälleen kadota. 
– Jeesus, Korkeimman profeetta! vastasi Benjamin juhlallisesti. 
– Jeesus! me kaikki huusimme yhtä aikaa. 
– Olisinpa jo edeltäpäin voinut sen sanoa, virkkoi Johannes tyynesti. 
– Minun ei tarvinnut kysyä, kuka sellaisen ihmeen oli tehnyt. Nikodeemus, 
sinä tunsit tämän nuoren miehen oikein hyvin; sinä olet tuntenut hänet jo 
lapsena ja nähnyt hänen mielettömänä harhailevan ympäri haudoilla. 
Epäiletkö vielä, että Jeesus on Messias? Nikodeemus ei vastannut, mutta 
hänen kasvojensa ilmeestä näin, että hän uskoi. 
– Kuinka tämä ihme tapahtui, nuori mies? hän kysyi silminnähtävästi 



vaikuttuneena. Kadotettu ja jälleen löytynyt vastasi liikuttuneena ja 
ujostellen: – Minä kuljeskelin aamulla ympäri Betaniassa ja satuin silloin 
näkemään suuren ihmispaljouden, jota vaistomaisesti lähdin seuraamaan.  
Tullessani lähemmäksi näin joukon keskellä erään miehen. Tuskin olin 
kiinnittänyt silmäni häneen, kun minussa heräsi vastustamaton halu tappaa 
hänet. Seitsemän muuta samanlaista mieletöntä kuin minäkin tuli 
samanlaiseen vimmaan, ja yhtäkkiä karkasimme kaikki häntä vastaan 
aseistettuina suurilla: kivillä ja veitsillä.  
Kansanjoukko väistyi kauhistuneena syrjään ja huusi hänelle, että hän 
pelastaisi itsensä. Mutta hän ei liikkunut, vaan odotti tyynesti meitä. Kun 
olimme vain muutaman askeleen päässä hänestä, aioin minä, joka olin häntä 
lähinnä, lyödä hänet maahan, kun hän levollisesti kohotti kätensä sanoen: Jo 
riittää! Me pysähdyimme salaperäisen voiman pakottamina, voimatta nostaa 
jalkaakaan, vaikka vihamme ja raivomme yhä yltyi. Me ulvoimme, ja 
voimattoman raivon vaahto kävi ulos suustamme, sillä me näimme nyt, että 
hän oli Jumalan Poika, joka oli tullut tuhoamaan meitä. 
– Lähtekää ulos näistä ihmisistä! hän sanoi käskevästi ikään kuin puhuen 
meille, mutta todellisuudessa hän puhui meissä oleville pahoille hengille. 
Nämä sanat kuultuani lankesin polvilleni saaden kauhean 
suonenvetokohtauksen; koko ruumiini nytkähteli, ikään kuin olisin taistellut 
näkymätöntä, pahaa voimaa vastaan. Silloin astui Jeesus luokseni, laski 
kätensä otsalleni ja sanoi: Poikani, nouse ylös, sinä olet terve! Hänen 
sanottuaan nämä sanat tuntui sieluni vapautuvan mustasta pilvestä, uusi 
elämänhalu heräsi rinnassani ja Jeesuksen ääni täytti sydämeni 
sanomattomalla riemulla.  
Kyyneleihin puhjeten ja silloin itkin ensi kerran seitsemään vuoteen 
polvistuin hänen jalkoihinsa, syleilin ja suutelin niitä. 
– Mene rauhaan ja pelkää Jumalaa, ettet toistamiseen joutuisi paholaisen 
pauloihin, hän sanoi ja nosti minut hellästi ylös. Sitten seurasin häntä 
riemuiten ja ylistäen Jumalaa, kunnes hän meni erään Betanian lähistöllä 
asuvan sadanpäämiehen kotiin. Minä kiiruhdin sitten tänne ilahduttaakseni 
sydämiänne parantuneen pojan ja veljen näkemisellä. Kun Benjamin oli 
lopettanut kertomuksensa, kiitimme kaikki Jumalaa, joka oli antanut hänet 



jälleen meille ja samalla lähettänyt suuren profeetan meille ihmisille.  
Kun Nikodeemus hyvästellessään onnitteli isää, kuulin hänen sanovan, että 
hän käyttäisi ensimmäistä sopivaa tilaisuutta puhuakseen Jeesuksen kanssa, 
ja kun enoni lausui toivomuksenaan, että saisi majoittaa tuon voimallisen 
profeetan vieraanaan taloonsa, pyysi fariseus lupaa, Jeesuksen tultua "mutta 
salaa", kuten hän kuiskasi Aamoksen korvaan saada käydä häntä 
tervehtimässä. 
Aloitin, rakas isäni, kirjeeni mainitsemalla suuresta hälinästä, minkä Jeesus 
profeetan erinomainen ihmetyö oli herättänyt kaupungissa. Aamulla hän tuli 
kaupunkiin ja meni kohta temppeliin suunnattoman kansanjoukon 
seuraamana.  
Mutta kun minä jo tässä kirjeessä olen niin laajalti kertonut, mitä eilen 
tapahtui kylpyhuoneessa, niin tahdon ensi kirjeeseen, jonka kirjoitan illalla, 
säästää kertomuksen siitä, mitä tapahtui hänen tullessaan kaupunkiin, mikä 
vielä yhtä elävästi vallitsee kaikkien mieltä. Nyt, kun kaikki tuota suurta 
profeettaa koskeva on niin erikoisen tärkeää, tahdon joka päivä kirjoittaa 
sinulle, voidakseni toivosi mukaan ilmoittaa sinulle kaikista täkäläisistä 
tapahtumista.  
Tämä toivomuksesi ilahduttaa minua suuresti, sillä siinä näen todistuksen 
siitä, ettet ole välin pitämätön noista suurista tapauksista, jotka liittyvät 
Messiaan esiintymiseen. Toivon sen tähden, että sinä uskoisit häneen ja 
pitäisit häntä Jumalan voideltuna. Hänen sanansa ja voimalliset työnsä 
todistavat, että hän on Messias. 
Niin pian kuin olen saanut kirjepinkkani valmiiksi, lähetän sen sinulle Israel 
Ben Juudan karavaanin mukana, joka lähtee Jerusalemista kahdeksan päivää 
pääsiäisjuhlan jälkeen. Olkoon isiemme Jumala kanssasi ja siunatkoon hän 
sinua ja valittua kansaansa! 
Kuuliainen 
Adinasi. 
 
Seitsemästoista kirje 
 
Kansanliike Jeesuksen tullessa pääsiäisaamuna kaupunkiin. – Jeesus 



puhdistaa temppelin. – Ruoska – Ylimmäinen pappi kyselee Jeesukselta. – 
Hänet hyljätään. – Uusi ihmetyö. 
 
RAKAS ISÄNI! Viime kirjeeni kirjoitin suuren hämmingin vallitessa 
kaupungissa. Lupasin myös tässä kirjeessä ilmoittaa sinulle syyn siihen. Teen 
sen nyt. Kun pääsiäisaamuna tuli tunnetuksi, että Galilean profeetta oli 
tulossa Jerusalemiin Jerikon portin kautta, lähti koko kansa liikkeelle; taloista 
ja myymälöistä virtaili lukematon kansanjoukko kaupungin portille. Maria ja 
minä nousimme talomme katolle toivoen saavamme nähdä jotakin.  
Mutta lähellä ja kaukana emme nähneet muuta kuin suunnattoman 
ihmisjoukon, josta kohosi kumea kohina niin kuin myrskyisän meren 
pauhatessa rannan kallioita vasten. Korkealta paikaltamme saatoimme 
nähdä portin yläpuolen, joka oli aivan täpötäynnä ihmisiä. He olivat 
kiivenneet sinne saadakseen vapaan näköalan.  
Vihdoin kuulimme äänekkäitä huutoja, ja pian sen jälkeen näimme, kuinka 
kansanjoukko liikkui eteenpäin. Profeetta on tullut portista sisään, sanoi 
Maria melkein hengästyneenä. Millaista kunniaa hänelle osoitetaankaan! Se 
on kuninkaan juhlakulkua! 
Me toivoimme, että hän tulisi asuntomme ohitse, koska se on pääkadun 
varrella, mutta niin ei käynyt, sillä hän kulki Siionin vuoren juuren ympäri ja 
nousi sitten Moorian kukkulaa ylös temppeliin. Osa Jumalan huoneeseen 
johtavaa tietä näkyy katollemme, joten meillä oli ilo nähdä profeetta kaukaa. 
Me huomasimme hänet siten, että hän astui vähän edellä muista, kansan 
aina pysyessä melko loitolla hänen takanaan. Häntä lähinnä kulki Johannes, 
kuten Maria sanoi, sillä minä en voinut tuntea häntä niin kaukaa. Mutta 
vaikka rakastavaisten naisten silmät ovat lempeät kuin kyyhkysen, ovat ne 
kuitenkin tarkat kuin kotkan. 
Kansan etumaiset rivit katosivat temppeliholvien alle, ja tuhannet seurasivat 
perässä. Viimeisenä tuli tuo nuori sadanpäämies, josta usein olen puhunut, 
neljänsadan ratsumiehen etunenässä, pitääkseen yllä järjestystä suuressa 
kansanjoukossa. Maria ei voinut häntä tuntea; hän sanoi, että hän oli liian 
loitolla, mutta minä tunsin hänet, ei ainoastaan hänen näöstään ja 
ryhdistään, vaan myös tulipunaisesta lipusta minun lahjoittamastani mikä 



liehui hänen keihäänsä huipussa. Hän oli nimittäin kertonut minulle 
kadottaneensa sisareltaan Tullialta saamansa lipun, ja minä valmistin hänelle 
sen vuoksi samanlaisen. Kun se oli vain kiitoslahja muukalaiselle, niin ethän, 
rakas isä, paheksu tätä vähäistä kohteliaisuuden osoitusta, vaikka se 
omistettiinkin epäjumalanpalvelijalle. 
Mutta minulla on vahva toivo, että tämä jalo, kunnon nuori mies tulee 
juutalaiseksi, sillä profeetan oppi vaikuttaa häneen suuresti, ja viimeksi 
edellisellä viikolla hän tunnusti minulle, ettei hän koskaan väsy kuulemaan, 
kun luen Mooseksen kirjoja ja kuningas Daavidin psalmeja, joiden hän sanoo 
kauneudessa voittavan parhaimmat roomalaiset ja kreikkalaiset runoelmat. 
Minä olen sen tähden vakuuttunut siitä, että huolellisella johdolla hänet 
voidaan taivuttaa hylkäämään pakanallinen uskonsa ja kääntämään 
sydämensä sotajoukkojen Herran puoleen. Kun temppeli oli tullut täyteen 
ihmisiä, syntyi joukossa äkkiä hiljaisuus ja Maria sanoi: 
– Nyt hän rukoilee tai uhraa. 
– Kenties, minä vastasin, hän puhuu kansalle ja kansa kuuntelee hänen 
sanojaan. Näin sanoessani kuului temppelin sisältä kova huuto, jonka 
tuhannet kiihottuneet äänet synnyttivät. Temppelin ulkopuolella oleva kansa 
toisti huudon, ja nyt näimme temppelimuuria lähinnä olevien rientävän 
raivoisassa sekasorrossa kukkulaa alaspäin. Ja ikään kuin sekasortoa 
lisätäkseen karautti roomalainen ratsujoukko rinnettä alas ja koetti 
tunkeutua joukon läpi portille, josta kansa virtaili ulos niin kuin vuolas, vinha 
virta, jonka voimasta etumaiset ratsut väistyivät syrjään tai kaadettiin 
kumoon.  
Tuskaisen jännittyneenä pidätin henkeäni. Enhän tuntenut syytä tuohon 
kauheaan näytelmään enkä tiennyt, kuinka se päättyisi. 
Marian isä, veli ja serkku olivat menneet temppeliin, jossa he ehkä olivat 
suuressa vaarassa. Siksi hänet valtasi kauhea pelko; hän kätki päänsä käsiinsä 
ja vaipui melkein tajuttomana viereeni maahan. Minun täytyi nyt kääntää 
huomioni pois temppelistä ja huolehtia Mariasta sekä viedä hänet alas 
taloon, joten en enää nähnyt, mitä tapahtui. Ei ollut vielä kulunut 
neljännestuntia, kun Samuel Ben Atsel, joka päivää aikaisemmin oli äitinsä, 
Aamoksen kaukaisen sukulaisen, kanssa tullut Rainista, astui huoneeseen ja 



kertoi metelin syyn. Hän rauhoitti kohta Mariaa vakuuttamalla, että hänen 
omaisensa olivat turvassa. 
Hän kertoi näin: Kun Jeesus tuli temppeliin kansanjoukon kanssa, joko 
uteliaana odotti, mitä hän tulisi tekemään, hän huomasi koko esipihan 
olevan täynnä kauppiaita, rahanvaihtajia ja uhrieläinten myyjiä. Jotkut osat 
pyhästä paikasta olivat erotetut aitauksella, ja niissä oli tuhansittain lampaita 
ja muuta karjaa. Melkein kaikkialla suuren pylväskäytävän pylväitten välissä 
istui suurten pöytien ääressä ihmisiä, joiden ammattina oli vaihtaa 
roomalaiseen ja temppelin rahaan vieraita rahoja, joita juutalaiset toivat 
pääsiäisjuhlille mukanaan Kreikasta, Egyptistä, Afrikasta ja Partiasta. 
Tullessaan temppelin sisimpään osaan Jeesus tapasi siellä niin monta tallia ja 
vaihtajain pöytää, että hänen usein täytyi kiertää niitä päästäkseen eteenpäin 
sivukäytäviä myöten.  
Mutta kun hän pappienkin pihan ovella näki erään papin istuvan 
rahanvaihtajan pöydän ääressä ja hänen vieressään leeviläisen, joka piteli 
kädessään häkkiä täynnä kyyhkysiä ja varpusia, joita hän tarjosi kaupaksi, 
silloin hän seisahtui ja kääntyen ympäri loi tyynen, mutta samalla 
kiivastuneen katseen tuohon kirjavaan sekasortoon. Kaikki katsoivat häneen 
odottaen. Kaupitteleminen lakkasi, myyjät ja ostajat katselivat häntä 
hämmästyneinä ja kunnioittaen. Ne, jotka olivat tunkeutuneet hänen 
lähelleen, väistyivät väistymistään yhä kauemmaksi, lakkaamatta laajentaen 
välimatkaa itsensä ja hänen välillään, aivan kuin jonkin vastustamattoman 
voiman pakottamina, kunnes Jeesus seisoi yksinään; ainoastaan Johannes oli 
hänen sivullaan.  
Kaikki olivat hiljaa; jopa mylvivät härät ja määkivät lampaatkin vaikenivat, 
ikään kuin hänen läsnä ollessaan eläin maailmankin olisi vallannut 
yliluonnollinen pelko. Ainoastaan kyyhkysten lempeä kujerrus keskeytti 
kuole man kaltaisen hiljaisuuden temppelissä, mikä vähää ennen oli ollut 
kirousten, melun ja tuhansien häiritsevien äänien näyttämö. Oli ikään kuin 
tuulispää, joka pauhaavalla voimalla kiitää vaahtoavan meren yli, olisi äkkiä 
pysähtynyt ja syvä tyyneys tullut tilalle. Jopa valtimokin tuntui lakkaavan 
sykkimästä. Jokainen silmä oli aavistavassa odotuksessa kiintynyt 
profeettaan. Portaat, joilla hän seisoi, näyt tivät olevan istuimena, jolta 



kansan piti kuulla tuomionsa julistettavan. 
Yhtäkkiä keskeytti hiljaisuuden eräs vieressäni seisova nuori mies, jonka 
tunteet purkautuivat läpitunkevaan huutoon, minkä jälkeen hän 
tunnottomana kaatui maahan. Kuului yleinen kauhistuksen huuto, mutta 
pian sen jälkeen vallitsi entinen hiljaisuus. Silloin profeetta korotti äänensä 
käskevänä, selvänä ja läpitunkevana niin kuin pasuna, jonka äänestä Siinain 
vuori vapisi lakia annettaessa ja kansan pelätessä: 
– Kirjoitettu on, että minun Isäni huone on rukoushuone, mutta te olette 
muuttaneet sen ryövärien luolaksi. Hän otti permannolta nuoran pätkän ja 
kiertäen sen ruoskaksi astui eteenpäin. Rahanvaihtajat, papit, leeviläiset ja 
myyjät pakenivat pelästyneinä hänen säihkyvistä silmäyksistään ja sellaisella 
kiireellä, että jättivät tavaransa ja pyrkivät turvaan. 
– Korjatkaa kaikki tämä pois täältä, hän huusi sen. jälkeen, älkääkä tehkö 
minun Isäni huonetta markkinapaikaksi! Ei ole koskaan ennen kukaan nähnyt 
sellaista hämminkiä ja pakoa, mikä seurasi näitä hänen sanojaan. Koko 
kansanpaljous aaltoili nyt vastakkaiseen suuntaan. Minut temmattiin virran 
mukaan, vaihettajain pöydät kaadettiin nurin kaikkineen, mitä niiden päällä 
oli, ja joukko tallasi kullan ja hopean jalkojensa alle. Me emme paenneet 
hänen mitätöntä ruoskaansa, jolla hän sitä paitsi ei lyönyt ketään, vaan me 
hajaannuimme hänen läsnäolonsa vaikutuksesta kuin akanat tuulessa. 
Meistä kaikista tuntui tuo pieni ruoska säihkyvän päämme päällä 
murhanenkelin leiskuvan miekan tavoin. 
Muutamassa silmänräpäyksessä oli paikka tyhjä; meidät tungettiin Israelin ja 
pakanain pihan kautta eteläiselle portille. Minä jäin jällelle ja näin, ettei 
profeetta enää meitä ahdistellut, vaan seisoi paikallaan yksin temppelin 
herrana ja mestarina. Hän oli viskannut ruoskan pois kädestään; hänen 
kasvojensa pelottavan uhkaava ilme oli muuttunut syväksi sääliksi hänen 
katsellessaan meitä, jotka yhä vain pakenimme häntä. 
Minä en kuitenkaan ehtinyt katsoa tuota ihmeellistä muutosta, sillä 
pakeneva kansanjoukko vei minut mukanaan, ja minä kadotin hänet 
silmistäni. Mutta portilta ajoi roomalainen sotaväenosasto meidät takaisin 
temppeliin. Nyt tuli meteli todellakin hirvittäväksi. Roomalaisten keihäät 
edessään ja profeetta takanaan kansa virtaili edestakaisin; se ruhjoi heikot 



jalkainsa alle ja täytti ilman kirouksilla, valituksilla ja tuskanhuudoilla. Kuinka 
minä pääsin pakenemaan, en tiedä, mutta kun olin portin ulkopuolella, 
koetin kohta satojen muiden mukana paeta kaupunkiin.  
Olen iloinen päästyäni suojaan, sillä roomalaiset puhdistavat katuja ja ajavat 
kansan huoneisiin. Kun Samuel oli lopettanut kertomuksensa ja me istuimme 
kummastuneina tästä Jeesuksen voiman uudesta todistuksesta, täyttyi 
asuntomme edessä oleva katu ihmisistä, jotka riensivät koteihinsa. 
Muutamat pakenevista huusivat: Tuo hirvittävä profeetta! Toiset taas: 
Roomalaiset! Jotkut näkyivät pelosta pakenevan molempia. Tämän mellakan 
kestäessä, rakas isä, istahdin kirjoittamaan sinulle niin kauan kuin tapaukset 
ovat tuoreessa muistissa ja ennen kuin uudet vaikutukset ehtivät niitä 
hälventää. 
Niin, rakas isä, Jeesus Nasaretilainen on varmaankin Jumalan voimalla 
varustettu. Joka silmäyksellään, sanallaan sillä hänen kädessään oleva ruoska 
ei olisi, kuten Aamos sanoo, voinut vahingoittaa lastakaan voi ajaa tuhansia 
ihmisiä pakoon, voi myös pakottaa koko maailman pakenemaan hänessä 
asuvaa majesteettiutta. Aamos-eno, joka temppelistä palattuaan vahvisti 
Samuelin kertomuksen, lisäsi, että kun Jeesus seisoi yksinään kullan 
peittämällä paikalla, oli ylimmäinen pappi, samalla vavisten ja vihastuneena, 
lähestynyt häntä ja kysynyt, kenen käskystä hän oli tehnyt niin kuin hän teki. 
Jeesus vastasi: Minun Isäni huone ei saa olla mikään markkinapaikka. 
Kiivauteni temppelin pyhyyden puolesta on vaatinut minua niin tekemään. 
– Oletko sinä Kristus? kysyi ylimmäinen pappi, joka yhä seisoi vähän 
loitompana hänestä. 
– Jos minä sanon olevani se, niin sinä et usko minua. – Kun Kristus tulee, hän 
uudistaa kaikki, vastasi ylimmäinen pappi. 
– Minä olen alkanut tämän uudistamisen ajaessani temppelistä ulos ne, jotka 
sitä häpäisivät, ja minä haluan muuttaa sen rukoushuoneeksi Isäni käskyn 
mukaan! 
– Kuka on sinun isäsi? kysyi Kaifas. 
– Jumala on minun Isäni. Minut on lähetetty maailmaan täyttääkseni Hänen 
tahtonsa. Minä en ole tullut omasta aloitteestani, vaan minun Isäni lähetti 
minut. Onhan minusta kirjoitettu: Hän, Herra, tulee pian temppeliinsä, ja hän 



sulattaa ja puhdistaa hopean. 
– Minkä merkin sinä voit näyttää, että Jumala on sinut lähettänyt ja että 
sinulla on valta tehdä, mitä tänä päivänä olet tehnyt temppelissä? 
– Etkö sinä vielä ole nähnyt mitään todistuksia siitä, että minut on lähetetty 
taivaasta? vastasi Jeesus ja ojensi kätensä vieläkin kauhistuneen kansan 
puoleen.  
– Hajota tämä temppeli, niin minä rakennan sen jälleen kolmena päivänä. 
Olkoon se sinulle ja kaikille juutalaisille merkkinä siitä, että minun 
taivaallinen Isäni on minut lähettänyt. Niin kuin hän on minun käskenyt 
tehdä, niin minä teenkin. Rabbi Aamos, joka oli kertonut edellisen, jatkoi 
näin: 
– Nyt seurasi kova nunna, sillä monet papeista ja niiden joukossa Hannaskin, 
tulivat rohkeammiksi ja lähestyivät häntä. 
– Ei hän voi olla vanhurskas mies, ei hän kunnioita Jumalaa käskiessään 
hajottamaan temppelin, sanoi joku heistä. 
– Mistä hän on saanut valtansa ihmisiin, ellei Jumala ole häntä lähettänyt? 
väitti toinen. 
– Sen hän tekee vain Beelsebulin, riivaajien päämiehen avulla, jonka 
profeetta hän totisesti onkin! huusi Hannas kovalla äänellä, sillä ei kukaan 
oikea profeetta tahtoisi hävittää Jumalan pyhää 
asuntoa. Siitä syntyi hirvittävä meteli. Toiset huusivat toista, toiset toista; 
useimmat pysyivät kuitenkin vakaumuksessaan, että Jeesus oli vanhurskas 
mies ja Jumalan profeetta. Vihdoin käski Hannas kaikkia olemaan vaiti ja 
sanoi Jeesukselle: 
– Sano meille suoraan, oletko sinä Kristus, Korkeimman Poika, että me 
voisimme uskoa sinuun! 
– Minä olen se, vastasi profeetta tyynesti ja lujasti, ja kohottaen silmänsä 
taivasta kohti hän jatkoi: Minä olen Jumalan Poika! Kun Hannas kuuli nämä 
sanat, hän huudahti vihasta, repäisi vaatteensa ja sanoi:  
– Kuulkaa, hän on herjannut Jumalaa! Karkoittakaamme hänet temppelistä, 
minkä hän saastuttaa! Mutta kukaan ei uskaltanut lähestyä profeettaa, sillä 
tämä oli äsken osoittanut vastustamatonta voimaansa karkoittaessaan 
myyjät ja ostajat Jumalan huoneesta. 



– Niinpä kuulkaa siis, sanoi Jeesus pikemmin surullisena kuin vihastuneena, 
minä olen tullut temppeliini, ettekä te ole minua vastaanottaneet. Tämä Isäni 
huone ei ole kauemmin oleva Herran Sebaotin asuntona ja alttarina. On 
tuleva päivä, jolloin pappinne otetaan teiltä ja annetaan muille, ja 
pakanoiden seassa korotetaan jokaiselle kukkulalle, jokaiseen laaksoon yli 
koko maanpiin temppeleitä, joissa hän on ilolla asuva; ja ihmiset eivät 
palvele Jumalaa ainoastaan Siionissa, vaan kaikkialla ylistetään ja 
kunnioitetaan Korkeinta.  
Tämä temppeli, jonka te olette saastuttaneet, puretaan niin, ettei jää kiveä 
kiven päälle, ja teidät hajotetaan yli koko maan, koska ette ole 
etsikkoaikaanne tunteneet! Näin sanottuaan profeetta meni pois 
temppelistä; ylimmäinen pappi, muut papit ja leeviläiset seisoivat 
liikkumattomina saamatta sanaakaan sanotuksi.  
Aamos, joka näki ja kuuli tämän, sanoi, ettei mikään ollut niin silmiinpistävää 
kuin erotus näiden molempien miesten, ylimmäisen papin ja Jeesuksen 
välillä (jos Jeesusta voidaan ihmiseksi kutsua) heidän puhuessaan keskenään: 
toinen, puettu komeaan pukuun, hohtava hiippa päässään, ylväs olento, 
jonka tukka ja parta olivat lumivalkoiset ja jonka koko esiintyminen oli 
majesteetillista ja loistavaa toinen vielä nuori ja puettu karkeihin vaatteisiin, 
harmaaseen, galilealaiseen viittaan, minkä hän oli heittänyt hartioilleen, 
kuluneet paula-anturat jalassa ja jalat tomun peittäminä matkan jälkeen; 
mutta hänen surulliset kasvonsa, mitkä rukouksesta ja kärsimisestä olivat 
käyneet alakuloisiksi ja rakastettaviksi, olivat selvästi ristiriidassa Hannaan 
ylpeiden ja ankarien kasvojen kanssa, joita punasi viha ja kateus. 
Aamos jatkoi: 
– Jeesus astui kevein askelin ulos temppelistä, heittämättä silmäystäkään 
taakseen vihollisiinsa, eivätkä he seuranneet häntä. Näin Johanneksen 
astuvan hänen luokseen ja kuulin hänen kysyvän, tahtoiko hän asua minun 
talossani ja viettää pääsiäistä, mutta hän katosi, enkä enää sen koommin 
häntä nähnyt. Portilla kohtasin erään iloisen miehen, jonka profeetta oli 
koskettamalla parantanut, vaikka tämä mies oli ollut raajarikko 
ensimmäisestä ikävuodestaan asti. Tämä voimallinen profeetta ei lakkaa eikä 
väsy koskaan hyvää tekemästä. Tämän kertoi Aamos minulle temppelissä 



sattuneesta tapauksesta. Että Jeesus on Messias, on aivan epäämätöntä, sillä 
hän on julkisesti ilmoittanut sen ylimmäiselle papille. 
Voi hyvin, rakas isäni! Palvelijat kantavat oksia huoneisiin. Minä lopetan 
kirjeeni ja lähetän isiemme Jumalalle lämpimän rukouksen, että hän antaisi 
sinulle rauhansa ja menestyksensä. 
Adina. 
 
Kahdeksastoista kirje 
 
Adinan isä on parantunut taudista. – Adina vastaa isänsä väitteisiin. 
"Egyptistä minä kutsuin Poikani". – Jeesus lähestyy rabbi Aamoksen asuntoa. 
– Sadanpäämies Emilius. – Jeesuksen persoona. – Häntä syytetään 
kapinoitsijaksi. – Hän saapuu Aamoksen kotiin. – Adina tervehtii häntä. – 
Häneltä pyydetään ihme työtä. – Halvattu lasketaan alas. – Jeesus tekee 
hänet terveeksi. 
 
RAKAS ISÄNI! Viime kirjeesi, jonka sain eräältä pikalähetiltä, valmisti minulle 
suuren ilon saadessani kuulla sinun parantumisestasi. Kun Ben Israelilta sain 
tietää, että sinä olit sairas, toivoin itselleni kyyhkysen siipiä voidakseni lentää 
sairasvuoteellesi ja hoitaa sinua, elämäni kunnioitettavaa ja rakastettua 
antajaa.  
Kiitetty olkoon isiemme Jumala, joka on antanut sinun parantua! Ja 
jokapäiväinen rukouksen on oleva, että hän vielä kauan säilyttäisi sinut 
minua varten. Kirjeessäsi mainitset, rakas isä, että sinä suurella mielihyvällä 
olet lukenut tiedonantojani Galilean Jeesuksesta, Israelille lähetetystä 
voimallisesta profeetasta. Sinä ilmoitat olevasi valmis tunnustamaan hänet 
profeetaksi, "sillä ei kukaan voi tehdä sellaisia töitä, ellei Jumala ole hänen 
kanssaan."  
Mutta sinä lisäät: "Vaikka olenkin valmis tunnustamaan hänet Korkeimman 
profeetaksi, niin en kuitenkaan voi pitää häntä Messiaana, joka kansallemme 
on luvattu. 
Hänen vanhempansa ovat alhaissäätyisiä ja köyhiä kulkeehan hän jalkaisin ja 
ilman seuralaista, jota vastoin Messias on oleva ruht inas, kuningas niin ei 



hän sittenkään voi olla Kristus, sillä hän on Galileasta. Vai tuleeko Messias 
Galileasta? Tutkikoon rabbi Aamos, joka näkyy tahtovan tunnustaa 
Jeesuksen Messiaaksi, tarkasti profeettain kirjoituksia! Eikö Raamattu sano, 
että Kristus on oleva Daavidin siementä ja tuleva Beetlehemistä, Daavidin 
kaupungista? Tutki ja tarkasta, sillä ei mikään profeetta, vielä vähemmän 
Messias, voi tulla Galileasta." 
Tähän väitteeseesi, jonka sinä, rakas isä, ellen väärin muista, jo eräässä 
edellisessä kirjeessäsi olet esittänyt, on Aamos pyytänyt minua vastaamaan, 
että hän on lukenut lävitse temppelin syntymäluettelot ja huomannut niistä, 
että Jeesus on syntynyt Beetlehemissä. Sittemmin hänen vanhempansa 
veivät hänet Egyptiin, josta he palasivat Juudan maahan ja asettuivat 
Galileaan, missä hänet kasvatettiin.  
Tämä seikka hänen elämässään on saanut vakuuttuneeksi, ei vain Aamosta, 
mutta myös Nikodeemuksen, jonka oppineisuutta et varmaankaan epäile. 
Eilen illallisella keskustellessamme tätä asiasta, kuulin hänen suureksi 
ilokseni lausuvan: Aamos, löytyy ennustus, joka todistaa tämän voimallisen 
profeetan Messiaaksi. 
– Anna minun kuulla se, niin kuin kaikki muukin, mikä voi todistaa hänen 
puolestaan, minä sanoin vakavasti, ei sen vuoksi, rakas isä, että minä uskoni 
tähden tarvitsisin sellaista vakuutusta, vaan koska toivon, että muutkin 
uskoisivat. 
– Ennustus on profeetta Hoosean ennustuskirjassa, vastasi Nikodeemus, ja 
se kuuluu näin: "Egyptistä minä kutsuin Poikani". Epäilemättä nämä sanat 
tarkoittavat Messiasta – niin kuin kaikki kirjanoppineetkin otaksuvat. 
– Niinpä on sekin lisätodisteena Jeesuksesta, sanoi Aamos. Sydämeni sykähti 
ilosta, kun tämä ennustus esitettiin; mutta ajattele, kuinka hämmästyin, kun 
Nikodeemus otti esiin profeetta Jesajan kirjoitukset, luki ja sovitti Jeesukseen 
seuraavat sanat: "Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea kansa, joka 
pimeydessä istui, näki suuren valkeuden". Tämä ennustus on selvä todistus 
siitä, että hänellä on oikeus vaatia itselleen Messiaan 
nimeä. 
Mutta varmaankin sinä, isä, teet nyt saman kysymyksen, jonka jo monet 
mahtavat ja rikkaat Jerusalemissa ovat tehneet, nimittäin: Uskovatko 



kirjanoppineet häneen? Kyllä, Nikodeemus alkaa uskoa, että Jeesus on 
Messias, ja kuta enemmän hän tutkii jumalallisia kirjoituksia, sitä 
vahvemmaksi hän tulee uskossaan. Oi, hyvä isä, jospa sinä voisit, niin kuin 
minä, nähdä Jeesuksen ja kuulla hänen puheitaan! Kaikki epäilyksesi 
haihtuisivat, ja sinä tahtoisit istua hänen jalkojensa juuressa saadaksesi 
kuulla elämän sanoja. Miten voin kuvailla häntä sinulle? Mitä meidän tulee 
tehdä, että sinäkin saisit nähdä ja kuulla häntä, samoin kuin minäkin olen 
saanut nähdä ja kuulla häntä?  
Viime kirjeessäni ilmoitin sinulle, että Aamos on pyytänyt häntä 
pääsiäisjuhlan aikana asumaan huoneistossamme. Johannes, Marian serkku, 
esitti hänelle kutsun, ja hän otti sen suopeasti vastaan. Eilen hän tuli tänne 
jätettyään temppelin, josta hän niin vastustamattomalla voimalla oli 
karkoittanut vaihtajat ja kauppiaat. Kuullessani huudon: "Profeetta tulee! 
Profeetta tulee!" nousin ylös asuntomme katolle, josta minulla oli avara 
näköala yli koko kadun aina temppeliin saakka.  
Koko tie oli täyteen ahdettu ihmisiä. Joukko ryntäsi eteenpäin, niin kuin 
synkkä Niilin virta jyrkkien rantojensa välissä kuljettaa vuolaita laineitaan. 
Maria seisoi vieressäni. Me koetimme erottaa Jeesusta häntä ympäröivästä 
ihmisjoukosta, häntä, jonka esiintyminen vaikutti sellaisen hälinän. Mutta 
palmunoksat, joita kansanjoukko lakkaamatta heitteli ilmaan, estivät meitä 
näkemästä. Kun minä parhaillani vaivasin silmiäni koettaen keksiä profeettaa, 
pyysi Maria minua kääntymään ympäri.  
Tuskin olin niin tehnyt, kun huomasin Emilius Pauluksen, joka nykyisin on 
Pilatuksen legioonan päällikkö ja joka kahdensadan ratsumiehen etunenässä 
karautti päälle tunkevaa kansanjoukkoa vastaan pakottaakseen sitä 
perääntymään, Tultuaan asuntomme kohdalle hän katsahti ylös ja kun hänen 
silmänsä keksivät meidät, hän tervehti välkkyvällä miekallaan ja aikoi juuri 
ratsastaa, edemmäksi, kun Maria huusi hänelle: 
– Kysymyksessä ei ole mikään kapina, kuten sinulle epäilemättä on sanottu, 
vaan suuri kansanpaljous seuraa vain Nasaretin profeettaa, joka tulee tänne 
isäni vieraaksi. 
– Minä olen Pilatukselta saanut käskyn vangita hänet sen tähden, että hän 
on häirinnyt järjestystä pääkaupungissa. 



– Pitääkö profeetan kärsimän sen tähden, että hänen ihmeelliset työnsä 
kehoittivat tuhansia ihmisiä seuraamaan hänen askeleitaan? Jos sinun 
joukkosi ryntää eteenpäin, syntyy ehdottomasti kahakka kansan kanssa, 
mutta jos sinä vetäydyt vähän taaksepäin, niin saat nähdä, että niin pian kuin 
profeetta on astunut isäni kynnyksen yli, jokainen poistuu rauhallisena. 
Nuori sotaherra ei vastannut mitään, vaan katsahti minuun ikään kuin 
odottaen, että minäkin lausuisin jotakin, ja sen huomattuani pyysinkin häntä, 
ettei hän kohtelisi profeettaa väkivaltaisesti. 
– Olkoon! Minä asetan sotilaani tähän vartijoiksi, koska lisäksi huomaan, että 
kansa on aseeton. Sadanpäämies käski joukkonsa muodostaa ketjun 
asuntomme eteen. Kansa lähestyi nyt lähemmäksi, mutta monet vetäytyivät 
syrjään nähdessään roomalaisen ratsujoukon, niin että huomasin Jeesuksen, 
joka tyynesti astui eteenpäin Johanneksen ja rabbi Aamoksen seuraamana 
Hänen lähestyessään kansa peräytyi roomalaisten keihäitä, ja Johannes 
osoitti asuntoamme.  
Profeetta kohotti päätään, ja saatoin nyt selvästi nähdä hänen kasvonsa. Hän 
näytti jo yli keski-ikäiseltä, vaikkei hän ollut kolmenkymmenen vuoden 
vanha. Hänen tummanruskeassa tukassaan oli harmaita hiuksia; surut ja 
murheet olivat murtaneet syviä vakoja hänen jalopiirteisiin kasvoihinsa. 
Hänen musta partansa, jossa kimalteli harmaita karvoja, riippui alas rinnalle. 
Hänen suuret, ruskeat silmänsä näkyivät hetkisen lempeästi ja ystävällisesti 
katselevan meitä molempia.  
Majesteettisen arvokkaasti, mutta kuitenkin yksinkertaisesti ja nöyrästi hän 
astui eteenpäin seuralaistensa keskellä niin kuin kuningas. Hän näytti 
herättävän kunnioitusta ja rakkautta kaikissa, jotka hänet näkivät. 
Lähestyessään roomalaista päällikköä hän kumarsi keveästi, mutta 
sanomattoman kohteliaasti päätään nuorelle sadanpäämiehelle, joka 
kumarsi syvään aina satulaan asti, niin kuin kuninkaalle.  
Me samalla kummastelimme ja iloitsimme tästä suosionosoituksesta, jota 
roomalainen ritari osoitti profeetallemme, ja sittemmin ajattelin Emiliusta. 
vielä suuremmalla myötätunnolla kuin ennen. Johannes ja Aamos veivät nyt 
Jeesuksen ratsastajien ohi asuntomme ovelle, mutta ennen kuin he 
saapuivat sinne, huusivat muutamat raa'at äänet roomalaisille, että näiden 



tuli vangita profeetta. Tiedustellessani, mistä tämä huuto kuului, huomasin, 
että huutajat olivat pappeja, joiden etunenässä Hannas koetti tunkeutua 
kansanjoukon lävitse. Hän sanoi: 
– Me kehoitamme sinua, prefekti, ottamaan tuon mie hen kiinni! Häpeä 
sinulle, rabbi Aamos, uskotko sinä tuohon petturiin? Roomalaiset, me 
syytämme tuota miestä kapinoitsijaksi! Hän on jo ottanut haltuunsa 
temppelin, ja ennen kuin te voitte aavistaakaan, hän on anastava teiltä 
linnankin. Ellet sinä vangitse häntä, niin emme vastaa, miten kansan ja 
kaupungin käy. 
– Minä en huomaa tässä miehessä mitään, jota tarvitsisi pelätä, Hannas, 
vastasi Emilius.  
– Hän on aseeton ja ilman sotilaita. Takaisin! Pysykää temppelissänne! 
Ainoastaan teidän huudoistanne syntyy häiriöitä! Menkää alttareillenne! Jos 
kaupungissa syntyy kapina, niin Pilatus vaatii teidät tilille siitä. Koko kansa on 
levollinen; vain te aiheutatte epäjärjestyksiä. 
– Me valitamme maaherralle! huusi Hannas, joka näkyi olevan muiden 
puhemies. Raivoisien pappien ja leeviläisten seuraamana, joilla oli sauvat 
kädessään, hän lähti menemään roomalaisen maaherran linnaan. Minä 
katsahdin Emiliukseen kiitollisena hänen myötätuntoisuudestaan profeettaa 
kohtaan. Kansanjoukko vetäytyi nyt pois, kun roomalaiset hitaasti ratsastivat 
katua pitkin, ja Jeesuksen astuttua taloon palautui hiljaisuus jälleen 
kaupunkiin.  
Yhden ainoan kerran tuli talomme edustalle joukko ihmisiä, joiden 
rahapöydät olivat kaadetut, ja valittivat vahinkoaan. He olisivat varmaan 
rynnänneet asuntoomme, ellei Aamos olisi mennyt ulos heidän luokseen ja 
ystävällisesti puhutellut heitä näyttäen toteen, että kaikkinainen 
kaupitteleminen temppelissä oli laitonta sekä että kun Jeesus yksin voi ajaa 
heidät ulos temppelistä, oli hän epäilemättä profeetta, koskapa ainoastaan 
profeetta saattoi ajaa tuhansia hmisiä edellään.  
– Mutta jos hän siis on profeetta, ystäväni, jatkoi enoni, niin hän on toiminut 
Jumalan käskystä. Varokaa sen tähden, ettette kostonhimosta Jeesusta 
kohtaan taistele Jumalaa vastaan. Sellaisilla sanoilla hän rauhoitti joukon ja 
sai sen hajoamaan. Joukko halvattuja, sokeita ja pitalisia seisoi kauan oven 



ulkopuolella, mutta eivät pyytäneet profeettaa tule maan heitä 
parantamaan. 
Sillä välin Jeesus oli saatettu sisimpiin huoneisiin. Kun oli tuotu vettä, päästi 
Aamos itse hänen kenkänsä paulan ja pesi hänen jalkansa. Osoittaakseen 
vieraalle syvää kunnioitustaan Maria pyyhki sitten hänen jalkansa kalliilla 
hunnulla, jonka hän itse oli valmistanut ja jota hän aikoi kantaa 
hääpäivänään. Tällä hetkellä minä astuin huoneeseen. Vaikka olinkin 
hartaasti halunnut saada puhutella profeettaa, valtasi minut kuitenkin nyt, 
seisoessani kasvoista kasvoihin hänen kanssaan, kunnioitus ja ihailu. Hän 
nosti silmänsä ylös ja sanoi minut nähtyään: 
– Tule sinäkin, tyttäreni, tervehtimään minua, kuten nämäkin kalliit ystäväni, 
sillä minä tiedän, että sinä uskot minuun ja toivot, että isäsikin uskoisi. Ole 
kärsivällinen ja toivo, sillä vielä olet näkevä hänen, jota rakastat, tulevan 
opetuslapsekseni. Näin puhuen hän ojensi minulle kätensä, jota minä 
kostutin kyyneleillä. Tiesin, että hän tunsi sydämeni ja ajatukseni, ja että 
hänen sanansa toteutuisivat.  
Niin, kallis isäni, sinäkin tulet uskomaan, kuten me kaikki uskomme; sinäkin 
olet tunnustava hänet Messiaaksi. Huoneessa oli, paitsi Aamosta, Johannesta 
ja Mariaa, myös pappi Elia, Kaifaan veljenpoika, joka uteliaana saada kuulla 
profeetan jumalallista oppia hänen omilta huuliltaan, oli hänen kanssaan 
astunut huoneeseen. Vielä oli läsnä viisi miestä, joita en koskaan ollut 
nähnyt, mutta joiden Johannes sanoi olevan Jeesuksen opetuslapsia. Yksi 
heistä oli lyhytvartaloinen, roteva mies, jolla oli rohkeat, päättäväiset kasvot, 
korkea otsa ja läpitunkevat silmät. Hänen nimensä oli Simon Pietari. Toinen 
oli pitkä mies, jonka kasvot olivat älykkäät ja mietteliäät. Hän kuunteli 
Mestarinsa jokaista sanaa niin kuin Jumala itse puhuisi. Hänen nimensä oli 
Andreas ja hän oli Simonin veli. 
Mutta minä näin vain Jeesuksen ja kuuntelin yksin häntä. Hän näytti 
kalpealta ja väsyneeltä, ja minä huomasin hänen päässään vuotavan haavan, 
mikä näytti tuottavan hänelle kovia tuskia, sillä hän kosketteli sitä usein 
kädellään. Iloisena saadessani osoittaa niin pyhälle henkilölle palvelusta 
riensin hankkimaan sidettä, ja kun palasin sitoakseni hänen haavansa, minkä, 
kuten Johannes kertoi, eräs rikollinen käsi oli aiheuttanut hänelle heittämällä 



kivellä, esteli Elia minua ja sanoi:  
Maltahan, tyttö, anna meidän olla ihmetyön todistajina! Sen jälkeen hän 
kääntyi profeetan puoleen sanoen: Mestari, me olemme kuulleet paljon 
puhuttavan sinun ihmeitä tekevästä voimastasi, mutta emme ole vielä 
nähneet sinun tekevän mitään sellaista! Jos nyt teet ihmetyön, niin 
tahdomme, minä ja koko minun perheeni, uskoa sinuun. Sinulla on vuotava 
haava päässäsi, paranna se kätesi koskettamisella, niin minä tunnustan sinut 
Messiaaksi ja Korkeimman Pojaksi. Jeesus katsahti häneen sanoen: 
– Elia, sinä luet profeettoja, ja sinun tulee tietää, onko se, joka kanssasi 
puhuu, Kristus vai ei. 
Tutki kirjoituksia, jotta näkisit hänen ilmestymisaikansa olevan nyt ja että 
minä olen Messias! Ennustus, mikä toteutuu, on suurempiarvoinen kuin 
mitkään ihmetyöt. Minä en tee mitään ihmetyötä poistaakseni omia kipujani; 
minä olen tullut maailmaan kärsimään. Jesaja kutsuu minua kärsimisen ja 
surun ihmiseksi.  
Autuaita ovat ne, jotka eivät näe ja kuitenkin uskovat. Te uskotte, että minä 
olen Jumalan lähettämä profeetta. Se on hyvä. Voiko profeetta valehdella? 
Mutta jos olen profeetta sitä te ette epäile ja minä sanon olevani Kristus, niin 
miksi ette usko minua? Jos minä olen oikea Jumalan lähettämä profeetta, 
niin enhän saata va lehdella. Te uskotte minua sanoessani itseäni 
profeetaksi, mutta te vihastutte minuun, kun sanon olevani Kristus. Jos te 
totuudessa tahdotte uskoa minuun, niin uskokaa minua, että minä olen 
Kristus! 
– Mutta mestari, sanoi vanha leeviläinen Askes, me tiedämme, että sinä olet 
Galileasta, mutta kun Kristus tulee, ei kukaan tiedä, mistä hän on. 
– Se on totta, Israelin miehet; te tiedätte, kuka minä olen ja mistä minä tulen, 
mutta te ette tunne häntä, joka minut lähetti. Te ette ymmärrä Raamattua, 
sillä muussa tapauksessa tietäisitte, mistä minä olen ja kuka minut on 
lähettänyt. Mutta te ette tunne minua ettekä häntä, joka minut lähetti, sillä 
minä olen tullut Jumalasta. Jos te olisitte tunteneet hänet, niin olisitte 
tunteneet minutkin. On tuleva aika, jolloin te tunnette minut ja uskotte 
minuun, mutta nyt on sydämenne ymmärtämättömyyden ja epäuskon 
pimittämä. Minä olen suoraan sanonut, että olen Kristus. Kun Jeesus hyvin 



arvokkaasti oli näin puhunut, loukkaantuivat muutamat läsnäolijat ja jotkut 
alkoivat napista ääneen.  
Mutta Aamos vei hänet huoneeseen, jonka hän oli valmistanut hänelle, ja 
vieraat jatkoivat keskusteluaan. Heidän mielipiteensä olivat hyvin 
vastakkaiset; toiset sanoivat häntä Kristukseksi, toisten kovalla äänellä 
huutaessa, että hän teki ihmetöitään Beelsebulin, riivaajien päämiehen, 
kautta. 
– Samalla tavalla, sanoi serkkuni Johannes katkerasti, käy aina, mihin ikinä 
rakas Mestarini vain tulee. Parjaus, kateus, pahuus ja epäusko vainoavat 
häntä. Joka päivä on hänen henkensä vaarassa; ei löydy paikkaa, mihin hän 
voisi nojata väsynyttä päätään. 
Päästäkseen huoneeseensa profeetan täytyi mennä pihan kautta, ja 
katsellessani hänen jälkeensä näin neljä miestä, jotka kadulta olivat 
kiivenneet tuon suljetun rakennuksen katolle ja jotka vuoteessa laskivat 
erään miehen Jeesuksen jalkojen juureen. Tämä mies oli halvaantunut, kärsi 
kovia kipuja ja oli noiden neljän isä, jotka laskivat hänet alas. Nähdessään 
heidän lapsenrakkautensa Jeesus pysähtyi ja sanoi ystävällisesti: 
– Nuoret miehet, mitä te minulta haluatte? 
– Että sinä, pyhä rabbi, parantaisit vanhan isämme. 
– Uskotteko te, että minä voin sen tehdä? kysyi Jeesus. Hän näytti odottavan 
vastausta. 
– Uskomme, Herra, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika, jolle kaikki 
voimat ovat alamaiset! 
Jeesus katsoi heihin suosiollisesti, ja tarttuen vanhan miehen käteen hän 
sanoi kuuluvalla äänellä: Isä, vanhus, minä sanon sinulle: nouse ja käy! 
Halvattu mies nousi jaloilleen, vahvana ja voimakkaana, heitti pikaisen 
silmäyksen ympärilleen ja lankesi profeetan jalkoihin, joita hän kostutti 
kyynelillään. Nuo neljä poikaa seurasivat hänen esimerkkiään, ja kaikki kansa, 
joka puoli ollut tämän todistajana, huusi riemuiten: 
– Kiitetty olkoon Jumala, joka on antanut sellaisen voiman ihmiselle! 
Jeesus meni huoneeseen päästäkseen noiden neljän pojan kiitollisuuden 
osoituksista. Nämä ottivat isän keskelleen käyden kaksittain hänen 
kummallakin puolellaan, kiertäen käsivartensa hänen ympärilleen, ja veivät 



hänet kadulle, missä kansa otti hänet kovaäänisillä onnentoivotuksilla 
vastaan, sillä koko kaupunki tiesi, että hän oli kolmekymmentä vuotta ollut 
halvattuna eikä ollut voinut seisoa jaloillaan. Sellaisia, rakas isäni, ovat ne 
joka päivä yhä ihmeellisemmät todisteet, että Jeesus on Messias.  
– Isäimme Jumala varjelkoon sinut terveenä ja reippaana. 
Rakastava tyttäresi Adina. 
 
Yhdeksästoista kirje 
 
Erimielisyyttä kansan keskuudessa Jeesuksen tähden. – Nikodeemus tulee 
hänen luoksensa yöllä. – Syntyminen vedestä ja Hengestä. – Jeesus antaa 
syntejä anteeksi. – Hän vaeltaa Galileaan. – Ei huoli roomalaisesta 
vartiostosta. – Uusia ihmetöitä. – Emilius kääntyy. – Lisää todistuksia 
Jeesuksen korkeasta kutsumuksesta. 
 
RAKAS ISÄ! Jeesus profeetan käynti Jerusalemissa on aiheuttanut 
kummallisia asioita. Lukuisat ihmetyöt, joita hän sanalla, koskettamisella ja 
käskyllä on tehnyt, hänen ylevä jumalallinen oppinsa, hänen luja väitteensä, 
että hän on Kristus, kaikki tuo on saattanut Israelin etevimmät miehet 
uskomaan häneen.  
Kaifas on julkisesti tunnustanut hänet profeetaksi, jota vastoin Hannas on 
selittänyt hänet petturiksi. Siten on kaupungissa muodostunut kaksi 
puoluetta, joiden etunenässä ovat molemmat papit, ja kansa on asettunut 
joko toisen tai toisen puolelle. Mutta useimmat uskovat kuitenkin 
Jeesukseen ja pitävät häntä Kristuksena.  
Suurin osa fariseuksista on kuitenkin vihamielisiä hänelle, koska hän suoraan 
nuhtelee heitä ulkokultaisuudesta; vaikka he häntä pelkäävät, vihaavat he 
kuitenkin häntä ja tahtoisivat mielellään saattaa hänet perikatoon, sillä hän 
saarnaa niin voimakkaasti heidän jumalattomia töitään vastaan, että kansa 
on lakannut kunnioittamasta heitä Nikodeemuskin, joka alussa oli 
taipuvainen tunnustamaan Jeesuksen profeetaksi, oli päivisin poissa meiltä 
Jeesuksen meillä asuessa. Kun hän näet huomasi, että fariseukset vihasivat 
Jeesusta, pelkäsi hän kadottavansa arvonsa heidän keskuudessaan, mutta 



hänen uteliaisuutensa saada tietää vielä enemmän Jeesuksesta ajoi hänet 
yön aikana tulemaan pyhän profeetan puheille.  
Tämän hän teki kahdesti tullen pimeän aikana, jolloin hänen ystävänsä 
Aamos laski hänet sisään. Hänen tapaamisistaan Jeesuksen kanssa en voi 
ilmoittaa sinulle muuta kuin mitä Maria minulle kertoi. Hän on kuunnellut 
heidän keskusteluaan ikkunastaan, joka on käytävään päin, missä Jeesus 
illallisen jälkeen yksin istui ja tähysteli miettiväisenä taivaalle. Hänen kalpeat 
ja selväpiirteiset kasvonsa loistivat kuun valossa, kun Aamos tuli hänen 
luokseen ja sanoi, että fariseus Nikodeemus halusi puhutella häntä. 
– Anna hänen tulla tyköni tänne, jos hänellä on jotakin minulle sanomista, 
vastasi profeetta kääntyen ympäri. Sitten astui Nikodeemus käytävään, 
tarkoin verhoutuneena viittaansa ja silmäillen ympärilleen, olivatko he 
kahden. Hän otti verhon kasvoiltaan, kumarsi kunnioittavasti ja sanoi 
profeetalle: 
– Suo anteeksi, rabbi, että minä yön aikaan tulen luoksesi, mutta päivällä 
kuluu aikasi yksinomaisesti parantamiseen ja opettamiseen. Olen iloinen 
tavatessani sinut yksin, suuri profeetta, sillä minulla on paljon kysyttävää 
sinulta. 
– Puhu, Nikodeemus, ja minä kuuntelen sinua, vastasi profeetta. 
– Rabbi, sanoi fariseus ten päämies, minä tiedän, että sinä olet Jumalan 
lähettämä opettaja, sillä ei kukaan voi tehdä sellaisia tekoja, ellei Jumala ole 
hänen kanssaan. Minä sekä monet muut uskomme, että sinä olet 
voimallinen profeetta, mutta oletko Kristus? Sano se minulle suoraan! 
– Jos sanoisinkin, Nikodeemus, niin et kuitenkaan usko minua, sanoi Jeesus 
lempeästi.  
– Minä teen sinulle kysymyksen: Mistä Messias on tuleva? 
– Hän on Daavidin poika ja tulee Beetlehemistä. 
– Oikein sanoit. Aamos sanoo sinulle, että hän on huolellisesti tutkistellut 
temppelin kirjoja. Kysy häneltä, kenen poika on se, joka nyt puhuu kanssasi. 
– Hän on Joosefin ja Marian poika, Daavidin suvusta, vastasi enoni. – Minä 
olen nähnyt hänen sukuluettelonsa, Nikodeemus, ja sen ovat nähneet myös 
Kaifas ja moni muukin. Sinä saat itsekin sen nähdä, jos sinä tahdot aamulla 
lähteä minun kanssani temppelissä käymään. 



– Sama luettelo näyttää meille, että tämä suuri profeetta syntyi 
Beetlehemissä verollepanon päivänä, jatkoi Aamos. 
– Mutta mistä sitten johtuu, että sinä, profeetta, olet Galilean Nasaretista? 
kysyi Nikodeemus epäillen. 
– Minä ilmoitan sen sinulle, vastasi Jeesus. – Vanhempani asuivat 
Nasaretissa, mutta minä olen syntynyt Beetlehemissä, mihin he olivat 
menneet verolle pantaviksi isäinsä kaupungissa. Minä olen niin muodoin 
Daavidin suvusta Beetlehemin kaupungista ja samalla, kuten Raamattu 
sanoo, nasaretilainen. Tahdotko kysyä enemmän? Vai uskotko sinä? 
– Uskon, Herra, mutta eivätkö profeetat sano, että Messias on oleva 
kuningas ja hallitseva koko maanpiiriä? 
– Oi, sinä fariseusten päämies, minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta! 
Minä olen tosin kuningas, mutta hengellisen valtakunnan kuningas. Minun 
valtakuntani on erilainen kuin kaikki muut valtakunnat, eikä sillä ole oleva 
loppua. Ja niiden, jotka siihen kuuluvat, täytyy uudestisyntyä, sillä muutoin 
he eivät voi sitä nähdä. 
– Syntyä uudestaanko? kysyi Nikodeemus ihmetellen. – Kuinka voi ihminen, 
mieheksi varttuneena, uudestaan syntyä? Oi rabbi, sinä puhut arvoituksia! 
– Sinä olet viisas mies fariseusten joukossa ja opettaja Israelissa, etkä 
ymmärrä sanojani, vastasi profeetta.  
– Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: ellei joku synny vedestä ja Hengestä, 
ei hän voi päästä Jumalan valtakuntaan. Mikä lihasta on syntynyt, on liha, 
mutta mikä on Hengestä syntynyt, se on henki. Sillä minä olen tullut 
rakentamaan saatanan raunioille valtakunnan.  
Älä ihmettele, että minä sanoin: sinun täytyy uudestisyntyä. Joka tahtoo 
kuulua minun valtakuntaani, sen täytyy syntyä uudesti, ylhäältä, vedestä ja 
Hengestä. Nikodeemus kysyi: Kuinka tämä tapahtuu? Minä pyydän sinua, 
Mestari, selitä minulle tämä salaisuus! Kuinka voi ihminen, täysi-ikäiseksi 
tulleena, syntyä uudestaan? 
– Kuinkako? Sinä horjut jo valtakuntani perusopin kynnyksellä, fariseus! 
Ellette voi uskoa maallisia, kuinka voitte uskoa taivaallisia, joita haluatte 
tietää! Sen, joka tahtoo tulla minun opetuslapsekseni, täytyy syntyä 
uudestaan. Ensimmäinen syntymisenne tapahtui saatanan vallan 



alaisuudessa, ruhtinaan, jonka kahleissa maailma nyt on. Toinen 
syntymisenne tapahtuu hänen valtakunnassaan, joka on tullut kukistamaan 
saatanan vallan ja perustamaan Jumalan valtakunnan. Tämä syntyminen on 
hengellinen. Sitten Nikodeemus nousi ja sanoi päätään pudistaen:  
Minun täytyy vielä kerran kuulla sinun puhuvan uudestisyntymisestä, rabbi! 
Nikodeemuksen poistuttua sanoi Aamos:  
– Onko todellakin totta, Mestari, että sinä perustat kuningaskunnan? 
– On, Aamos, kuningaskunnan, jossa oikeus on asuva, vastasi profeetta. 
– Tulevatko kaikki kansat sinulle verollisiksi? 
– Sinä et tiedä, mitä puhut, Aamos. Mutta peite otetaan pois sinunkin 
silmiltäsi, kun saat nähdä Ihmisen Pojan ylennettynä niin kuin Mooses ylensi 
käärmeen erämaassa. 
– Missä on silloin valtaistuimesi oleva, Messias? Karkoitatko sinä roomalaiset 
Daavidin kaupungista ja ryhdytkö itse siellä hallitsemaan? 
– Sinä saat nähdä minut istuimellani, Aamos; korotettuna yli maan minä 
kutsun kaikki ihmiset eteeni. 
– Onko istuimesi taivaan pilvissä, Mestari, ja nousetko sinä sinne ylös 
maasta? kysyi Aamos. 
– Minun istuimeni asetetaan Golgatan vuorelle, ja kaikki maan kansat 
kääntävät silmänsä puoleeni ja tunnustautuvat valtakuntaani kuuluviksi. 
Nyt Jeesus nousi ja toivottaen hyvää yötä isännälleen, hän vetäytyi 
huoneeseen; mutta Maria oli suuresti ihmeissään siitä, mitä hän oli kuullut. 
Hän itse on sen sanonut, ja varmaa siis on, että Jeesus on Kristus ja että hän 
perustaa kuningaskunnan sekä istuu "korotetulla istuimella" ja että koko 
maanpiiri kunnioittaa häntä. 
Aamos on, kuten hän tänään sanoi meille, kovin ihmeissään siitä, että 
Messiaan istuin on oleva Golgatan vuorella eikä Siionin vuorella, sillä 
Golgata on pääkallon paikka, jossa pahantekijät teloitetaan, ja roomalaisten 
ristien peit tämä, joihin joka viikko rikollisia naulitaan heidän pahojen 
tekojensa tähden. Mutta vielä salaperäisemmät ovat hänen sanansa, että 
meidän täytyy syntyä uudestaan. Johannes huomautti kuitenkin, että Jeesus 
puhui opetuslastensa kanssa paljon sellaista, jota he eivät vielä voineet 
käsittää, mutta että hän, kun hänen ennustuksensa olisivat täyttyneet, 



muistuttaisi heille, mitä hän on sanonut. Sen tähden he olivat vakuuttuneet 
siitä, että kaikki muutkin hänen sanansa täyttyvät, ellei ennen, niin kuitenkin 
tulevina aikoina. Jeesus osoittaa kaikessa, mitä hän sanoo tai tekee, olevansa 
kaikkivaltias ja kaikkitietävä.  
Mitä hän tahtoo tehdä, sen hän tekee. Ei koskaan ole kenelläkään ollut 
sellaista voimaa, jollainen hänessä ilmenee.  
Aamulla, hänen meiltä lähtiessään, tarttui eräs mies, joka oli ollut halvattuna 
melkein nuoruudestaan asti ja joka nyt istui talomme kynnyksellä, hänen 
viittaansa ja sanoi: Mestari, tee minut terveeksi! 
– Poikani, sinun syntisi ovat anteeksi annetut, vastasi Jeesus ja jatkoi 
matkaansa, mutta kirjanoppineet ja fariseukset, jotka olivat läsnä ja olivat 
kuulleet hänen sanansa, huusivat: 
– Olkoonpa tuo ihminen profeetta tai ei, niin hän pilkkaa Jumalaa, sillä 
syntejä ei voi antaa anteeksi kukaan muu kuin Jumala yksin! Jeesus seisahtui 
ja sanoi kääntyen heihin: 
– Kumpi on helpompaa: sanoako tuolle ihmiselle, joka ei ole voinut kävellä 
kahteentoista vuoteen ja jonka käsi varret ja jalat ovat kuivettuneet, niin kuin 
te itse näette: "Sinun syntisi ovat anteeksiannetut" vai sanoa: "Nouse ja käy"? 
Kun minä, kuten usein ennenkin olen tehnyt, voin käskeä hänen nousta ja 
käydä, ja jos hän käy, niin eikö se todista, että minulla on valta antaa hänelle 
synnit anteeksi?  
Mikä muu voima tekisi hänet kykeneväksi nousemaan ja käymään, ellei 
Jumalan kaikkivaltius, joka myös voi antaa ihmisille anteeksi heidän syntinsä! 
Mutta jotta näkisitte Jumalan Pojalla olevan vallan maan päällä antaa syntejä 
anteeksi, niin katsokaa tänne! 
Sitten profeetta sanoi halvatulle kovalla äänellä: Nouse, ota vuoteesi ja käy! 
Kohta mies nousi, juoksi ympäri ja ylisti Jumalaa, otti vuoteensa, jolla hänet 
oli kannettu ovellemme, ja riensi pois näyttäytyäkseen omaisilleen, ja kaikki 
kansa ylisti ja kiitti Jumalaa. Näin Jeesus osoitti julkisesti kaikille ihmisille, 
että kun hänellä oli valta parantaa sairaita, hän myös voi antaa synnit 
anteeksi, koska voima siihen tuli Jumalalta. Olisitpa, kallis isäni, nähnyt, kun 
hän jätti asuntomme mennäkseen Galileaan! Maria ja minä lankesimme 
hänen jalkoihinsa ja itkimme. Aamos sekä Nikodeemus ynnä monet muut 



polvistuivat hänen eteensä ja pyysivät hänen siunaustaan; äidit toivat 
lapsensa hänelle, että hän laskisi kätensä heidän päällensä, sairaita ja 
heikkoja asettivat heidän ystävänsä hänen tielleen, että hänen varjonsa tekisi 
heidät terveiksi.  
Sadoittain ihmisiä piti käsissään liinasia, erilaisia esineitä ja kypressinoksia 
koskettaakseen niillä hänen vaatteitaan. Katu oli täynnä Jerusalemin sairaita, 
ja kun hän kulki noiden onnettomien keskitse, jotka katselivat häneen ja 
ojensivat laihtuneet kätensä häntä kohti, paransi hän heitä ohimennen 
lausutulla sanalla.  
Me kaikki itkimme jättäessämme hänelle hyvästi ja seurasimme häntä aina 
Damaskon portille saakka. Täällä oli koolla monta leeviläistä ja pappia; 
heidän joukossaan oli myös muutamia Jerusalemin pahimpia pahantekijöitä. 
Tieto tästä tuli rabbi Aamokselle, joka kohta lähetti sanan ystävällemme 
Emiliukselle, roomalaiselle päämiehelle, ja antoi ilmoittaa hänelle, että oli 
aikomus tappaa Jeesus kohta, kun hän tulisi ulos kaupungin portista. 
Emilius asettui heti viidenkymmenen ratsastajan etupäähän, ja portille 
tultuaan hän tunki kansanjoukon taaksepäin ja vartioi porttia. Kun Jeesus tuli 
esiin ratsastajien rivien välitse, tarjosi nuori roomalainen hänelle kohteliaasti 
suojeluvartiostoa lähimpään kylään. Jeesus katsahti häneen ystävällisesti ja 
vastasi: 
– Nuori mies, minä en tarvitse apuasi. Aikani ei ole vielä tullut. Nuo ihmiset 
eivät voi vahingoittaa minua, ennen kuin aikani on tullut, eikä minun Isäni 
ole vielä antanut minua heidän käsiinsä! Ota vastaan siunaukseni, ja sinä saat 
kerran kokea, kenelle olet apuasi tarjonnut! Leeviläiset ja heidän 
palkkaamansa murhaajat tunkeutuivat nyt huutaen ja kirkuen ratsumiesten 
rivien läpi tavoittaakseen Jeesuksen.  
Mutta Emilius ratsasti heitä vastaan, ajoi heidät pakoon ja uhkasi heitä 
miekallaan. Sitten hän ratsasti profeetan luo ja tarjosi hänelle parhainta 
hevostaan, mutta Jeesus kieltäytyi ottamasta sitä ja jatkoi matkaansa 
roomalaisen rinnalla, joka itsepintaisesti tahtoi seurata häntä. Jeesus 
keskusteli ystävällisesti sotilaan kanssa ja kertoi hänelle ihmeellisiä asioita 
Jumalan valtakunnasta. Emilius, joka myöhemmin kertoi minulle kaikesta 
tästä, saattoi häntä Efraimiin saakka ja aikoi juuri palata Jerusalemiin, kun 



neljä pitalista tuli läheisen kaupungin hautausmaalta ja jo kaukaa alkoivat 
huutaa: 
– Pyhä Messias, armahda meitä! Jeesus pysähtyi, vaikka hänen 
opetuslapsensa käskivät pitalisia vaikenemaan, koska oli jo myöhäinen ja 
Mestari oli väsynyt. Mutta Jeesus, joka lakkaamatta tahtoi tehdä hyvää, 
kutsui pitaliset esiin. Heidän lähetessään kansa ja roomalainen vartiosto 
väistyivät syrjään, sillä noiden elävänä kuolleitten näkeminen herätti kaikkien 
läsnäolijain inhoa. Pitaliset seisahtuivat vavisten muutaman askeleen päähän 
Jeesuksesta. 
– Älkää peljätkö, hän sanoi, minä tahdon parantaa teidät! 
Hän meni heidän luokseen, laski kätensä jokaisen päälle ja teki heidät kaikki 
tämän kosketuksen kautta terveiksi, niin että he saivat terveen ruumiin, 
kirkkaat silmät ja puhtaan ihon. Kun Emilius näki tämän ihmetyön, hyppäsi 
hän alas ratsultaan, heittäytyi Jeesuksen jalkoihin ja kunnioitti häntä huutaen 
– Sinä olet Jupiter tai Merkurius oi, voimallinen. Jumala! Lahjoita minulle 
viisautta ja voimaa taivaasta! 
– Nouse ylös, nuori mies, vastasi Jeesus ja katsoi surullisesti häneen. – Sinä 
saat viisautta ja armoa, mutta et, omilta jumaliltasi. On vain yksi Jumala, Isä. 
Rukoile häntä, ja hän on kuuleva sinua.  
Emilius tunnusti minulle, että hänen sydämensä tykytti kovasti, niin kuin käy 
kaikkien, joille Jeesus niin puhuu. Hän vakuutti, että hän tästä lähin hylkäisi 
omat jumalansa ja uskoisi vain Israelin Jumalaan ja Jeesukseen, hänen 
profeettaansa. Eivätkö nämä ole ilahduttavia tietoja? Katso, hän julistaa 
"pakanain vapautta". 
Rakas isä, minä olen toivomuksesi mukaan kertonut sinulle Jeesuksesta 
kaikki, mitä olen kuullut ja omin silmin nähnyt. Sinun täytyy tunnustaa, että 
hän on enemmän kuin profeetta, hän on Kristus, Korkeimman Poika. Oi, älä 
kauemmin epäile uskoa häneen! Monet tuhannet rakastavat ja kunnioittavat 
häntä sekä uskovat häneen. Joka päivä kasvaa hänen voimansa ihmisten 
sydämiin nähden. Kansa kunnioittaa hänen jalkojensa tomuakin. Papit 
uskovat ja vapisevat. He tahtoisivat mielellään tappaa hänet, kuten Herodes 
yritti Beetlehem, missä Jeesuksen vielä ollessa lapsena he pelkäävät hänen 
tähtensä menettävänsä vaikutuksensa kansaan. He sanovat, että uhrit 



lakkaavat, temppelit hävitetään ja Israelin usko katoaa, jos Jeesuksen 
annetaan elää ja saarnata sekä tehdä ihmetöitä. Mutta kaikki tämä todistaa 
vain Messiaan eduksi. Eikö Daavid ennustanut hänestä, että hänen tullessaan 
"maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen 
voideltuansa vastaan. Mutta hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa 
heitä!" (Ps.2:2, 4) 
Täten, rakas isä, vahvistuu yhä totuus, että Jeesus Nasaretilainen on Jumalan 
Kristus. 
Sinua hellästi rakastava Adina. 
 
Kahdeskymmenes kirje 
 
Adina käy Nainissa huonon terveytensä tähden. – Oleskelu siellä. – Kaksi 
Jeesuksen opetuslasta tulee taloon. – Heidät karkoitetaan kaupungista. – 
Ruut. – Samuelin kirje. – Hän on ollut merihädässä ja saanut hoitoa Adinan 
isän kotona Aleksandriassa. – Hän tulee kotiin. – Mutta hän kuolee 
kuumeeseen. – Hautausvalmisteluja. – Kirje Gadarasta. 
 
RAKAS ISÄ! Monta kuukautta on kulunut siitä, kun sait minulta viime kirjeeni. 
Olen hyvin iloinen, että terveyteni on tullut niin vahvaksi, että voin vaaratta 
jälleen ryhtyä kirjeenvaihtoon kanssasi. En voi kyllin kiittää hellästä 
huolenpidosta, jolla Aamos enoni ja Maria serkkuni ovat hoitaneet minua 
sairauteni aikana.  
Heidän rakastavan huolenpitonsa ja Jumalan avun johdosta olen nyt melkein 
terve. Koska minua oli neuvottu jonkin aikaa oleskelemaan puhtaassa 
ilmassa Galilean vuoristossa, niin matkustivat sukulaiseni kanssani tänne, 
missä olen viettänyt jo monta viikkoa Nainin kylässä Taaborin vuoren lähellä. 
Nyt tunnen jälleen, kuinka voimani yhä lisääntyvät. Me asumme erään lesken 
luona, jonka mies hukkui mereen, kun hän merimiehenä purjehti 
kauppalaivalla Kesareasta. Lesken maja on puutarhassa, mistä on ihana 
näköala Taaborin vuorelle, joka majesteetillisena kohoaa edessämme. 
Eräänä päivänä kulkiessani ympäri puutarhassa pysähtyi kaksi tomuista ja 
matkasta väsynyttä miestä avonaisen puutarhan veräjälle. He tervehtivät 



kohteliaasti ja sanoivat: 
– Rauha tälle kodille, neito, ja kaikille täällä asuville! 
– Tervetuloa! vastasi leski, joka oli kuullut heidän sanansa. – Tulkaa sisään, 
niin minä annan vettä jalkojenne pesemiseksi ja leipää nälkänne 
tyydyttämiseksi. Molemmat miehet astuivat sisään ja istahtivat. Kun he olivat 
nauttineet vieraanvaraisen lesken tarjoamia virvokkeita, nousi toinen ja 
sanoi: 
– Tänään on suuri onni tapahtunut tälle kodille. Me olemme Jeesus 
Nasaretilaisen lähettiläitä ja kuljemme paikasta paikkaan julistamassa 
sanomaa, että Herran päivä on lähellä, sillä Messias on tullut. 
Nämä sanat kuultuamme Maria ja minä huudahdimme suuresti iloiten: Me 
olemme nähneet Jeesus Nasaretilaisen ja kuulleet häntä sekä uskomme 
häneen. 
Miehet ihastuivat siitä kovin ja kertoivat profeettaa koskevien 
kysymystemme johdosta, että hän oli Samariassa, saarnasi siellä ja teki 
ihmetöitä sekä julisti Jumalan valtakuntaa. Tämä ilmoitus ilahdutti meitä, sillä 
emme olleet pitkään aikaan kuulleet Jeesuksesta mitään. Saimme myös 
vierailtamme tietää, että Jeesus oli valinnut kaksitoista apostolia, jotka aina 
olivat hänen luonaan ja joita hän opetti; sen lisäksi hän oli jo kauan sitten 
valinnut seitsemänkymmentä muuta, jotka hän lähetti kaksittain 
kaupunkeihin julistamaan hänen tuloaan. 
– Tuleeko hän Nainiinkin? kysyi leski liikuttuneena. – Minä kuolisin mielelläni, 
jos ensin saisin nähdä tuon suuren ja pyhän miehen! 
– Kyllä hän tulee tänne, vastasi toinen, ja me tahdomme puhua hänelle 
vieraanvaraisuudesta, jolla sinä olet meidät vastaanottanut, ja hän tulee 
taloosi. Sillä ei hän koskaan unohda niitä, jotka hänen opetuslapsilleen ovat 
vesitilkankin tarjonneet. Miehet jättivät nyt hyvästi toivottaen Jumalan 
rauhaa majamme osaksi. Muutama hetki sen jälkeen, kun he olivat meidät 
jättäneet, kuului korviimme kumeaa hälinää lähellä olevalta torilta. Me 
nousimme asuntomme katolle ja näimme nuo molemmat miehet, jotka 
seisoivat pienellä kummulla ja saarnasivat Kristuksen valtakunnasta sekä 
kehoittivat kuulijoita tekemään parannuksen pahoista töistään ja tästä lähin 
viettämään Jumalalle otollista elämää, sillä Jeesus tuomitsee heidät kerran 



sen mukaan, mitä he ovat tehneet. Muutamat pilkkasivat Jeesusta ja toiset 
heittelivät kiviä molempien miesten päälle. Me saatoimme paikaltamme 
nähdä, kuinka toinen riisui kengät jalastaan ja pudisti tomun niistä, jonka 
jälkeen hän huusi niin kovalla äänellä, että me selvästi saatoimme kuulla 
hänen sanansa: 
– Koska te hylkäätte elämän sanan, niin tulevat syntinne yhä pysymään 
päällänne, samoin kuin minä heitän teille takaisin tomunkin kaupungistanne. 
Sitten he menivät pois leeviläisten ja roskaväen ajamina. Tuon vihaisen 
mielialan oli, kuten sittemmin saimme tietää, synnyttänyt suuren neuvoston 
antama käsky maan kaikille synagoogille ja papeille, että kaikki, jotka 
uskaltaisivat julistaa Jeesus Nasaretilaisen Kristukseksi, vedettäisiin oikeuden 
eteen. 
Valittaessamme tätä vihamielisyyttä Jumalan lähettämää profeettaa vastaan, 
jonka koko elämä oli ollut täynnä hyviä töitä, astui äkkiä sisään nuori, kaunis 
tyttö nimeltä Ruut. Hänellä oli avain kädessään; hänen kauniit kasvonsa 
loistivat salaisesta ilosta, mikä jyrkästi erosi meidän surullisuudestamme. Me 
tunnemme Ruutin oikein hyvin ja rakastamme häntä sisarena. Hän on orpo 
ja asuu enonsa Elihaan luona, joka on leeviläinen ja hyvin vaikuttava mies 
kaupungissa. Ruut on koruton ja sydämellinen ja vihaa vääryyttä. Hänen 
koko olemuksessaan on jotakin viehättävää. 
– Mitä hyviä uutisia sinä tuot, Ruut? kysyi Maria hymyillen. 
– Keneltä kirje on? 
– Saaralle, vastasi kaunis tyttö, ja hänen kasvoilleen levisi kaunis puna, niin 
että me kohta aavistimme, kuinka asianlaita oli. 
– Mutta emmehän vielä ole saaneet tietää, keneltä kirje on, sanoi Maria 
leikillisesti. 
– Te voitte sen kyllä arvata, hän vastasi ja kallisti päänsä valkeaa olkapäätään 
kohti sekä poistui kiireesti huoneesta. Me riensimme perässä hänen 
asuntoonsa ja kuulimme, että hän sanoi jättäessään kirjeen: 
– Samuelilta! 
– Jumalalle olkoon kiitos! vastasi leski. – Poikani elää ja on terve ja 
voimissaan! 
– Lue, rakas Saara! huudahti nuori tyttö. – Hän oli tätä kirjoittaessaan 



Aleksandriassa, ja hän tulee pian kotiin.  
– Oi onnellista päivää! jatkoi tuo ilosta huumaantunut tyttö. Hän näytti 
kokonaan unohtaneen läsnä olomme. Mutta me olemme jo kauan tunteneet 
hänen puhtaan rakkautensa lesken poikaan, sillä hän oli uskonut meille 
toiveensa ja huolensa, ja hän oli lukenut meille kaikki kirjeet, jotka hän oli 
saanut nuorukaiselta, joka, kuten isänsäkin, oli merimies. Näistä kirjeistä 
olimme saaneet nähdä, että tuo nuori merimies rakasti Ruutia yhtä paljon 
kuin Ruutkin rakasti häntä, ja meidän sydämemme iloitsi tästä 
molemminpuolisesta kiintymyksestä. 
– Ei, sanoi leski, silmäni ovat ilonkyynelistä hämärtyneet; en voi nyt lukea. 
Lue sinä kuuluvasti, Ruut, ja Maria sekä Adina kuulkoot myös, mitä hän 
kirjoittaa. Onko kirje minulle vai sinulle, lapseni? 
– Minulle, rakas Saara, vastasi tyttö vähän kainostellen. 
– Niin oikein, niin oikein! On hyvin luonnollista, että suurin osa kirjeestä 
koskee sinua. Jos minä vain saan tietää, että hän on terve ja voi hyvin, niin 
on samantekevää, kirjoittaako hän sinulle vai minulle. Ruut loi meihin ilosta 
loistavan silmäyksen ja luki sitten kuuluvasti: 
– Rakkahin Ruut! 
Pelkään, että pitkällinen vaikenemiseni on tehnyt sinut kärsimättömäksi, 
mutta rakkauteni ei ole silti vähentynyt, vaikka et useammin olekaan saanut 
minulta tietoja. Nyt, kun olen turvassa, tahdon kirjoittaa sinulle, mitä 
päinvastaisessa tapauksessa en olisi tehnyt. Tiedä siis, että laivamme 
lähdettyä Kesareasta purjehtiaksemme Kreetaan, yllätti meidät kova myrsky. 
Pyrkiessämme saaren itärannalle eksyimme pois suunnastamme ja 
ajelehdimme kohti Afrikkaa, jonka rannikolla laivamme joutui haaksirikkoon. 
Koko lastimme vajosi meren pohjaan, ja monet laivamiehistämme hukkuivat. 
Monen muun mukana minäkin jouduin raakalaisten vangiksi, ja meidät 
kuljetettiin kauas sisämaahan erääseen vuoristoseutuun, missä jouduin 
meidät vangeiksi ottaneen kansan päämiehen orjaksi. Levottomana 
ajatellessani sinun ja kalliin äitini tuskaa päätin paeta. Monenmoisten 
seikkailujen jälkeen pääsin rannikolle, ja kuljettuani monta päivää pitkin 
rannikkoa, onnistui minun päästä pieneen laivaan, joka tuli Kyprossaarelta, ja 
siten pääsin Aleksandriaan.  



Laiva oli erään rikkaan kauppiaan, heimolaisemme Manasse Benjamin Ben 
Israelin, joka nähtyään minut sairaaksi ja rahattomaksi, vieraanvaraisesti otti 
minut taloonsa ja hoiteli minua niin kuin poikaansa, kunnes olin saanut 
terveyteni ja voimani takaisin.  
Sydämellisiin kiitoksiini hän vastasi, että hänellä oli tytär kaukana Juudan 
maalla ja toivoi, että Jumala palkitsisi hänelle siten, että auttaisi hänen 
tytärtään jalomielisten ihmisten kautta, jos hänkin hätään joutuisi. Näitä 
sanoja kuullessamme Maria ja minä katsahdimme toisiimme liikuttuneina ja 
hämmästyneinä. 
– Se oli minun isäni! minä huudahdin. – Minua ilahduttaa, Saara muori, että 
isäni holhosi poikaasi. 
Siunattu olkoon isäni! Kun Saara kuuli, että sinä, rakas isäni, niin 
vieraanvaraisesti hoidit hänen poikaansa, syleili hän minua kerta toisensa 
jälkeen ja pyysi minua lä hettämään sinulle lämpimimmät kiitoksensa. Koska 
sinä nyt, rakas isä, tunnet tuon nuoren miehen, jonka kaitselmus oli uskonut 
huolenpitoosi, niin tahdon vastaisuudessa kertoa sinulle, mitä hänelle sitten 
on tapahtunut.  
Ruut jatkoi kirjeen lukemista, joka lopuksi sisälsi tiedon, että Samuel palaisi 
kotiin ensimmäisellä Siidoniin tai Kesareaan tulevalla laivalla; hän toivoi 
varmasti saavansa pian nähdä äitinsä kasvoista kasvoihin ja morsiamenaan 
tuon nuoren tytön, jota hän niin kauan oli rakastanut ja sydämessään 
säilyttänyt. Saara ja Ruut näkyivät entistä enemmän kiintyvän minuun, 
saatuaan tietää, että minä olin tuon jalomielisen juutalaisen tytär, miehen, 
joka oli tehnyt niin paljon Samuelin hyväksi vieraassa maassa. 
Vihdoin, kun terveyteni oli täysin entisellään ja minun oli pian palattava 
Jerusalemiin, saimme suureksi hämmästykseksemme nähdä piirissämme 
tuon niin kauan kaivatun pojan ja sulhasen. Maria ja minä olimme nähneet 
hänet kerran ennen, ja me pidimme hänen miehekkäistä ja päivettyneistä 
kasvoistaan, hänen uljaasta ja teeskentelemättömästä ryhdistään. Meidän 
täytyi tunnustaa, ettei Ruutilla ollut huono maku. 
Samuel jätti minulle tavarakäärön, jonka sinä olit lähettänyt hänen 
mukanaan minulle Jerusalemiin, ja meillä kaikilla oli syy iloita hä nen 
tulostaan.  



Mutta voi, rakas isä, ilomme tuli meille vain lyhyeksi! Yöllä, kotiintulonsa 
jälkeen, hän sai pahanlaisen kuumeen, jonka siemenen hän oli saanut 
Afrikassa, ja meidät valtasi mitä syvin suru. Minun on aivan mahdotonta 
kuvailla sinulle äidin tuskaa ja hänen kihlattunsa sydäntä särkevää murhetta, 
kun he kumartuivat hänen tautivuoteensa yli ja kuulivat hänen vaikeroivan 
kuumehoureissaan.  
Hän ei enää tuntenut heitä. Milloin hän kuvitteli nääntyvänsä janoon Afrikan 
kuumalla hiekka-arolla, milloin hän luuli taistelevansa pakanoitten kanssa. 
Lääkärit ja hänen lukuisat ystävänsä sillä hänestä pidettiin paljon niin hyvin 
hänen itsensä kuin hänen äitinsä ja Ruutin tähden tekivät parhaansa 
auttaakseen häntä, mutta turhaan. Aamulla, kolmantena päivänä 
kotiintulonsa jälkeen, hän kuoli kovia tuskia kärsittyään. Ruut raukka! Hän 
heittäytyi epätoivoisena hänen hengettömän ja rumentuneen ruumiinsa yli! 
Kun hänet vie tiin huoneesta, missä ruumis lepäsi, kuului hänen valituksensa 
koko talossa. Äiti istui poikansa ruumiin ääressä syvimmän epätoivon 
kuvana, pitäen hänen kylmää kättään omassaan, valittaen ja huutaen 
surullisella äänellä, joka olisi liikuttanut roomalaisenkin sydäntä.  
– Poikani, poikani! Kadotettu ja jälleen löydetty! Onko sinut ainiaaksi 
temmattu minulta? Sinä ja Ruut olisitte tulleet niin onnellisiksi. Voi, kunpa 
Jumala olisi antanut minun kuolla sinun sijastasi, poikani Samuel, ainoa 
poikani! Tällä tavalla valitti Daavid kerran Absalomia! 
Minä kirjoitan sinulle tästä surullisesta tapauksesta tietäessäni, kuinka 
sydämestäsi sinä, rakas isä, suret tämän nuoren miehen kuolemaa, sillä minä 
näen kirjeistäsi, että sinä olet kohdellut häntä isällisellä rakkaudella. Olitpa 
luvannut hänelle, että sinä, hänen mentyään naimisiin Ruutin kanssa, olisit 
varustanut hänelle laivan, hänen tehdäkseen kauppaa Egyptissä. Voi, häiden 
sijasta tuleekin hautajaiset! Kantajat seisovat jo ovella, ja muutaman 
silmänräpäyksen kuluttua he vievät hänet hautausmaahan kaupungin 
ulkopuolelle. 
Tätä kirjoittaessani Maria istuu vieressäni, huokailee ja sanoo: Voi, jos Jeesus, 
voimallinen profeetta olisi ollut täällä, niin hän olisi parantanut Samuelin. 
Johannes on lähettänyt meille tiedon, että Jeesus kulkee tätä tietä eteenpäin, 
saarnaten ja parantaen, sekä että hän saattaa saapua tänne jo tänä iltana. 



Mutta kuinka hän nyt voi auttaa meitä? Eipä edes Jeesuskaan voi kutsua 
kuolleista elämään. Ei kukaan ole vielä kuullut, että hän olisi herättänyt 
kuolleista. Kuitenkin on kaikki valitus turhaa; jalo nuorukainen on kuollut, ja 
hän herää vasta vanhurskasten ylösnousemuksessa! 
Minä kuulen ruumiinkantajien raskaat askeleet alhaalla pihalla. Murehtijain 
läpitunkevat valitushuudot täyttävät sieluni pelolla, mutta lohduttoman äidin 
epätoivoinen huuto voittaa kaikki muut. Ruutin ääni on vaiennut. Hän istuu 
jäykkänä, kuin marmori ja tuijottaa lasimaisilla silmillään ulos avaruuteen. 
Ainoastaan hänen valtimonsa sykintä ilmaisee hänen elävän.  
Tyttö parka! Isku oli liian ankara, hän ei voinut sitä kestää! Maria sai juuri 
vastaanottaa pienehkön pergamenttikäärön; hänen kasvojensa 
punastumisesta arvaan, että se on Johannekselta. Hän hymyilee surullisesti 
ja ojentaa minulle kirjeen kyynelsilmin. Minä olen sen lukenut, rakas isä. 
Tahdon ilmoittaa sinulle, mitä hän kirjoittaa, jos vain ehdin jäljentää sen, 
ennen kuin minut kutsutaan seuraamaan vainajaa hänen viimeiseen 
leposijaansa. "Gadarassa, Juudean tällä puolen. 
Rakas Maria! Lähetti on yksi Jeesuksen opetuslapsi. Hänen nimensä on 
Bartimeus. Hän oli köyhä ja sokea ja eli almuista, mutta nyt ovat, kuten 
huomaat, hänen silmänsä avonaiset, ja hän näkee. Hän kulkee nyt ympäri 
kaikissa kaupungeissa, missä hän on sokeana oleskellut, ilmoittaakseen 
Jeesuksen tekemää ihmetyötä. Hartain toivoni on, että sinä saisit terveyttä ja 
voimaa raittiissa vuoristoilmassa Taaborin uona, missä oleskelet serkkusi 
Adinan kanssa.  
Minulle ei ole suurempaa iloa kuin tieto, että se tekee sinulle hyvää. Tähän 
kirjeeseen liittyy rukous, että me, jotka niin vilpittömästi rakastamme 
toisiamme, pian tulisimme yhdistetyiksi pyhään liittoon, jonka Jumala itse on 
säätänyt ja siunannut. Mutta kun meillä vielä on paljon puhuttavaa tästä 
asiasta, en tahdo sen enempää uskoa tälle pergamentille, sillä minä aion 
tulla luoksesi huomenna tai ylihuomenna saadaksemme kasvoista kasvoihin 
keskustella kaikesta, mikä nyt liikkuu sydämissämme. 
Voi hyvin, Maria! Jumalan rauha olkoon sinun ja kaikkien teidän kanssanne! 
Sano ystäville terveisiä minulta ja kerro heille, että minä ja Aamos kohta 
olemme luonasi. Olen kuullut paljon pyhää Mestariamme Jeesusta ja hänen 



jumalallista lähetintehtäväänsä koskevaa, jonka myöhemmin kerron sinulle, 
jotta sinäkin kuuluisit opetuslapsiin ja uskoisit Jeesukseen. Mestarina 
tervehtii sinua ja koko perhekuntaanne. Aamoskin tervehtii sinua 
suudelmalla. Tämä on toinen kirje, jonka kirjoitan sinulle täältä." 
– Voi, jospa tuo voimallinen profeetta olisi tullut päivää aikaisemmin! Ruut ja 
Samuelin äiti olisivat silloin säilyneet kaikelta tuskalta! Mutta tapahtukoon 
Jumalan tahto! sanoi Maria. Nyt meidät kutsutaan alas ollaksemme läsnä 
hautajaisissa. Voi hyvin, rakas isä! Minä tiedän, että vuodatat kyyneleitä 
ajatellessasi tuota jaloa nuorukaista, jonka kuo lemasta puhutaan kaikkialla 
Nainissa. Ristikkoikkunasta voin nähdä suuren kansanjoukon kokoontuneen 
kadulle. 
Isämme Aabrahamin Jumala suojelkoon ja varjelkoon sinua ja suokoon 
meidän kohdata toinen toisemme kasvoista kasvoihin ilossa ja rauhassa! 
Sinua rakastava tyttäresi Adina. 
 
Kahdeskymmenes ensimmäinen kirje 
 
Ruutin suru. – Ruumissaatto. – Jeesus herättää kuolleen. – Maria kertoo 
tämän ihmeen. – Samuelin muisto kuoleman tilastaan. – Jeesus jää taloon. – 
Häävalmistuksia. 
 
RAKAS ISÄNI! Tartun taas kynääni, jonka tunti sitten laskin kädestäni 
saattaakseni emäntämme poikaa hautaan. Minä tahdon kertoa sinulle 
ihmeellisen tapauksen, jollaista ei koskaan ennen ole tapahtunut. Me kaikki 
olemme niin iloissamme ja hämmästyneitä, että käteni vapisee, ja minä 
tuskin kykenen piirtämään ajatuksiani pergamentille.  
Äsken mainitsemassani kirjeessä ilmoitin, että minua kutsuttiin saattamaan 
itkevää äitiä hautausmaalle kaupungin ulkopuolelle. Tultuani alas pihalle 
näin hänen poikansa jo makaavan paareilla, ja niiden kantajat olivat jo 
nostaneet ne olkapäilleen. Silloin valtasi Ruut-paran niin syvä suru, että 
minun täytyi viedä hänet huoneeseensa, missä hän tajuttomana vaipui 
vuoteelleen. En voinut jättää häntä yksikseen tuossa tilassa, ja ruumissaattue 
kulki pois ilman minua.  



Tiellä tuki Maria lohdutonta, surupukuista äitiä. Saattue näytti olevan 
loppumaton, sillä suuri joukko ihmisiä seurasi ruumista kunnioittaakseen 
tätä israelilaista leskeä. Vihdoin jäin aivan ypöyksin tainnoksissa olevan 
Ruutin luo. Hän näkyi nukkuvan, vaikka hän joka silmänräpäys kuiskaili tuon 
kuolleen nimeä.  
Minä istahdin hänen viereensä ja ajattelin Jumalan ihmeellisiä teitä: kuinka 
hän oli onnellisesti tuonut kotiin lesken pojan tuhansista vaaroista, 
haaksirikosta ja orjuudesta, valmistaakseen hänen sielulleen lyhyen ilon ja 
antaakseen hänen sitten kuolla hänen käsivarsilleen. Kun heitin silmäyksen 
tuon tyttöparan marmorinkalpeisiin kasvoihin, en voinut muuta kuin toivoa, 
ettei hän koskaan heräisi horrostilastaan uudelleen kokemaan katkeraa 
menetystään ja suurta murhettaan. 
Äkkiä kuulin kovia huutoja. Minä pelästyin ja riensin ristikkoikkunaan. Meteli 
yhä eneni, ja olin erottavinani ilonhuutoja eikä hätähuutoja. Kuulemani 
huudot tuntuivat tulevan kaupungin muurien ulkopuolelta. Tiesin, että 
katolta voi nähdä yli muurien, ja nähtyäni Ruutin yhä makaavan 
liikkumattomana, juoksin nopeasti portaita myöten katolle. Huuto kävi yhä 
kovemmaksi, ja uteliaisuuteni lisääntyi.  
Tultuani katolle ja nojautuessani kaidetta vastaan, näin Elekin, meidän 
gibeonilaisen orjamme, nopeana kuin antilooppi, tulevan juosten 
asuntoamme kohti. Hän viittaili vilkkaasti kädellään ja huusi jotakin, mitä en 
käsittänyt Hänen perässään juoksi kaksi nuorukaista, jotka näyttivät tuovan 
jotakin tärkeää viestiä.  
Nyt käsitin, että jotakin merkillistä oli tapahtunut, vaikken voinut arvata, mitä 
se oli. Kun tähystelin kohti kaupungin porttia, missä huudot kuuluivat yhä 
selvemmin, näin hautakummun rinteellä suuren kansanjoukon 
kokoontuneena erään sen keskellä, olevan ihmisen ympärille.  
Ruumispaareja en voinut huomata enkä ymmärtänyt, kuinka ruumissaattue 
oli joutunut sellaiseen epäjärjestykseen. Koko kansanjoukko tunkeili 
kaupunkiin päin. Elek, joka oli ollut ensimmäisiä ja nyt saapunut aivan 
asuntomme lähelle, huusi:  
- Hän elää, hän elää! Eräs Elekin takana oleva nuori mies huusi:  
- Hän on noussut. kuolleista! 



– Hän elää ja palaa nyt takaisin kaupunkiin! huusi kolmas niille, jotka olivat 
minun kanssani rientäneet talojensa katoille saadakseen tietää hälinän syyn. 
– Kuka - kuka elää? minä kysyin Elekiltä. – Mitä nuo huudot merkitsevät, 
Elek? Hän katsahti minuun pelon ja kunnioituksen ilmein ja sanoi: 
– Nuori Samuel ei ole enää kuollut, vaan hän elää. Sinä saat kohta nähdä 
hänet, sillä kansa seuraa häntä kaupunkiin, ja kaikki riemuitsevat ja iloitsevat. 
Missä on Ruut? Minä ilmoitan hänelle tämän iloisen uutisen!  
Sanomattoman mielenliikutuksen valtaamana ja epäillen kuulemani asian 
totuutta riensin Ruutin luo, varovaisesti valmistaakseni häntä tapahtumalle. 
Mutta tultuani hänen huoneeseensa huomasin, että Elek oli ennättänyt 
ennen minua ja että hänen sanansa olivat herättäneet Ruutin hänen 
horrostilastaan. Ruut katsahti hämmästyneenä Elekiin, ikään kuin hän ei olisi 
ymmärtänyt, mitä tämä sanoi. Minä menin hänen luokseen, suljin hänet 
syliini ja sanoin:  
- Kallis Ruut, me olemme saaneet iloisen uutisen. Sen täytyy olla totta. Kuule 
kansan ilonhuutoja tuolla ulkona! 
– Hänkö elää? toisti Ruut, pudistaen päätään. – Ei, ei, ei! 
– Niin kyllä, tuolla ylhäällä! hän jatkoi kohottaen kauniit, loistavat silmänsä 
taivasta kohti. 
– Mutta maankin päällä, lausui Elek vakavasti. – Minä näin hänen nousevan 
ylös ja kuulin hänen puhuvan yhtä selvästi kuin koskaan ennen. 
– Kuinka se tapahtui? Sano! minä huudahdin. 
– Kuinkako? Kuka muu olisi voinut tehdä sellaista ihmettä kuin tuo 
voimallinen profeetta, jonka näimme Jerusalemissa, vastasi Elek. 
– Jeesus! minä huudahdin ihastuneena. 
– Kukapa muu! Hän kohtasi ruumispaarit tiellä kaupungin portin 
ulkopuolella - mutta katso, he tulevat nyt tänne! Elekin kertomuksen 
keskeyttivät äänekkäät huudot kadulla ja satojen ihmisten astunta. 
Seuraavassa silmänräpäyksessä oli huone täynnä hyvin liikuttuneita ihmisiä. 
Muutamat itkivät, toiset nauroivat kuin mielettömät. Heidän keskellään näin 
Samuelin terveenä ja reippaana; hänen äitinsä painautui häneen niin kuin 
viiniköynnös tukeensa. Samuel huusi:  
- Missä Ruut on? Oi, missä hän on? Antakaa minun tehdä hänet jälleen 



iloiseksi! 
Minä katselin häntä peläten, ikään kuin edessäni olisi ollut aave. Kun Ruut 
kuuli hänen äänensä, huusi hän ilosta: - Hän elää - hän elää totisesti! 
Rientäessään Samuelia kohti hän olisi varmaan vaipunut maahan, ellei 
nuorimies olisi ottanut häntä käsivarsilleen ja painanut hänet rintaansa 
vasten. 
– Notkistakaamme polvemme ja kiittäkäämme Jumalaa! hän sanoi. 
Muutaman hetken kuluessa näin liikuttavan ja juhlallisen kohtauksen silmäini 
edessä. Kuolleista noussut nuorukainen polvistui keskelle huonetta äitinsä 
kanssa, joka oli nojannut päätään hänen olkapäätään vasten.  
Ruut tarttui hänen vasempaan käsivarteensa ja syleili häntä aivan kuin 
Samuel olisi ollut enkeli, jonka hän pelkäsi levittävän siipensä lentoon ja 
jättävän heidät yksin maan päälle. Maria ja minä olimme myös polvillamme 
heidän vieressään, ja kaikki kansa kumarsi päänsä rukoukseen, kun Samuel 
korotti äänensä ja ylisti häntä, jonka vallassa on elämä ja kuolema ja joka nyt 
oli antanut hänelle molemmat nämä lahjat.  
Täytettyään tämän ensimmäisen ja pyhän velvollisuutensa hän nousi ja syleili 
minua. Sadoittain ihmisiä tuli katsomaan häntä, ja kaikki kielet ylistivät 
Jeesuksen rakkauden voimaa. 
– Missä on pyhä profeetta? minä kysyin Marialta. – Sopiiko meidän 
ilossamme unohtaa häntä? 
Hän vastasi: - Me kiitimme häntä kaikesta sydämestämme ja kostutimme 
kyynelillämme hänen käsiään ja jalkojaan, mutta kun hänet tahdottiin 
riemusaatossa tuoda kaupunkiin, hän katosi liikuttuneesta joukosta, eikä 
kukaan voinut häntä löytää. Mutta Johannes, joka oli hänen kanssaan, sanoi 
hänen käyvän meillä, kunhan vain kaupungissa hiljaisuus palautuu 
entiselleen. 
– Oi, minä saan siis nähdä hänet ja kiittääkin häntä! minä huudahdin. 
– Kerro minulle kaikki tätä ihmetyötä koskevat seikat, minä sanoin Marialle, 
sillä vaikka nyt näinkin Samuelin istuvan edessäni, syövän ja juovan, hänen 
äitinsä häntä palvellessa  
- kaikkien silmät olivat kiinnitetyt häneen nähdäkseen, söisikö hän!  
– ja vaikka uskonkin, että Jeesus voi kaikki tehdä, en kuitenkaan oikein 



saattanut käsittää, kuinka hän, jonka olin nähnyt kannettavan kuolleena pois, 
nyt istuu tuossa elävänä ja terveenä. 
– Minä kerron sinulle kaikki, vastasi Maria, jonka kasvot loistivat. Hän alkoi 
kertoa: 
– Kun me itkien kuljimme ruumispaarien jäljessä ulos portista, näimme 
kahdentoista tai kolmentoista henkilön tulevan pitkin Taaborin vuorelle 
laakson läpi johtavaa polkua. Suuri joukko miehiä, naisia ja lapsia seurasi 
heitä, ja he lähestyivät siten, että me kohtasimme heidät kaupungin portilla. 
Kuullessani muutamien sanovan:  
- Se on Nasaretin profeetta opetuslapsineen, katselin ympärilleni, ja suuri oli 
iloni tuntiessani Jeesuksen heidän etunenässään ja Johanneksen hänen 
vierellään. 
– Voi, jospa Jeesus Nasaretilainen olisi ollut täällä, kun poikasi makasi 
sairaana, sanoin leskelle ja osoitin profeettaa, joka oli pysähtynyt ja väistyi 
seurueineen syrjään, koska molemmat joukot eivät voineet yhtä haavaa 
kulkea kapean portin kautta.  
Kun leskiparka katsahti ylös, näki hänet ja huomasi hänen ystävälliset 
kasvonsa ja myötätuntoisuutensa, niin hän tuli ajatelleeksi, että profeetta 
olisi voinut estää hänen poikansa kuoleman, jos hän olisi ollut Nainissa, ja 
äidin valtasi jälleen syvä suru. Hän peitti hunnulla kasvonsa ja itki niin kovin, 
että kaikki tunsivat syvää liikutusta. Profeettakin näytti ottavan osaa hänen 
suruunsa ja kaipaukseensa, sillä kun leski oli tullut Jeesuksen kohdalle, meni 
Jeesus hänen luokseen ja sanoi: 
– Älä itke, äiti! Poikasi on nouseva ylös ja elävä! 
– Voi, rabbi, minä tiedän, että hän nousee viimeisenä päivänä, hän vastasi. – 
Hän oli niin nuori - niin jalo - hän oli minulle kaikki kaikessa. Hän oli ollut 
niin kauan poissa vieraassa maassa, tullakseen kotiinsa vain kuolemaan. 
Minä tiedän, että sinä olet Jumalan lähettämä profeetta ja teet hyviä töitä 
ihmisille. Voi, jospa olisit ollut täällä, niin poikani ei olisi kuollut  
- sinä olisit pelkällä sanallasi tehnyt hänet terveeksi. Mutta nyt hän on 
kuollut, kuollut, kuollut! Sitten hän purskahti itkemään. 
– Äiti, älä itke. Minä annan sinulle takaisin poikasi! – Mitä hän sanoo? 
huusivat muutamat fariseukset, jotka myös olivat ruumissaatossa. 



– Tahtooko hän herättää eloon kuolleen ihmisen? Se on liikaa, se! He 
pilkkasivat häntä. Mutta Jeesus laski kätensä kuolleen paareille ja kantajat 
seisahtuivat. Syntyi yleinen kummasteleva hiljaisuus. Jeesus poisti hikiliinan 
kuolleen marmorinkalpeilta kasvoilta, tarttui hänen käteensä ja sanoi kovalla, 
käskevällä äänellä: 
– Nuori mies, minä sanon sinulle: nouse! 
Silmänräpäyksessä valtasi kansan juhlallinen hiljaisuus. Kaikki katselivat 
ruumispaareihin. Kuolleen henki kuuli profeetan äänen ja palasi ruumiiseen, 
joka alkoi liikkua ja elää. Kalpeat kasvot muuttuivat heleän punaisiksi, silmä 
luomet aukenivat, ja tuo nuori mies kiinnitti silmänsä Jeesukseen. Sitten hän 
kohotti kätensä, hänen huulensa liikkuivat ja hän nousi istualleen paareilla ja 
sanoi kuuluvalla äänellä: 
– Katso, tässä minä olen! 
Jeesus tarttui hänen käteensä ja autettuaan hänet alas ruumispaareilta vei 
hänet äidin luo ja sanoi: 
- Vaimo, katso poikaasi! 
Tämän ihmetyön nähtyään kansa puhkesi ihmettelyyn ja ilonhuutoihin, ja 
suuri pelko valtasi kaikki. Ne, jotka juuri olivat itkeneet kuollutta, ylistivät 
Jumalaa sanoen: 
– Jumala on lähettänyt suuren profeetan kansalleen Israelille. Messias on 
tullut; Jeesus on Kristus. Hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet. 
Näin huutaen kansa ympäröi tuon herätetyn nuoren miehen ja saattoi hänet 
takaisin kaupunkiin; kansanjoukko seurasi ennemmin kuolleista henkiin 
noussutta kuin pyhää profeettaa, joka oli suuren ihmetyön tehnyt. Minä 
etsin Jeesusta polvistuakseni hänen jalkoihinsa, mutta hän lähti salaa pois. 
Todellinen voima on aina yhdistynyt nöyryyteen. 
Rakas isä, sellainen on Marian kertomus Nainin lesken pojan Samuelin 
kuolleista herättämisestä. Minä olen vain muutamilla piirteillä kuvaillut 
sinulle tapauksen. Minä tiedän, että sinä myös pidät sitä varmana ja uskot 
sen todeksi, sillä ihmetyö tehtiin keskellä päivää ja monen tuhannen ihmisen 
läsnä ollessa. Jeesuksen vihollisetkaan, kirjanoppineet ja fariseukset, eivät voi 
kieltää tätä ihmettä, sillä he olivat vakuuttuneet, että nuori mies todellakin 
oli kuollut, koska hän kuoli ruttoon ja hänen ruumiinsa oli ollut kauhistavan 



näköinen.  
Kuitenkin hän istuu nyt eloon heränneenä tässä edessämme; hän on vapaa 
kaikista tuhoavan sairauden merkeistä. Hänen ihonsa on puhdas ja raikas, ja 
hän näyttää yhtä miehekkäältä ja terveeltä kuin ennenkin. Ei kukaan voi 
epäillä, että Jeesus on tehnyt valtavan ihmetyön; ei ole vielä kukaan kuullut, 
että kuollut olisi herätetty henkiin. Tämä lesken pojan ihmeellinen 
herättäminen on saattanut monta sataa ihmistä tunnustamaan Jeesuksen ja 
uskomaan häneen Israelin Messiaana. Kirjoitettuani edellä olevat rivit, olen 
puhunut Samuelin kanssa ja tiedustellut häneltä, millainen hänen 
tietoisuutensa oli kuolleena. Hän sanoi, että kaikki tuntui hänestä unelta, 
jonka sisältöä hän vain epäselvästi voi muistella.  
– Minulla oli, hän sanoi,  
- lyhyitä, suloisia, autuaallisia hetkiä kirkkaudessa ja kunniassa. Kuului 
autuaallista soittoa, ja kuvailemattomia tapauksia näyttäytyi sielulleni 
muutaman silmänräpäyksen ajan ennen heräämistäni, mutta pian ne 
katosivat, ja minä muistan vain nähneeni sellaisia. Minä en kummastellut 
ollessani paareilla, sillä uudelleen herännyt tajuntani ilmoitti minulle 
vaistomaisesti, että minut oli tahdottu haudata.  
Monet lääkärit ovat päivän kuluessa käyneet häntä katsomassa ja tehneet 
hänelle hänen sielunsa kuolemanjälkeistä tilaa koskevia tärkeitä kysymyksiä, 
mutta hän ei voinut antaa heille tyydyttävää vastausta, koska kaikki tuntui 
hänestä vain unelta. 
Jeesus tuli eräänä iltana kaupunkiin ja asui luonamme. Olisitpa vain nähnyt, 
kuinka tuon onnellisen äidin ja yhtä autuaan Ruutin kiitollisuus häntä 
kohtaan ilmeni! He ennättivät täyttää kaikki hänen toivomuksensa, ennen 
kuin hän niitä ilmaisikaan, ja he olisivat tahtoneet, että hänellä olisi ollut 
hyvin paljon tarpeita, jotta heillä vain olisi ollut onni palvella häntä.  
Mutta hänen elintapansa on yksinkertaista ja hänen tarpeensa vähäiset. Ei 
hän ajattele mukavuuksia; kun hän vain saa puhua Jumalan valtakunnasta, 
niin hän unohtaa ravinnonkin. Mekin unohdamme kaiken muun hänen 
puhuessaan; me istumme tai seisomme hänen ympärillään ja tulemme 
virvoitetuiksi hänen sanoistaan. Kuta useammin minä hänet näen, sitä 
enemmän minä häntä kunnioitan ja rakastan. 



Huomenna Mariasta tulee Johanneksen morsian, ja Jeesus on luvannut olla 
juhlatilaisuudessa, sillä vaikka hän kovastikin nuhtelee synneistä ja 
mielettömyyksistä, pyhittää hän kuitenkin läsnäolollaan sellaiset toimitukset, 
jotka hän itse on säätänyt. Ensi kuun seitsemäntenä päivänä tulee Ruutkin 
yhdistettäväksi tuohon jaloon nuoreen mieheen, joka niin ihmeellisesti 
herätettiin kuolleista. 
Seitsemäntenä päivänä tästä lukien minä Johanneksen ja Marian kanssa 
matkustan takaisin Jerusalemiin, josta kirjoitan sinulle enemmän. 
Sinua rakastava tyttäresi Adina. 
 
Kahdeskymmeneskahdes kirje 
 
Eräs aamu Jerusalemissa. – Emilius kääntyy juutalaisuuteen. – Hänen 
juhlallinen ottamisensa juutalaisuuteen temppelissä. – Jeesus tulee 
temppeliin. – Hän saarnaa. – Epäonnistunut yritys tappaa hänet. – Häntä 
tervehditään kuninkaana. – Kapina. – Jeesus pakenee. – Veroraha. – 
Emiliuksen täytyy vieläkin ottaa askel. 
 
RAKAS ISÄNI! Taas kirjoitan pyhästä kaupungistamme. Kun tänä aamuna 
heräsin hopea pasunain ääneen, joita papit Moorian vuoren kukkulalla 
sulosointuisesti kajahuttelivat, valtasi minut uudelleen tuo syvä kunnioitus, 
jota Aabrahamin lapset aina tuntevat Jumalan kaupungissa ja hänen pyhän 
temppelinsä läheisyydessä. Noustuani talomme katolle rukoilemaan näin 
komean temppelin majesteetillisen ihanuutensa kaikessa loistossa kohoavan 
Moorian vuorella taivasta kohti.  
Suitsutusuhrin siniset pilvet nousivat jo keveinä kiehkuroina kohti taivasta, 
samalla kun polttouhrin synkkä savu hiljalleen leijaili temppelin huipulla ja 
kätki koko temppelin sakeaan valppaan. Kun se verkalleen liiteli pois ja levisi 
Kidronin laakson yli, nousi aurinko ja kultasi vahvat huiput, ikään kuin ne 
olisivat olleet kultaa. Yhä selvemmin ja heleämmin soivat pasuunat, ja pian 
täyttyivät kaikki katot rukoilijoista ja kaikilla kaduilla tulvaili ihmisiä, joista 
toiset taluttivat lampaita tahi ajoivat vuohia edellään, toiset kantoivat 
kyyhkysiä käsivarsillaan, uhratakseen niitä pappien kautta Herralle.  



Aamu oli minulle oikea ilonaamu, sillä Emilius, tuo jalo roomalainen 
sadanpäämies, aikoi tänään vapaaehtoisesti tulla temppeliin ja kääntyä 
Israelin pyhään uskoon. En tahdo väsyttää sinua luettelemalla syitä, mitkä 
ovat saattaneet hänet luopumaan epäjumalista ja rupeamaan juutalaiseksi. 
Sen sijaan, että Pilatus olisi vastustanut hänen aikomustaan, hän pikemmin 
antoi suostumuksensa siihen, toivoen, että se tekisi juutalaiset 
suosiollisemmiksi roomalaisille; onpa hän vielä päättänyt kunnioittaa pyhää 
toimitustakin läsnäolollaan. Minä näin hänen kullatuissa vaunuissaan ajavan 
temppeliin kahdenkymmenen ratsumiehen seuraamana, joiden kreikkalaiset 
varustukset loistivat komeasti auringon valossa. Turhaan koetin keksiä 
Emiliusta  
- hän oli mennyt temppeliin toista tietä. 
Aamu oli minusta kaksinkertaisesti kaunis. Minusta tuntui, etteivät öljypuun 
pensaat koskaan olleet niin kauniisti vihannoineet eivätkä kantaneet niin 
helottavia hedelmiä kuin ne, jotka tänä päivänä huojuivat edestakaisin 
lauhkeassa aamutuulessa. Linnutkin linnan puistossa lauloivat suloisemmin 
ja kauniimmin kuin muulloin.  
Katsellessani siten silmäini edessä olevaa näytelmää ja kiittäessäni Jumalaa 
Emiliuksen kääntymisestä, ilmestyi rabbi Aamos ja sanoi tahtovansa ottaa 
meidät mukaansa temppeliin, koska hän tänä aamuna oli virkatoimituksista 
vapaana. Pian olimme Moorian vuorelle johtavalla kivisellä tiellä. Oi, kuinka 
ihanalta hohtikaan jumalallinen temppeli yläpuolellamme.  
Suuret pohjoiseen, etelään, länteen ja itään avautuvat portit olivat tupaten 
täynnä ihmisiä. Jokaisen portin päällä olevalta ullakolta kajahtelivat Jumalan 
heleä-ääniset pasunat loppumattomana kaikuna.  
Enoni näytti minulle vahvoja portteja, jotka kaikki olivat silatut kultalevyillä, 
sekä vihreää marmoripermantoa, jonka päällä kuljimme. Hän kiinnitti niin 
ikään minun huomiotani kreikkalaisten kuvanveistäjien tekemiin 
kauniinvärisiin seinäkoristuksiin; erittäinkin hän käski minua katselemaan 
kattoa, joka oli pakotetusta hopeasta ja kirjailtu kalliilla kivillä, onyksillä, 
beryllillä, safiirilla, karbunkelilla ja jaspiksella.  
Minua melkein häikäisi kaikki tuo näkemäni komeus, ja pyhä kunnioitus 
valtasi minut kokonaan katsellessani noita ympärilläni loistavia huoneita ja 



tuhansien ihmisten tunkeutumista uhrialttarille. Täältä minut vietiin sata 
kyynärää pitkään saliin, jonka katto oli pelkkää kultaa ja jota kannatti 
tuhatyksi porfyyristä ja valkoisesta marmo rista valmistettua patsasta, jotka 
olivat järjestetyt pitkiin riveihin toinen toisensa taakse.  
Sellaista rikkautta en ollut koskaan maan päällä nähnyt enkä pitänyt 
mahdollisena. Mutta kun rabbi Aamos sanoi, että kaikki oli tehty taivaallisten 
esikuvien mukaan, lakkasin ihmettelemästä ja toivoin vain saavani oleskella 
noissa taivaallisissa asunnoissa, jotka Jeesuksen sanojen mukaan eivät ole 
ihmiskäsin tehtyjä, vaan kestävät ikuisesti ja ovat määrätyt Jumalan ystäville. 
Minä en uskaltanut lähestyä pyhää huonetta, missä olivat nuo neljätuhatta 
Oofirista tuotua kultaista astiaa, joita käytettiin juhlapäivinä 
uhritoimituksissa.  
Kun tänä päivänä oli suuri juhla, niin näin kokonaista kuusisataa pappia, 
jotka seisoivat alttarilla, ja jokaisen kädessä oli kultainen suitsutusastia. 
Taaempana oli pyhä liitonarkki, jonka yläpuolella kerubit liitelivät ja joiden 
siivet olivat toisiinsa yhdistetyt. Niiden välillä on armonistuin. Mutta kun 
tämä oli kaikkein pyhin, niin en saanut sitä nähdä, vaan minulle näytettiin 
vain se esiripun takana oleva paikka, joka kaikilta katsojilta, paitsi 
ylimmäiseltä papilta, kätkee paikan, missä on Jumalan istuin maan päällä, ja 
joka, surullista sanoa, on tyhjä, sitten kun Jumalan kunnia luopui kaikkein 
pyhimmästä. 
Avaran temppelin ilma tuoksui hyvältä palavan suitsutuksen suloisesta 
tuoksusta. Kun uhri rupesi vuotamaan verta ja savu kiemurteli ylös, lankesi 
kaikki kansa kasvoilleen ja ylisti Jumalaa. Se oli liikuttava tapaus, joka 
pysähdytti sydämeni sykkimisen. Minä odotin Herran äänen nyt 
keskeyttävän vallitsevan hiljaisuuden.  
Mutta yhtäkkiä pelästytti lukematonta ihmisjoukkoa torventoitotus. Seurasi 
kahdentuhannen laulajan ja laulajattaren laulu - temppelissä palvelevien 
Leevin poikien ja tyttärien - ja se pani ilman tärisemään. Sitten kun he olivat 
tulleet sisään eteläisen pihan kautta, he menivät pitkässä jonossa 
edemmäksi, laulaen pyhiä lauluja ja soitellen sakbutia, harppua, psalttaria, 
nebbeliä, tsinnaa ja tympenaa. Heidän noustuaan kuoriin täyttivät heidän 
äänensä, jotka sekoittuivat soittokoneiden ääniin, koko temppelin. En ollut 



koskaan kuullut sellaista taivaallista sopusointua, erittäinkin, kun heidän 
saavuttuaan korkeaan kuoriin, tuhat leeviläistä miehekkäillä äänillään yhtyi 
heihin ja koko joukko lauloi erästä Daavidin ihanimpia lauluja. Minä 
hurmaannuin, sieluni liiteli sulouden meressä, luulin kuulevani enkelien 
laulavan. Sydämeni paisui, ikään kuin se olisi ollut pakahtumaisillaan, ja vain 
kyynelvirta tuotti minulle helpotusta. Laulun päätyttyä vastasi koko joukko 
sen jälkeen: "Aamen! Aamen!" kumean maanjäristyksen tapaisesti, mikä 
tärisytti temppelin perustuksiakin. 
Sitten näin pitkän rivin pappeja, jotka seurasivat ylimmäistä pappia, kun hän 
kolmesti kulki alttarin ympäri. Tässä joukossa huomasin joukon kääntyneitä, 
joita johti kaksitoista iäkästä, valkopartaista ja valkoisiin vaatteisiin 
pukeutunutta pappia.  
Kääntyneiden joukossa, joita oli kaksikymmentä ja jotka kuuluivat eri 
kansoihin, näin roomalaisen Emiliuksen solakan ja jalon vartalon. Hän oli 
verhoutunut päästä jalkoihin ulottuvaan mustaan vaatteeseen, mutta kaksi 
nuorta pappia riisui tumman puvun häneltä ja puki hänet valkoisiin. Hänet 
otettiin Aabrahamin perhekuntaan, ja hänelle annettiin nimeksi Eleasar.  
Minä kuulin hopeatorvien äänen ja kansanjoukon puhkeavan ilonhuutoon! 
Juhlallisuuden lopusta en tiedä mitään, sillä olin liian onnellinen voidakseni 
ajatella mitään muuta.  
Siis, rakas isä, ei enää mikään estä meitä yhdistymästä; Emilius on tullut 
juutalaiseksi ja kunnioittaa Jumalaa, meidän Isäämme. Muistan hyvin, että 
sinä viime kirjeessäsi arvelit, että tuo jalo, nuori roomalainen olisi 
rakkaudesta minuun luopunut uskonnostaan.  
Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, rakas isä, että hän on toiminut 
vakaumuksesta. Hänen keskustelunsa minun, rabbi Aamoksen ja toisten 
meidän asunnossamme tapaamiensa kansamme oppineitten miesten kanssa 
sekä profeettain kirjoitusten huolellinen tutkiminen ovat saattaneet hänet 
vakuuttuneeksi siitä, että Israelin Jumala on koko maanpiirin ainoa Herra ja 
että epäjumalanpalvelijat ovat totista Jumalaa vastustavan saatanan orjia. 
Kun sydämestäni iloitsin Emiliuksen onnellisesta kääntymisestä ja juutalaiset, 
hyvillään siitä, että niin kuuluisa henkilö oli kääntynyt uskoomme, tunkeilivat 
hänen ympärilleen ja kättelivät häntä veljenään, kiinnitti Aamos eno 



huomiotani iloisesti huudahtamalla: – Katso, tuolla on Jeesus! 
– Missä? minä huudahdin ja koetin joukosta keksiä pyhää profeettaa. 
– Tuolla, tuon porfyyri patsaan luona hän seisoo; Johannes on hänen 
vieressään toisella ja Pietari toisella puolella. Hän osoittaa alttaria ja selittää 
tai näyttää heille jotakin. Koettakaamme päästä heitä lähelle! Suurella 
vaivalla meidän onnistui päästä Jeesuksen luo.  
Sanoma, että Kristus oli temppelissä, levisi salaman nopeudella, ja koko 
kansanpaljous liikkui samaa paikkaa kohti. Vihdoin saavuimme niin pitkälle, 
että olimme vain muutaman askeleen päässä Jeesuksesta. Vierellämme 
seisoi rikkaasti pukeutunut kreikkalainen, joka hiljaisella äänellä puhui rabbi 
Aamokselle: 
– Herra, sano minulle, kuka on tuo nuori juutalainen, jolla on vakavat ja 
hyväntahtoiset kasvot? Hän tekee niin miellyttävän vaikutuksen. Hänen 
ulkonäkönsä osoittaa arvokkuutta ja viisautta, mutta hänen silmänsä ovat 
surumieliset ja hänen katseensa on täynnä viattomuutta ja lempeyttä. Hän 
näkyy syntyneen rakastamaan ihmisiä. Jokainen pyrkii hänen läheisyyteensä. 
Sano, herra, kuka hän on?  
– Hän on Jeesus Nasaretilainen, Israelin profeetta! huudahti enoni iloissaan 
siitä, että voi näyttää hänet muukalaiselle. 
– Sittenpä olenkin saanut ihanan palkinnon siitä, että matkallani poikkesin 
Jerusalemiin, vastasi kreikkalainen. Hänen nimensä olen kuullut 
Makedoniassakin, ja minä iloitsen suuresti nähdessäni tuon miehen. 
Luuletko hänen nyt tekevän mitään ihmetyötä? 
– Ei hän tee ihmeitä tyydyttääkseen uteliaisuutta, vaan todistaakseen 
oppinsa totuutta, että se on Jumalasta. Kuule, hän puhuu! huudahti enoni. 
Kaikki muut äänet vaikenivat, kun Jeesuksen ääni kuului kirkkaana ja 
läpitunkevana kuin taivaallinen pasuna. Mutta hänen saamansa sisälsi niin 
paljon viisautta, niin paljon rakkautta ihmisiin ja Jumalaan, niin paljon 
sydämemme tuntemista ja niin paljon jumalallista ja vakuuttavaa voimaa, 
että tuhannet itkivät; tuhannet jäivät paikoilleen kunnioituksesta ja pelosta, 
ja kaikki olivat liikuttuneet, ikään kuin enkeli olisi heille puhunut. Joku huusi:  
- Ei ole vielä koskaan kukaan ihminen puhunut niin kuin tämä! Ja 
todellakaan ei ole ihmishuulilta vielä koskaan virtaillut sellaista viisautta.  



Kun hän lakkasi puhumasta, joutuivat papit, huomattuaan, että hän oli 
temmannut kaikki sydämet puolelleen, vihan vimmaan.  
Rabbi Aamos kuuli myöhemmin, että kun he eivät voineet muulla tavalla 
purkaa vihaansa ja pelkoansa, he kehoittivat erästä Gatseel -nimistä 
pahantekijää ja ryöväriä murhaamaan hänet. Mies otti verta tiukkuvan 
uhriveitsen, hiipi erään patsaan taakse ja kohotti sopivan tilaisuuden tultua 
kätensä lävistääkseen Jeesuksen takaapäin, mutta Jeesus kääntyikin ja 
pysähdytti silmäyksellään salamurhaajan käden. Voimatta liikuttaa 
ainoaakaan lihasta seisoi Gatseel kaikkien edessä murhanhaluisessa 
asennossaan niin kuin kivipatsas. Paljastettuaan salamurhaajan tällä tavalla 
ympärillä seisovalle kansanjoukolle Jeesus sanoi hänelle: 
– Palaja niiden luo, jotka ovat sinut palkanneet. Sano heille, että minun 
hetkeni ei ole vielä tullut, eikä kenelläkään ihmisellä ole valtaa minuun, 
kunnes Isäni tahto on täytetty. Ase putosi miehen kädestä kajahtaen 
marmoripermantoon. Sitten hän lysähti Jeesuksen jalkoihin ja pyysi tekoaan 
anteeksi. Kansa olisi tahtonut ruhjoa Gatseelin murskaksi, mutta Jeesus esti 
sen.  
– Antakaa hänen mennä rauhassa! Tulee päivä, jolloin hän tahtoisi uhrata 
henkensä pelastaakseen minut. Teidän papeillanne on aikomus tappaa 
minut, hän lisäsi siihen ja katsoi vakavasti joukkoon, joka oli murhaajan 
lähettänyt. 
– Miksi haluatte minut tappaa? Siksikö, että puhun jumalattomuuttanne 
vastaan? Te sälytätte raskaita kuormia kansan kannettaviksi, ettekä 
sormellanne tahdo heitä auttaa.  
Minä olen tullut omaisuuteeni ja temppeliini, ettekä te ota minua vastaan. 
Tulee päivä, jolloin tämä temppeli puretaan maan tasalle eikä tähän jää kiveä 
kiven päälle.  
- Voi sinua, Jerusalem, joka tapat profeetat ja kivität ne, jotka ovat lähetetyt 
luoksesi! Kuinka usein tahdoinkaan koota lapsesi ympärilleni, niin kuin kana 
kokoaa poikansa siipiensä alle, mutta te ette tahtoneet.  
Sinä tulet autioksi ja poistetuksi kaupunkien joukosta, koska et tuntenut 
etsikkopäivääsi. Mutta te, jotka tahdotte välttää perikatoa, pyrkikää minun 
valtakuntaani, jolla ei ole loppua. Paetkaa tuolla ylhäällä olevaan 



Jerusalemiin, jonka perustus on vahva! Siellä on temppeli, jonka vaikeus ja 
kunnia on iankaikkinen. Hänen näin sanottuaan kohosi suuri huuto 
temppelialueella. 
– Terve, Jeesus, Israelin ja Juudan kuningas! Hoosianna Daavidin ruhtinaalle! 
Me emme tahdo muuta kuningasta kuin Jeesuksen! Kansan näin riemuitessa 
kiljuivat papit äänekkäästi, että kansa teki kapinan. Pilatus, joka vartiostonsa 
kanssa oli juuri jättänyt pakanain esikartanon ja kuullut huudon, palasi 
takaisin tiedustellakseen sen syytä. Yksi papeista, joka tahtoi Jeesuksen 
kuolemaa, sanoi hänelle:  
- Kansa on huutanut Jeesus Nasaretilaisen kuninkaaksi, ja hän on jo 
asettunut kansan johtoon. Tämän kuultuaan Pilatus lähetti Daavidin linnaan 
sanoman, että sotilaat pantaisiin liikkeelle; hän itse kääntyi henkivartiostonsa 
kanssa temppelin porteille ja ryntäsi miekka kädessä kansaa vastaan. Hälinä 
kävi nyt pelottavaksi ja verenvuodatus olisi ollut loppumaton, ellei Jeesus 
olisi äkkiä ilmestynyt Pilatuksen eteen - ei kukaan tiedä, kuinka hän oli 
saapunut hänen taakseen - ja sanonut hänelle: 
– Roomalainen, tässä ei ole kapinaa! Minä olen Jeesus. Minä en etsi muuta 
valtakuntaa, kuin minkä Isä on minulle antanut. Ei sinun eikä herrasi valta ole 
vaarassa. Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta! Nähtiin, kuinka Pilatus 
nöyrästi kumarsi ylpeän päänsä profeetalle ja sanoi lempeällä äänellä: 
– Minä en tahdo tehdä sinulle pahaa. Sinun sanasi tyydyttää minua. Minä 
olen jo kuullut sinusta. Tahdotko tulla kanssani linnaani keskustellaksesi 
siellä minun kanssani ja antaaksesi minun nähdä ihmeen. 
– Sinä saat nähdä minut linnassasi, mutta et tänä päivänä, ja sinä saat nähdä 
ihmeen, mutta et nyt! 
Näin sanottuaan Jeesus poistui Pilatuksen luota, ja ne, jotka etsivät häntä 
huutaakseen hänet kuninkaaksi, eivät voineet löytää häntä mistään. Tämä 
kansan yritys tehdä profeetta kuninkaaksi ja hänen johdollaan kukistaa 
roomalaisten ies vaikutti sen, että roomalainen esivalta, Hannaan ja pappien 
yllyttämänä, rupesi kadehtimaan Jeesusta.  
Tänä aamuna Pilatus selitti pappien lähetystölle, joka pyysi häntä panemaan 
profeetan vankeuteen, että hän ensi todistuksesta, jonka he voisivat esittää 
Jeesuksen vihamielisyydestä keisaria vastaan, kohta lähettäisi sotamiehiä 



ottamaan hänet kiinni.  
Tänään Jeesus aterioi asunnossamme, juuri kun muutamat fariseukset ja 
kirjanoppineet astuivat sisään. Minä näin heidän ilkeistä silmistään, että 
heillä oli paha mielessään, ja lähetin sen vuoksi Elekin Emiliuksen (nyt 
Eleasar) luo, että hän valmistautuisi suojelemaan Jeesusta, sillä Emilius 
rakastaa häntä yhtä paljon kuin mekin, ja Jeesus opettaa hänelle mielellään 
Jumalan valtakunnasta. Jeesus, joka oivalsi näiden pahojen ihmisten 
ajatukset, kysyi heiltä, sitten kun he olivat istahtaneet ja olleet hetken aikaa 
ääneti: 
– Miksi olette tulleet? 
– Mestari, vastasi Jehoram, yksi etevimpiä kirjanoppineita, - me tiedämme, 
että sinä olet Jumalasta tullut opettaja etkä katso ihmisarvoa, vaan opetat 
Jumalan tietä oikein. 
– Niin, lisäsi Saadok, eräs suuriarvoinen leeviläinen,  
- me olemme kuulleet sinun aina puhuvan pelkäämättä ja kammoksumatta 
ihmisvaltaa. Ei Pilatus eikä Herodes eikä keisarikaan voi sinua estää 
sanomasta, mitä vain tahdot. Onko laillista, että me juutalaiset, jotka 
olemme Jumalan valitsema kansa, maksamme veroa keisarille, joka on 
epäjumalan palvelija? Onko oikein, että tottelemme ennemmin Pilatuksen 
säädöksiä kuin Mooseksen? Me esitämme nämä kysymykset juutalaisina 
juutalaiselle. Sano meille suoraan mielipiteesi, sillä sinä et pelkää ketään. 
– Kysymys on yksinkertaisesti veron maksamisesta roomalaisille, virkkoi 
Jehoram.  
– Mestari, pitääkö meidän pyhänä kansana maksaa veroa Rooman keisarille? 
Jeesus katsahti heihin vakavasti. Hän luki heidän katalat ajatuksensa ja sanoi 
sitten:  
– Näyttäkää minulle veroraha! Saadok ojensi hänelle roomalaisen rahan, 
jonka keisari on lähettänyt Juudan maahan käyväksi rahaksi ja jonka me taas 
annamme roomalaisille verona takaisin. Kun Jeesus oli ottanut rahan 
vastaan, hän katseli Augustuksen kuvaa, joka oli kaiverrettu toiselle puolelle, 
ja kääntyen kysyjiin, jotka hengittämättä odottivat hänen vastaustaan, hän 
sanoi vakavasti: 
– Kenen kuva ja nimi tähän on kaiverrettu? 



– Keisarin, vastasivat kirjanoppineet nopeasti. 
– Antakaa siis keisarille, mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on, hän 
vastasi rauhallisena. 
Minä hengitin jälleen, sillä olin pelännyt hänen rohkeasti vastaavan heille, 
ettei keisarille pidä maksaa veroa. Samaa vastausta odottivat 
kirjanoppineetkin, minkä jälkeen he kohta olisivat menneet Pilatuksen luo ja 
syyttäneet Jeesusta kapinoitsijaksi.  
Mutta hänen vastauksensa jumalallinen viisaus kevensi sydämemme, samalla 
kun papit kummastellen ja nolostuneina katselivat häntä. Pian he jättivätkin 
asuntomme.  
Rakas isä, niin suuri on hänen viisautensa, etteivät viholliset voi häntä 
voittaa. Oi, jospa sinä saisit häntä kuulla ja nähdä! Maksaa todella vaivan 
matkustaa Egyptistä Jerusalemiin katsomaan häntä, kuulemaan hänen 
sanojaan ja todistamaan ihmetöitä, joita hän joka päivä enemmän tai 
vähemmän tekee, kunnes sairaus, halvaus, pitali ja muut vaivat ovat 
kadonneet Jerusalemista ja koko Juudeasta.  
Kun Emilius tuli ja tapasi Jeesuksen yksin meidän perheessämme ja 
vahingoittumattomana, ilmaisi hän vilpittömän ilonsa siitä. 
– Emilius, sanoi Jeesus hänelle, - sinä olet nyt tullut juutalaiseksi. Vielä askel 
eteenpäin, ja sinä astut sisälle taivaalliseen valtakuntaan. 
– Mikä askel se on, kallis Messias? hän kysyi totisena.  
– Sinun täytyy tulla kastetuksi Pyhällä Hengellä ja päästä osalliseksi 
iankaikkisesta elämästä. 
– Rabbi, vastasi Emilius,  
- minä luulin temppelissä tulleen sinun kansasi jäseneksi, Mooseksen 
oppilaaksi ja: saaneeni iankaikkisen elämän sinetin. Pitääkö minun tehdä 
vielä enemmänkin? 
– Pitää, tullaksesi minun opetuslapsekseni, Emilius. Minä olen täyttänyt lain. 
Joka uskoo minuun, hän elää, vaikka hän kuolisikin. Minä annan iankaikkisen 
elämän kaikille, jotka minuun uskovat. Mutta sinä et käsitä, mitä minä sanon; 
myöhemmin sinä kyllä tulet sen käsittämään. Emilius olisi kysellyt häneltä 
vielä enemmän, mutta Jeesus nousi ja meni puutarhaan, jossa hän 
rukoukseen ja mietiskelyyn vaipuneena viipyi myöhäiseen yöhön. 



Olen kovin iloinen siitä, että sinä, rakas isä, olet antanut minulle luvan 
seurata Aamos-enoani Kesareaan. Me matkustamme uuden kuun jälkeen. 
Iloisessa toivossa, ettei kaikki Jeesuksesta kirjoittamani ole ollut turhaa ja 
että sinä minun ja tuhansien muiden israelilaisten kanssa olet valmis 
tunnustamaan hänet Kristukseksi, lunastajaksi, olen edelleen sinua rakastava 
tyttäresi Adina. 
 
Kahdeskymmeneskolmas kirje 
 
Adinan isä aikoo tulla Jerusalemiin. – Jeesuksen ihmetyöt. – Hän antaa 
syntejä anteeksi. – Eelin kuivettunut käsi parannetaan. – Hänen 
tunnustuksensa. – Leivän ihmetyö. – Jeesus jää Jerusalemiin pääsiäisjuhlille. – 
Lasarus sairastuu. 
 
RAKAS ISÄ! Ilmoituksesi, että sinä ensi pääsiäiskaravaanin mukana jätät 
Egyptin tullaksesi Jerusalemiin, on suuresti ilahduttanut minua. Lienet jo 
matkalla ja Gassan läheisyydessä, missä, kuten Aamos enoni sanoo, 
karavaani levähtää huomenillalla. Sydämestäni halajan sinua syleillä, ja 
silmäni täyttyvät ilonkyynelistä ajatellessani, että saan nähdä sinun jalot 
kasvosi ja kuulla isällisen äänesi.  
Iloni on sitä suurempi, kun joudut olemaan täällä aivan samaan aikaan, 
jolloin Jeesuskin on kaupungissa; sillä mainitaan - ja Johannes, Marian 
serkkukin, vahvistaa sen - että hän on varmasti ilmestyvä pääsiäisjuhlille. 
Minä toivon sydämestäni, rakas isä, että sinä saisit hänet nähdä, koska 
aavistan, ettet tule vastustamaan vakaumusta, että hän on se Jumalan 
Messias, josta Mooses ja profeetat ovat kirjoittaneet.  
Mutta ellei hänen sanansa saisi sinua vakuuttuneeksi, niin tulevat ihmeet, 
mitkä hän jumalallisen lähetinkutsumuksensa todistukseksi tekee, 
varmastikin sen tekemään. Nämä ihmetyöt tulevatkin joka päivä 
suurenmoisemmiksi ja ihmeteltävämmiksi. Itseänsä, arvoaan ja henkilö 
kohtaista turvallisuuttaan varten - hänen henkensä on usein vihollisten 
tähden vaarassa - hän ei koskaan käytä jumalallista voimaansa, vaan 
todistaakseen sanansa, että hän on Jumalan lähettämä parantamaan sairaita 



ja virvoittamaan murheellisia, hän tekee joka päivä ihmetöitä. Ei ole kukaan 
ihminen koskaan puhunut niin kuin hän, eikä kukaan tee sellaisia 
tunnusmerkkejä kuin hän. Hän on muuttanut veden viiniksi; sanallaan hän 
on parantanut päämies Kuusaan, Herodeksen ensimmäisen huoneenhaltijan, 
kuolevan pojan; hän asetti kovan myrskyn Tiberiaan merellä; gadaralaisten 
maassa hän ajoi monesta riivatusta ulos pahat henget, jotka tunnustivat, 
vaikka vastenmielisestikin, hänet Kristukseksi, Daavidin pojaksi. 
Ennen olen kertonut sinulle, miten hän herätti kuolleista kuuluisan Jairuksen 
tyttären ja lesken pojan Nainissa. Lisäksi hän on kulkenut merellä yhtä 
varmasti kuin hän olisi astunut marmorilattialla. Jotkut kalastajat, 
nähdessään tämän tapauksen, nostivat pelosta kaikki purjeensa ja pakenivat 
maihin, jossa he kertoivat, mitä olivat nähneet. Sokeille, joiden silmien valo 
oli aivan sammunut, hän on antanut jälleen heidän näkönsä ja on luonut 
uudet jäsenet sellaisille, joiden jalat ja kädet ovat vuosikausia olleet 
käyttämättöminä. 
Edellisellä viikolla kävi hänen luonaan Eeli, leeviläinen, jonka sinä tunnet, ja 
jonka käsivarsi on yhdeksän vuotta ollut niin kuivettunut, että hänen täytyi 
elää kerjäämistään almuista. Hän oli kuullut maineen Jeesuksen voimasta ja 
tuli sen vuoksi meille, joilla oli onni majoittaa profeetta asuntoomme, sillä 
Johannes, Jeesuksen rakastettu opetuslapsi, saa aina profeetan tulemaan 
enoni Aamoksen asuntoon.  
Saman päivän iltana, jolloin tuo ennen mainitsemani kapina tapahtui 
temppelissä, oli Jeesus kanssamme juuri istahtanut illallispöytään, kun ovi 
aukeni ja Eeli astui kynnyksen yli. Minä, joka heti aavistin, minkä tähden tuo 
murheellinen mies oli tullut, menin hänen luokseen ja sanoin:  
- Älä pelkää, Eeli, rukoile Jeesusta, ja hän on parantava sinut!  
– Voi, minä pelkään, että se olisi liian suuri onni, ja kuitenkin olen tullut 
tänne täynnä toivoa. 
Hänen äänensä vapisi, ja hänen silmänsä olivat kosteat kyynelistä, kun hän 
ajatteli omaa avuttomuuttaan ja köyhää perhettään.  
– Kuinka voi sellainen kerjäläinen kuin minä olen, puhutella profeettaa? Puhu 
sinä minun puolestani, ja Herra on siunaava sinua. Kieleni tarttuu suu 
lakeeni. Jeesus ei vielä näyttänyt huomaavan tuon miesparan läsnäoloa 



istuessaan kasvot käännettyinä Aamoksen puoleen, jolle hän selitti Aabelin 
uhrin merkitystä. Mutta yhtäkkiä hän keskeytti puheensa, kääntyi ympäri ja 
sanoi lempeästi: 
– Astu esiin, Eeli, avaa sydämesi minulle äläkä pelkää; sillä jos uskot, niin 
saat, mitä halajat. Nyt Eeli astui lähemmäksi, laskeutui Jeesuksen jalkoihin ja 
suuteli niitä sanoen:  
- Rabbi, minä olen köyhä, syntinen ihminen, mutta minä uskon, että sinä olet 
Kristus, kaikkein Korkeimman Poika! 
– Uskotko, Eeli, että minulla on voima parantaa sinut? kysyi Jeesus katsoen 
häneen vakavasti. 
– Herra, minä uskon! vastasi Eeli kumartaen. 
– Sinulle annetaan syntisi anteeksi. Nouse ja mene kotiisi, äläkä enää tästä 
lähin tee syntiä, ettei sinulle pahempaa tapahtuisi. Näiden sanojen jälkeen 
virkkoi kunnianarvoisa pappi Manasse, joka meidän kanssamme istui pöydän 
ääressä:  
- Kuinka tuo mies voi antaa synnit anteeksi? Hän pilkkaa Jumalaa, sillä ei 
kukaan muu kuin Jumala anna syntejä anteeksi. Tahtooko hän olla Jumala? 
Sitten hän nousi pöydästä, repäisi vaatteensa ja aikoi lähteä pois koko 
talosta. 
– Manasse, sanoi Jeesus lempeästi,  
- sano minulle, kumpi on helpompi tehdä: sanoako tälle miehelle: "Sinun 
syntisi annetaan sinulle anteeksi", vai: "Ojenna kuivettunut kätesi, ja se on 
yhtä terve kuin toinenkin"? 
– Jälkimmäinen olisi vaikeampi tehtävä, vastasi Manasse, ihmetellen 
kysymystä. 
– Kuka yksin voi sen tehdä, pappi? 
– Yksin Jumala, joka kerran loi tuon käden, vastasi Manasse ja katsahti Eelin 
kuivettuneeseen käsivarteen. 
– Jos Jumala yksin voi parantaa ja antaa synnit anteeksi, niin tulee voimakin 
molempiin tekoihin vain Jumalalta. Sen tähden, jatkoi Jeesus kääntyen Eeliin,  
- minä sanon sinulle: ojenna kätesi, ja olkoon se jälleen terve. Mies katsoi 
Jeesukseen luottaen hänen voimaansa, liikutti suonenvedon tapaisesti 
käsivarttaan, joka viitan pudotessa lattialle näkyi olevan paljas ja 



koukistunut, ja ojensi kätensä niin pitkälle kuin voi. Kohta se oli hyvin 
muodostunut, lihakset ja jänteet olivat paikoillaan, valtimo tykytti valtavasti, 
ja tuo ennen kuivettuneena ollut käsivarsi oli yhtä terve kuin toinenkin. 
Muutos tapahtui nopeasti, ja käsivarsi oli jälleen terve, huomaamattamme, 
kuinka se tapahtui.  
Ihmeissään Eeli koukisteli ja ojenteli käsivarttaan, avasi ja sulki kätensä ja 
tunnusteli käsivarren uutta lihaa, tullakseen vakuuttuneeksi siitä, ettei nähnyt 
harhanäkyjä. Sitten hän lankesi Messiaan jalkoihin ja huusi:  
- Minun Herrani ja minun Jumalani! 
Jeesus sanoi nyt vakavasti: - Eeli, sinä olet nyt tullut terveeksi; nouse ja 
mene, äläkä enää tee syntiä! 
– Mestari, sinä tiedät kaikki! Katso, syntini ei ollut sinulta kätketty, vaikka 
minä ennen luulin, ettei yksikään silmä voisi sitä nähdä. Sitten hän kääntyi 
läsnäolijoihin sanoen: 
– Miehet ja veljet, oikein sanoi tämä pyhä profeetta ensiksi minulle, että 
syntini olivat anteeksiannetut, ennen kuin hän käski minua ojentamaan 
kättäni, sillä synnin tähden minä tulin halvatuksi ja rangaistuksi.  
Minä kirjoitin leeviläinen Piinehaalle, temppelin rahastonhoitajalle, erään 
pergamentin ja muutin petollisessa tarkoituksessa muutamia numeroita, 
joten voitin neljä hopeasekeliä.  
Viimeisiä numeroita kirjoittaessani sain kovan säryn käsivarteeni, joka 
retkahti voimattomana sivulleni. Se oli Jumalan rangaistus. Tämä tapahtui 
yhdeksän vuotta sitten. Ei kukaan, paitsi Jumala, tiennyt teostani mitään, 
mutta minä olen katkerasti katunut.  
Sen tähden teki Herrani ja Vapahtajani oikein sanoessaan: "Sinun syntisi 
annetaan sinulle anteeksi", sillä siten voitiin rangaistus ottaa minulta pois, ja 
kohta hänen sanojensa jälkeen tunsin veren virtailevan kuivettuneissa 
suonissani. Kun Eeli oli rohkeasti tehnyt tämän tunnustuksen, huusi Manasse 
ihmeissään:  
- Tosiaan on Jumala Israelille armollinen! Hänen lupauksensa on käynyt 
toteen. Jeesus Nasaretilainen, sinä olet totisesti Korkeimman Poika! Anna 
tomumadolle anteeksi, anna minullekin syntini anteeksi! 
Tuo ennen ylpeä pappi lankesi Jeesuksen jalkoihin ja kunnioitti häntä.  



Isä rakas, kun siis salaiset synnit ovat Jeesuksen tiedossa, kun hän antaa 
anteeksi synnit ja parantaa sairaat, kun hän poistaa Jumalan ihmiselle 
panemat ajalliset rangaistukset, mikä nimi, mikä voima, mikä arvo meidän 
tulee hänelle antaa? Eikö meidän tule Jesajan tavoin kutsua häntä 
ihmeelliseksi neuvonantajaksi, väkeväksi Jumalaksi, Rauhanruhtinaaksi, joka 
on istuva Daavidin istuimella ja vahvistava sen oikeudella ja vanhurskaudella 
nyt ja iankaikkisesti? Kuka muu, kysyn Manassen kanssa, voi antaa syntejä 
anteeksi kuin Jumala? 
En voi luetella sinulle kaikkia Jeesuksen ihmetöitä, joilla hän on todistanut 
jumalallista voimaansa. Arvatenkin olet kuullut, kuinka hän tavallisesta 
leipäkorista - vähäisistä varoista, jotka eräs poika kantoi äidilleen ja veljilleen 
erämaahan - ravitsi, ei vähempää kuin viisituhatta miestä, naisia ja lapsia 
lukuun ottamatta.  
Tämä suuri kansanjoukko oli seurannut häntä kaupungeista kuullakseen 
hänen oppiaan. Siellä oli kaiken säätyisiä ja kaiken kielisiä ihmisiä, jopa 
roomalaisia päämiehiäkin. Kun tuo suuri joukko oli nälissään, antoi Jeesus 
kansan sijoittua ruohikkoon ja jakoi leivän, mikä ei näkynyt loppuvankaan, ja 
kun kaikki olivat kylläiset, täytettiin kaksitoista koria muruilla. Kuka muu kuin 
Messias olisi voinut tehdä tämän ihmetyön? Eikö hän, joka voi luoda leipää 
milloin ja missä hän tahtoo, ole taivaan ja maan Herra? 
Sieluni on aivan hämmästynyt, rakas isä, ajatellessani Jeesuksen voimaa, 
valtaa ja majesteettiutta, ja minä pelkään kysyä itseltäni: Kuka hän on, kun 
hän ei ole ihminen? Onko hän todella kunnioitettava, valtias Herra Sebaot 
Siinailta, joka on näkyväisenä tullut meidän luoksemme ihmismuodossa? Oi 
ihmeteltävä, käsittämätön salaisuus!  
Kaikkivaltiaan voimalla ja sotajoukkojen Herran ominaisuuksilla varustettu 
ihminen vaeltaa maan päällä, puhuu ihmisten kanssa, asuu heidän 
kodeissaan, syö ja juo heidän kanssaan ja nukkuu kuin rauhallinen, viaton 
lapsi heidän kattojensa alla! Minä en uskalla tutkistella tätä salaisuutta. 
Hänen rakkain opetuslapsensa Johannes sanoo Jeesuksen ilmoittaneen, ettei 
ole kaukana päivä, jolloin salaisuuden peite otetaan pois ja me tulemme 
tuntemaan, kuka hän on, sekä tietämään hänen tehtävänsä tarkoituksen 
maailmassa ja sen loppumattomat seuraukset ihmiskunnalle. 



Pääsiäisjuhla on lähellä; silloin hän jälleen ilahduttaa meitä pyhällä 
läsnäolollaan. Juuri ikään kuulin, että Lasarus, Marian ja Martan rakastettava 
veli, on äkkiä sairastunut, ja minä lopetan tämän kirjeeni seuratakseni 
Mariaa, ja hänen isäänsä Betaniaan, josta meille on lähetetty kiireellinen 
kutsu. 
Jumala sinua varjelkoon! Hellä tyttäresi Adina. 
 
Kahdeskymmenesneljäs kirje 
 
Adina ja Maria käyvät katsomassa Lasarusta. – Hänen sairautensa syy. – 
Hänen erinomainen persoonallisuutensa. – Ruut. – Hänen pelastumisensa 
Hannaan käsistä temppelissä. – Jeesukselle on lähetetty tieto. 
 
RAKAS ISÄNI! Viime kirjeeni lopussa kerroin sinulle, että me olimme saaneet 
kuulla Lasaruksen, Martan ja Marian veljen, vaarallisesti sairastuneen. Tämän 
ilmoituksen toi Elek, vanha gibeonilainen orja, joka kyynelsilmin kertoi sen 
meille. Maria ja minä lähdimme kohta hänen kanssaan matkalle.  
Aamos enoni antoi meille auliisti kaksi aasia ratsastaaksemme ja lupasi 
iltajumalanpalveluksen jälkeen myös tulla Betaniaan, ellei Lasarus olisi tullut 
paremmaksi.  
Me olimme pian kaupungin muurien ulkopuolella, matkalla Betaniaan, tuon 
iäkkään palvelijan saattamina, joka koko ajan kehoitti meitä kiirehtimään. 
Tuon tuostakin hän nosti silmänsä ja kätensä taivasta kohti valittaen vaaraa, 
jossa tuo nuori mies oli, sekä sisarien lohdutonta tilaa, jos veli riistettäisiin 
heiltä.  
Sinä muistat, rakas isä, että Lasarus on heidän ainoa turvansa ja huolehtii 
heidän ela tuksestaan kirjoittamalla jäljennöksiä profeettain kirjoituksista 
synagogiin. Vaikkemme voineet odottaa suuremmalla kiireellä paljonkaan 
hyödyttävämme kalliita omaisiamme heidän murheessaan, niin toivoimme 
kuitenkin läsnäolollamme ja sydämellisellä myötätuntoisuudellamme 
jossakin määrin lievittävämme rakkaiden sisarten huolta heidän kalliin 
veljensä vuoksi. 
– Tunnetko, Elek, sairauden, johon serkkuni niin äkkiä sairastui? kysyi Maria 



ratsastaessamme ylöspäin polkua, joka kiertelee öljymäen jyrkintä rinnettä 
myöten. 
– Voi, hyvä neito, sitä en tunne, vastasi Elek pudistaen päätään. – Hän oli 
juuri äsken palannut kaupungista, jossa hän oli kokonaisen viikon, yöt ja 
päivät, ahkerasti työskennellyt lopettaakseen pyhän Mooseksen viidennen 
kirjan jäljennöksen, mikä on määrätty maaherran ensimmäiselle päämiehelle 
ja mistä hänelle oli luvattu suuri summa roomalaista rahaa. 
– Mikä on tuon päämiehen nimi, joka haluaa pyhiä kirjojamme? minä kysyin, 
ja toivo vastasi sydämessäni puoleksi kysymykseeni: 
– Emilius, urhoollinen ritari, sanotaan, joka viime pääsiäisjuhlan aikana 
kääntyi uskoomme; sama, joka oli vähällä ottaa kuuluisan ryöväri Barabbaan 
vangiksi. Tämä roomalaisen ritarin halu oppia tuntemaan pyhän Mooseksen 
lakia täytti minut, kuten hyvin saatat käsittää, suurella ilolla.  
Elek jatkoi siis: - Tätä työtä päättäessään Lasarus sairastui, sillä hän ei suonut 
itselleen lepoa eikä unta, ennen kuin oli saanut työn valmiiksi, ja kun hän 
saapui kotiin kädessään käärö hopearahaa ja laski sen sisariensa eteen 
pöydälle, vaipui hän samassa silmänräpäyksessä voimattomana maahan. Kun 
hänet nostettiin ylös, oli hänellä niin kova kuume, että hän huusi tuskissaan, 
eikä hän tuntenut ketään ympäristöstään.  
– Voi Lasarus parkaa! huusimme molemmat ja kiihoitimme aasimme 
nopeampaan kulkuun, sillä sydämemme vuoti verta ajatellessamme sisarten 
surua ja Lasaruksen vaarallista tilaa. Jossakin edellisessä kirjeessä, jossa 
kuvailin sinulle käyntiäni Martan ja Marian kodissa, olen kertonut, miten jalo 
ja hyvä mies heidän veljensä on ja että hän on kaikkien tuttaviensa 
sydämellisesti rakastama ja esimiestensä arvostama, samalla kun hän 
miehekkäällä kauneudellaan miellytti kaikkia nuoria naisia, jotka olivat hänen 
sisariensa tuttuja. 
Kerroin sinulle, kuinka ahkerasti hän työskenteli noiden rakkaiden sisariensa 
ylläpitämiseksi ajatellen vain heidän eikä omaa menestymistään. Niin ikään 
mainit sin, että hän näiden avujensa kautta oli saavuttanut Jeesus-profeetan 
ystävyyden, joka mielellään levähti hänen asunnossaan. Totisesti suuret avut 
ja edut täytyy olla tuolla nuorella miehellä, joka sai ystäväkseen Jumalan 
Pojan. Ollen melkein samanikäiset he kulkivat ja keskustelivat keskenään 



rakkaassa yksimielisyydessä niin kuin Daavid ja Joonatan isänmaamme 
kunnian kultaisina päivinä. Vain lyhyt matka Jerusalemin porteilta ja olimme 
Betanian läheisyydessä ja näimme Lasaruksen asunnon. Katolla 
huomasimme Marian viehättävän olennon, joka kohta meidät havaittuaan 
kaivaten vilkutti meille kädellään. Muutaman hetkisen kuluttua olimme 
hänen syleilyssään, ja kyyneleemme yhtyivät hänen kyyneleihinsä. 
– Elääkö hän vielä? minä kysyin tuskin rohjeten tehdä tätä kysymystä 
astuessamme sisälle. 
– Vielä hän elää, mutta hän tulee yhä heikommaksi, vastasi Maria hilliten 
itseään.  
– Jumala siunatkoon teitä molempia tulonne johdosta! 
Samalla hetkellä ilmestyivät Martan kalpeat, kärsivät kasvot, ihanat 
kalpeudessaankin, sisimmän huoneen ovelle. Huomattuaan meidät hän tuli 
esiin ja ottaen kätemme omiinsa hän sanoi 
liikuttavalla, hiljaisella äänellä: 
– Te olette tulleet, rakkaat ystävät, nähdäksenne veljeni kuolevan! Sitten hän 
vei meidät huoneeseen, missä sairas lepäsi. Meidän sisään astuessamme hän 
kiinnitti kirkkaat silmänsä meihin ja näkyi tuntevan meidät, sillä kiitollinen 
hymy kareili hänen huulillaan. Jalona ja kauniina tuossa levätessään 
loistavine silmineen ja kuumeen punaamine poskineen hän ei enää näkynyt 
kuuluvan tähän maailmaan. 
– Hän on vähän nukkunut, sanoi Martta minulle hiljaa - mutta hänen 
kuumeensa kuluttaa hänet. Hänen silmänsä sulkeutuvat taas, ja hän näkyy 
olevan väsynyt, mutta hänen unensa on levotonta, kuten näet, ja hän luulee 
ystävänsä Jeesuksen olevan hänen luonaan. Toisinaan hän puhuu Ruutista, 
ikään kuin hän olisi saapuvilla. 
– Kuka on Ruut, rakas Martta? minä kysyin seuratessani häntä huoneesta 
jättääksemme Lasaruksen rauhaan. 
– Voi, sydämellisen rakkautensa tähden Ruutiin lepää veljeni tuossa, vastasi 
Martta;  
- tuolla polvistuu tuo rakas tyttö hänen vuoteensa toisella sivulla ja kätkee 
surulliset kasvonsa, ja vaikka sairas ei näy tietävän hänen läsnäolostaan, niin 
hän on kuitenkin hereillä ja huutaa hänen nimeään, kun hän jonkun kerran 



on poistunut huoneesta.  
Minä käännyin ja katselin sydämellisellä myötätunnolla tyttöä, joka kumartui 
sairasvuoteen yli ja piti sairaan kättä omissaan. Hän katsahti ylös ja loi 
silmänsä minuun. Hänen kyyneleiset kasvonsa olivat sanomattoman ihanat, 
ja hänen suurissa, kauniissa silmissään kuvastui kokonainen taivas hellyyttä 
ja rakkautta. Hänen hiuksiaan olisi voinut sanoa tummanmustiksi, elleivät 
auringon kultaiset säteet olisi niitä valaisseet. Katseemme kohdatessa 
toisensa tunsimme hellän tunnelman valtaavan sydämemme. Lasarus liikahti 
ja sopersi hänen nimeänsä. Kohta hän käänsi silmänsä sairaan puoleen ja 
kumartui hänen ylitsensä. 
– Kuka on tuo herttainen, suloinen tyttö? minä kysyin Martalta tultuamme 
esipihaan. 
– Rakkaan veljemme kihlattu morsian, hän vastasi. – Istu tähän viereeni 
tämän viinipuun varjoon, ja minä tahdon kertoa sinulle hänen surullisen 
tarinansa.  
Lasarus on, kuten tiedät, kirjurina temppelissä ja on viettänyt yksinkertaista 
elämää hankkiakseen meille huolettoman elämän, sillä kaikesta, mitä meillä 
on, on meidän kiittäminen hänen rakkauttaan. Rakkaudestaan meihin hän 
kieltäytyi kaiken muun seurustelemisen tuottamasta huvista, sillä, kuten hän 
sanoi, hänellä oli sisarellisen rakkautemme johdosta kaikki, mitä hän tarvitsi 
ollakseen onnellinen.  
Hän ei tuntenut mitään kiintymystä ystävinämme oleviin nuoriin tyttöihin, ja 
kun äitimme muutamia kuukausia sitten koottiin isäinsä luo, hän selitti, että 
hänen velvollisuutensa oli nyt pyhittää elämänsä meidän onneksemme. 
Vaikka tunsimme hänen jalon luonteensa ja että hänellä oli suuressa määrin 
noita rakastettavia ominaisuuksia, joilla hän olisi saattanut tehdä onnelliseksi 
ja kunnioitetuksi jokaisen Israelin tyttären, emme kuitenkaan saaneet häntä 
kehoitetuksi valitsemaan itselleen elämänkumppania.  
Puhuessamme tästä seikasta oli hänen tapanaan hymyillä ja leikillisesti 
sanoa, että hänen sydämensä oli liian ahdas ja että siinä oli tilaa vain minun 
ja Marian rakkaudelle. 
Muutamia viikkoja sitten, kun hän myöhään ja yksin työskenteli temppelin 
kirjoitushuoneessa saadakseen valmiiksi pergamenttikäärön, jonka tuo jalo 



Emilius oli määrätyksi päiväksi häneltä tilannut ja josta hän oli hänelle 
luvannut suuren rahasumman, hän häiriintyi, kun sisälle tuli eräs nuori tyttö, 
joka näytti olevan kovin hämmästynyt ja pakenevan jotakuta vainoojaa. 
Lasaruksen nähdessään tyttö juoksi hänen luokseen ja heittäytyen hänen 
jalkoihinsa rukoili häneltä turvaa.  
Kummastuneena ja myötätuntoisena hän lupasi suojella tyttöä, mutta tuskin 
hän oli tämän sanonut, kun Hannas astui sisään ja hyökkäsi tytön kimppuun. 
Hänen kasvonsa hehkuivat vihasta ja hänen äänensä oli karkea ja ylpeä, kun 
hän vaati tyttöä veljeltäni. 
– Ei, herra, vastasi Lasarus rohkeasti. – Kun kyyhkynen kotkaa paeten etsii 
turvaansa minun rinnallani, niin minä suojelen häntä, sitäkin suuremmalla 
syyllä, kun hän on yksi Aabrahamin tyttäristä! Näin sanoen hän asettui 
pakolaisen suojaksi. 
– Uskallatko sinä kieltää hänet minulta? Hän on minun lapseni, Beliarin 
jumalaton ja tottelematon tytär! Anna hänet minulle, nuori kirjanoppinut, tai 
sinut suljetaan Daavidin linnan syvimpään vankikoppiin. 
– Oi, pelasta minut, pelasta minut! huusi nuori tyttö, kun Hannas astui esiin 
tarttuakseen häneen. 
– En minä ole hänen lapsensa! Minä olen rabbi Leevin orpo tyttö; hän uskoi 
minut ja omaisuuteni tuolle kavalalle papille, niin kuin ainakin pyhiin käsiin, 
ja tuhlattuaan perintöni, en tiedä miten, tämä tahtoo myydä minut 
epäpyhään avioliittoon eräälle roomalaisessa legioonassa palvelevalle 
kreikkalaiselle päämiehelle, joka on luvannut hänelle suuren rahasumman 
minusta.  
Kun hän tahtoi jättää minut hänelle, minä pakenin Jumalan alttarille 
hakeakseni turvaa, minkä ihmiset minulta kielsivät. Mutta kun en tuntenut 
tietä, eksyin temppelin sokkeloissa ja saavuin tänne. Ennen kuin jättäydyn 
tuon ylpeän, hirvittävän kreikkalaisen. käsiin, jonka näkeminenkin herättää 
minussa kauhua, tahdon mieluummin heittäytyä temppelin huipulta 
alas! Ja Lasaruksen hämmästykseksi ja kauhuksi hän juoksi ikkunasta eräälle 
kallionkielekkeelle, mikä riippui melkein kolmesataa jalkaa laakson 
yläpuolella. 
– Siinä näet, Hannas, mihin rahanhimosi vie tuon tytön! Onko Israel vajonnut 



niin syvälle, että sen ylimmäinen pappi myy kansan tyttäriä rahasta pakanain 
hekumaksi? Onko tämä se turva, minkä sinä orvoille annat? Jätä hänet, ja 
kunnes minä löydän hänelle turvan, on hän oleva vieras köyhässä majassani 
sisarieni luona! 
– Sinä saat hengelläsi sovittaa uskaliaisuutesi, nuori mies, vastasi pappi.  
– Minulla on valta teihin molempiin, ja minä tahdon sitä käyttää! 
– Sinulla ei ole valtaa vainota ja tehdä vääryyttä nuorelle tytölle, jota Jumala 
on suojeleva, kun hän luottavaisesti etsii hänen alttarinsa suojelevia sarvia! 
huusi veljeni pelottomasti.  
– Jos sinä jatkat hänen ahdistamistaan, niin minä syytän sinua maaherra 
Pontius Pilatuksen edessä. Sinä tiedät, että roomalainen oikeus rankaisee 
juutalaista rikosta ankaralla rangaistuksella. 
– Päätös oli, jatkoi Martta,  
- että tuo jumalaton pappi, pelästyneenä veljeni uhkauksista, jätti hetkeksi 
aikomuksensa ja lähti huoneesta uhaten veljeäni mitä kauheimmalla tavalla. 
Vielä samana päivänä saattoi Lasarus neidon, johon äsken tutustuit, 
kotiimme. Siitä lähtien hän on ollut meidän vieraanamme ja hän on voittanut 
niin hyvin meidän kuin veljenikin sydämen. Pilatus, jonka puoleen Lasarus 
kääntyi, on asettanut suojeluksensa kilven tytön ja Hannaan välille. 
Saadakseen rahaa avioliittoonsa Ruutin kanssa joutui veljeni uutteran 
työteliäisyytensä uhriksi ja on nyt haudan partaalla. 
– Eikö hänestä sitten enää ole mitään toivoa? minä kysyin kuultuani hänen 
liikuttavan kertomuksensa. 
– Ei mitään! Lääkärit sanovat, ettei hän ole koskaan nouseva vuoteeltaan! 
– Vielä on toivoa, minä huusin nopeasti. – Mikä sitten? kysyi Martta. 
– Jeesus, minä vastasin. – Lähetä noutamaan häntä, Martta, niin Jeesus 
pelastaa hänet vielä ja lahjoittaa hänelle elämän ja terveyden. 
– Olemme tehneet sen, rakas Adina, puuttui Maria puheeseen. – Hän oli heti 
mielessämme, kun tämä koettelemus alkoi. Jeesuksella on voima parantaa 
hänet, ja Jeesus rakastaa häntä! Me lähetimme hänelle sanan: 
– Herra, katso, se, jota sinä rakastat, on sairas! Riennä meille, että hän eläisi, 
sillä sinulle ei mikään ole mahdotonta! Tämä sanoma lähetettiin erään 
nuoren ystävän mukana Betabaraan, Jordanin tuolle puolen, missä kuulimme 



Jeesuksen sillä hetkellä olevan. Sanoma on varmasti mennyt perille, mutta 
me emme voi käsittää, miksi hän viipyy, miksi hän ei jo tule. Pelkäämme 
hänen tulevan liian myöhään. 
Minä kirjoitan sinulle jälleen saatuamme häneltä tiedon. Minä olen, rakas isä, 
sinua rakastava tyttäresi 
Adina. 
 
Kahdeskymmenesviides kirje 
 
Lasarus kuolee. - "Hyvä osa." – Suru. 
 
KALLIS JA KUNNIOITETTU ISÄNI! Syvän murheen vallassa ilmoitan sinulle 
Lasaruksen kuolemasta. Lohduttomien, veljen kuolleen ruumiin yli 
kumartuneiden sisarien parissa ja silmäini melkein ollessa kyyneleiden 
sumentamat kirjoitan sinulle. Herran käsi lepää raskaana tämän kodin päällä, 
se on sen tuen kaatanut, rikkonut tammen, johon nämä sisaret 
avuttomuudessaan nojautuivat ja jonka turvaan ja varaan he uskalsivat. He 
ovat tomuun heitetyt. Jumalallisen kaitselmuksen äkillisestä, salaperäisestä 
iskusta he ovat maahan masennetut. 
Olen jossakin edellisessä kirjeessä kuvaillut sinulle La saruksen jaloa 
luonnetta sekä miten hän jäljentämistyöllä elätti kunnianarvoisaa äitiään ja 
sisariaan, jotka puolestaan kutomatöillä, joissa he olivat erittäin taitavia, 
koettivat auttaa veljensä ponnistuksia perheen ylläpidoksi.  
Vanhemmat esittivät Lasarusta aina nuorille miehille lapsen ja veljen avujen 
sekä oikean ahkeruuden esikuvaksi; ja Marttaa sekä Mariaa pidettiin 
naisellisen hyveen ja oikean vieraanvaraisuuden esikuvina. Heidän 
vaatimaton asuntonsa oli vieraanvarainen ja ys tävällinen koti, ja sinne riensi 
Jumalan profeetta Jeesus niin usein kuin hänen suuret työnsä myönsivät 
hänelle aikaa.  
Koska he olivat melkein samanikäiset, oli hänen ja. Lasaruksen välille 
syntynyt ystävyys, ja Lasarus rakastikin Jumalan voideltua niin, että hän 
mielellään olisi antanut henkensäkin hänen edestään. Minä olen kertonut 
sinulle, rakas isä, minkä onnellisen: perheen olen nähnyt, ja tätä perhettä 



Jeesus vielä täydensi.  
Maria osoitti hänelle kunnioitustaan ja mieltymystään siten, että ompeli 
hänelle hopeaiset kannet profeettain kirjoihin, jotka Lasarus jäljensi ja 
lahjoitti rakastetulle ystävälleen, samalla kun Martta hyöri tehdessään heidän 
olonsa mukavaksi hyvällä ruualla.  
Mutta kun Jeesus tapasi sellaisia sanankuulijoita kuin Maria - joka mielellään 
istui hänen jalkojensa juureen kuuntelemaan kultaista opetusta, - ei hän 
ajatellut syömistä eikä juomista.  
Eräänä päivänä, kun Maria, Lasarus ja minä kuuntelimme ihaillen ja 
myötätuntoisesti hänen taivaallisia sano jaan, astui Martta huoneeseen. Hän 
valmisti ateriaa ja pyysi Mariaa auttamaan häntä. Mutta tuo rakas, hurskas 
tyttö ei huomannut eikä kuullut sitä. Hän oli niin syventynyt Jeesuksen 
opetukseen, että hän unohti kaiken muun. Jeesus puhui meille taivaan 
kunniasta ja pyhityksen tarpeellisuudesta. Vihdoin Martta kääntyi, 
huomattuaan, ettei Maria kuullut, Jeesuksen puoleen ja sanoi aika terävästi: 
– Herra, etkö näe, että sisareni antaa minun yksin työskennellä? Käske hänen 
auttaa minua. 
Me käännyimme kummastuneina häneen päin, joka tavallisesti oli niin hyvä 
ja lempeä ja joka nyt unohti, miten hän profeetan läsnä ollessa käyttäytyi. 
Lasarus punastui ja aikoi puhua sisarensa puolesta, joka näytti taloustöistä 
väsyneeltä, mutta Jeesus sanoi hänelle ystävällisesti: 
– Martta, Martta, paljon sinä suret ja pyrit! Sinun taloudenpitosi valtaa 
kokonaan aikasi ja ajatuksesi. Tässä maailmassa on ihmiselle tarpeellinen 
vain yksi suru: se on suru sielusta, sillä ruumis kuolee. Maria on valinnut 
paremmin ja viisaammin.  
Kun sinä huolehdit ruumiin tarpeista, hän pitää huolta hengestä, ja niin 
hänellä on parempi osa, jota häneltä ei koskaan oteta pois. Älä huoli minun 
tähteni valmistella erikoisia ruokalajeja, sillä vähemmälläkin tullaan toimeen. 
Ja tiedäthän sinä, että minulla ei ole edes omaa kotia, jossa pääni kallistan. 
– Älä puhu niin, älä puhu niin, rakas Herra! huudahti Martta purskahtaen 
Jeesuksen liikuttavista sanoista kyyneliin ja heittäytyen hänen jalkoihinsa.  
– Tämä maja on sinun kotisi - niin kauan kuin minulla on katto pääni päällä, 
ei sinun tarvitse etsiä sijaa, mihin pääsi kallistat. Älä puhu niin, Herra! Meitä 



kaikkia liikutti Martan hellä ääni. Jeesus nosti hänet ylös ja sanoi hänelle 
ystävällisesti: 
– Minä tiedän, että sinä rakkaudesta minuun koetit valmistaa minulle 
yltäkylläisen aterian. Mutta minä nautin ruokaa, jota sinä et tunne. Jumalan 
totuuksien opettaminen on minun ruokani ja juomani, sillä näin minä täytän 
Isäni tahdon, joka minut on lähettänyt. 
Olen tahallani, rakas isä, kertonut sinulle näistä Lasaruksen perheseikoista ja 
hellästä ystävyydestä, jolla he Jeesusta kohtelevat, niin kuin myös hänen 
veljellisestä rakkaudestaan heitä kohtaan. Sinä ymmärrät nyt, miksi he 
Lasaruksen sairauden pahetessa lähettivät sanan Jeesukselle. Sitä paitsi oli 
eräs lääkäri Jerusalemista selittänyt, että Lasarus oli vaarassa äkkiä kuolla 
keuhkoissa sattuneen äkillisen verenvuodon johdosta. 
– Miksi siis - saattanet, rakas isä, kysyä, - he lähettivät Jeesukselle sanan, kun 
kuitenkin kuolema oli varma? Ja lisäät ehkä:  
- Jeesus ei ole mikään lääkäri, ja vaikkapa hän olisikin sellainen, niin ei hän 
kuitenkaan voisi muut taa kuolevan nuorukaisen kohtaloa! 
Mutta seikka, että sisaret näissä oloissa lähettivät Jeesukselle viestin, 
todistaa, etteivät he rukoilleet häntä inhimillisenä lääkärinä, vaan Jumalan 
ihmeitä tekevänä profeettana!  
Tutuimmat henkilöt tuntevat toisensa parhaiten! Sisarien Jeesukselle 
lähettämä sanoma Lasaruksen nykyisestä tilasta ja pyyntö, että hän tulisi 
elämän ja kuoleman välittäjäksi, todistaa selvästi, etteivät he ainoastaan 
uskoneet hänen omaavan ihmeitä tekevää voimaa, vaan myös vallan 
kuolemaa vastaan.  
He olivat nähneet hänen ihmeensä muissa ihmisissä ja he luottivat vahvasti 
siihen, että hänellä on voima pelastaa heidän veljensäkin kuolemasta. He 
tiesivät myös, että Jeesuksen veljellinen rakkaus Lasarukseen vaatisi häntä 
tekemään sen.  
Lasarus oli kalpea kuin marmori. Hänen suuret, mustat silmänsä näyttivät 
kaksi kertaa niin suurilta ja loistavilta kuin tavallisesti. Hän hengitti raskaasti, 
ja yhä uudelleen täytyi kohottaa hänen päätään, että hänen suustaan 
saataisiin pois veri, jota alituisesti tulvaili hänen elämänsä särkyneistä 
lähteistä. 



Marian etuoikeus oli suorittaa hänelle tätä rakkauden palvelusta. Kun hän 
kumartui veljensä yli ja tuskallisella hellyydellä katseli hänen kalpeita 
kasvojaan sekä tarkasteli kaikkia kuoleman mustan siiven niille luomien 
varjojen vaihteluja, en luullut koskaan nähneeni miellyttävämpää olentoa.  
Hänen kasvonsa olivat enkelimäisen kauniit, hänen loistavista, mustista 
silmistään kuvastui murhe rakastetusta veljestä, ja rakkaus ja majesteettius 
näkyivät yhdistyvän hänen vartalonsa ihanissa piirteissä. Lasarus nukkui niin 
kuin lapsi nukkuu äitinsä rinnalla tultuaan verenvuodosta yhä heikommaksi, 
kunnes hänen silmänsä sulkeutuivat, hänen valtimonsa pysähtyi ja hänen 
sydämensä lakkasi sykkimästä. 
Siis tuli sana Jeesukselle liian myöhään. Lasarus on kuollut! Huomenna hänet 
haudataan. Voi, kuinka äkkiä on Juudean jaloin nuorukainen kuollut! Voi 
hyvin, rakas isä! Mieleni on niin murheellinen, etten voi kirjoittaa enempää. 
Ylihuomenna palaan Jerusalemiin, ja sieltä kirjoitan sinulle jälleen. Viime 
kirjeessäsi sanoit, että tulisit niin pian kuin mahdollista tänne, viedäksesi 
minut takaisin kotimaahani, rakkaaseen Niilin laaksoon. Aabrahamin Jumala 
johtakoon sinua tällä matkalla, että turvallisesti saapuisit sinua rakastavan 
tyttäresi syliin. 
Adina. 
 
Kahdeskymmeneskuudes kirje 
 
Lasarus haudataan. – Hänen hautansa on hakattu kallioon. – Emilius on 
hautajaisissa. – Martan ja Marian suru. – Barabbas ja hänen seuralaisensa. – 
Taistelu. – Rosvopäällikkö haavoittuu ja otetaan vangiksi, - Risti Golgatalla. – 
Jesajan ennustuksen täyttyminen. 
 
RAKAS ISA! Viime kirjeeni toi sinulle tiedon Lasaruksen kuolemasta. Minä 
muistutan sinua tästä ilmoittaakseni, että kuollut on annettu elämälle jälleen! 
Lasarus elää! Hän, jonka minä olin nähnyt kuolevan ja haudattavan 
kalliohautaan, on noussut ylös kuolleista, ja juuri, kun nyt kirjoitan 
tapauksesta, kuulen hänen äänensä alhaalta portilta, missä hän 
kummastelevalle joukolle, joka on vir taillut Jerusalemista, kertoo, mitä 



hänelle on tapahtunut Jopa Pilatuskin, roomalainen maaherra, antoi tänä 
aamuna vaunujensa seisahtua ovellemme nähdäkseen Lasaruksen ja 
puhuakseen hänen kanssaan. 
Kuinka voin, rakas isä, löytää oikeita sanoja kertoakseni sinulle kaikesta, mitä 
viimeisten kahdenkymmenenneljän tunnin kuluessa on tapahtunut! Kuinka 
saan vuodatetuksi sinuun täydellisen uskon tähän ihmeteltävään 
kertomukseen, jonka nyt tahdon kirjoittaa! En tiedä, kuinka alkaisin selostaa 
tätä ihmeellistä tapausta, sillä ilo estää minut järjestämästä ajatuksiani ja 
kuvailemasta asioita ymmärrettävästi.  
Jumala on todellakin jälleen muistanut valittua kansaansa ja ilmoittanut 
voimansa keskellämme! Olen jo kirjoittanut sinulle, kuinka Lasaruksen 
voimat vähenivät äkkinäisestä verenvuodosta ja että vihdoin seurasi 
kuolema. Niin ikään ilmoitin sinulle, että hänen sisarensa olivat lähettäneet 
Jeesukselle pyynnön saapua Betaniaan parantamaan heidän veljensä.  
Mutta Betabara on päivän matkan päässä, ja jo ennen kuin sana saapui 
Jeesukselle, oli hänen ystävänsä hengittänyt viimeisen kerran. Seuraavana 
päivänä olivat hautajaiset, joissa oli läsnä suuri joukko kansaa Betaniasta ja 
Jerusalemista, sillä kaikki rakastavat vainajaa. Olipa jalo Lucia Matella, 
Pilatuksen hyvä ja siveä puolisokin, vaunuissaan kunnioittamassa hä nen 
hautajaisiaan, miehen, jolla ei ollut muuta mainetta kuin hyvät 
ominaisuutensa. Ruumissaattue oli niin suuri, että vieraat tien vierillä jäivät 
ihmetellen seisomaan ja kysyivät:  
- Ketä suurta mestaria tai kunnioitettavaa miestä tässä hautaan kannetaan? 
Muutamat joukosta vastasivat:  
- Hän on Lasarus, ahkera kirjanoppinut! Toiset sanoivat:  
- Se on nuori mies, joka on pyhittänyt elämänsä palvellakseen Jumalaa. 
Toiset taas vastasivat, niin kuin Lasarus itse, jos hän olisi elänyt, olisi 
vastannut: 
– Hän on Lasarus, Jeesuksen ystävä!  
Tämä oli elämässä hänen ihanin nimensä, eikä hän kuolemassakaan olisi 
toivonut parempaa. Voi, rakas isä, tulkoon pian se päivä, jolloin sinä pidät 
tätä nimeä korkeampana kuin kaikkia Egyptin rikkauksia ja ylpeän sukuperäsi 
kunniaa, joka on lähtöisin Aabrahamista ja Daavidista alkaen!  



Paikka, johon hänet pantiin, on luola, johon sekä hänen isänsä että äitinsäkin 
on haudattu. Se sijaitsee syvässä,, varjoisassa laaksossa, joka ulottuu 
Kidronin laaksoon. Sitä varjostavat kypressit, palmut ja granaattiomenapuut. 
Valtava tamariski levittää komeat oksansa hautauspaikan ylitse, ja sen 
yläpuolella oleva jyrkkä, öljypuita kasvava kallio kohoaa ikäänkuin jättiläisen 
pimeä otsa, joka katselee paikkaa.  
Korkealla yli puiden latvain, Kidronin suunnalla, näki silmä kaukaisen 
temppelin majesteetilliset. piirteet ja Daavidin linnan uhkaavat huiput sekä 
sen korkeimmassa vartiotornissa sotilaan, jonka vaskinen kilpi välkkyi 
auringon säteissä. Roomalaisen torven kaukainen kaiku, joka kajahteli 
suoraan Damaskon portista ratsastavan ratsujoukon etunenässä, tunkeutui 
räikeänä korviimme seisoessamme vaieten haudalla, johon hänet kätkettiin. 
Sadanpäämies Emilius oli myös läsnä ja kantoi surun merkkinä valkoista 
vyötä hopeaisen haarniskansa ympärillä, sillä hänkin rakasti Lasarusta. Minä 
en ole pitkään aikaan puhunut sinulle tästä jalosta nuoresta miehestä, sillä, 
jos alkaisin hänestä kirjoittaa, ei kirjeessäni olisi tilaa muulle.  
Sinä näet hänet pian, ja sitten saat itse päättää, ansaitseeko hän 
luottamustasi ja sydämeni rakkautta. Minun on niin paljosta kiittäminen 
sinua, rakas isä, että minä. mielelläni odotan sinun suostumustasi 
avioliittoomme, kunhan tulet Jerusalemiin. Suotuisat tuulet tuokoot laivasi 
nopeasti Jaffaan, että minä pian saisin painaa sinut rintaani vasten ja esittää 
sinulle sadanpäämiehen, joka on yhtä totinen Jumalan kunnioittaja, kuin jos 
hän olisi Aabrahamin poika syntymästään asti. 
Sitten kun pyhät hautausmenot olivat loppuneet, nostettiin Lasaruksen 
ruumis paareilta, ja neljä nuorta miestä, Emiliuksen auttamina, kantoi hänet 
tilavaan luolaan. Silmänräpäyksen he vielä viivähtivät kynnyksellä, että 
Martta ja Maria saisivat viimeisen kerran häntä silmäillä, painaa suudelman 
hänen kylmille huulilleen ja puristaa hänen elotonta päätään rakastavaa ja 
särjettyä sydäntään vasten.  
Minäkin katsahdin häneen ja itkin katsellessani sisarien kalvavaa murhetta 
sekä ajatellessani, että nuo alabasterinkalpeat kasvot jätettäisiin haudan 
ahnaille madoille. Kyyneleeni vuotivat runsaasti, ja minä tunsin, että ellen 
olisi rakastanut Emiliusta, olisi minun täytynyt rakastaa Lasarusta. Sen jälkeen 



menivät nuoret miehet kolkkoon luolaan, mutta Maria juoksi heidän 
perässään ja huusi: 
– Oi, älkää riistäkö häntä ikuisesti silmistäni! Oi veljeni, veljeni, Jumala 
suokoon, että minä olisin kuollut sinun sijassasi! Sinä olit onnellinen ja 
kunnioitettu, ja sinun olisi pitänyt saada elää! Minä olen onneton, sydämeni 
on murrettu, ja minun olisi pitänyt kuolla! Oi veljeni, veljeni, älä mene 
ikuisesti silmistäni! Kuinka voin elää ilman sinua! 
Emilius astui luolaan ja nostaen Marian ylös ruumiin luota, jonka päälle hän 
epätoivoisena oli heittäytynyt, hän vei hänet pois ja viitaten minulle laski 
hänet minun tuettavakseni.  
Martta kantoi suruaan maltillisemmin, mutta hänenkin kasvoistaan voitiin 
huomata, kuinka murheellinen hän oli, kun hänen täytyi iäksi erota ainoasta, 
rakastetusta veljestään, joka oli ollut häntä ja Mariaa uhkaavia elämän 
myrskyisiä laineita vastaan lujana kalliona ja kärsimisen päivinä suojellut 
perheen onnea.  
Kun ruumis oli laskettu kallioon hakattuun komeroon, peitettiin se 
huolellisesti kuolon verhoon, mutta pään ympärille käärittiin lumivalkoinen 
liina, kuitenkin niin, että rauhalliset kasvot jäivät paljaiksi. Kylän neitoset 
astuivat esiin ja koristivat hänen päänsä kukkasilla; miesten ja naisten 
silmistä vuoti runsaasti kyyneleitä todistukseksi vainajan jaloudesta. Kaikkien 
juhlallisten hautausmenojen päätyttyä vieritti viisi vahvaa miestä raskaan, 
tarkoin haudan suulle sopivan kiven luolan aukkoon asettaen sen niin, että 
yhtä monta henkilöä tarvittaisiin sen poistamiseksi.  
Täytettyämme tämän viimeisen velvollisuuden rakastettua vainajaa kohtaan 
lähdimme murheellisin sydämin kotimatkalle. Aurinko katosi länteen 
Aijalonin laakson kukkulain taakse kultaiseen mereen ja kultasi 
jäähyväissäteillään temppelin huippuja, jotka näyttivät valtavilta taivaaseen 
ojentuvilta keihäiltä. Leeviläisten tuhatääninen laulu iltauhrin aikana 
temppelissä kaikui matkan etäisyyden vuoksi vienosti vastaamme, savu 
uhrialttarilta kiemurteli verkalleen ylös taivasta kohti, ja auringon viimeisten 
säteitten sitä valaistessa se loisti ikään kuin tulipatsas, joka muinoin 
erämaassa kulki kansamme edellä. Elonleikkaajat riensivät porteille, ettei 
roomalainen vartiosto sulkisi heitä ulos, ja maalaiset kiiruhtivat pois 



kaupungista, etteivät jäisi sinne yöksi. 
Pyhä hiljaisuus vallitsi nyt kaikkialla luonnossa soveltuen siten 
tunnelmaamme ja tuohon tapaukseen, jonka todistajina olimme olleet. Minä 
asetuin Marian kanssa, joka itkien nojasi minuun, haudan lähellä olevalle 
kalliolle ja antauduin hetken tunteille. Me olimme yksinämme. Emilius vain 
viivähti hevosen selässä läheisyydessämme ja näytti olevan vaipunut 
katselemaan komeaa iltanäytelmää. Martta ja Johannes olivat palanneet 
nyttemmin yksinäiseen asuntoomme, jonka valona ja kaunistuksena Lasarus 
kerran oli ollut. 
– Minä olen nyt levollisempi, sanoi Maria hetken kulut tua kohottaen 
päätään ja katseli loistavin, kyyneleisin silmin kasvoihini.  
– Minä tunnen itseni paremmaksi! Suloinen, taivaallinen rauha tuntui 
laskeutuneen sydämeeni. Sieluni taivas on niin kirkas ja puhdas kuin tuokin, 
mikä päällämme kaareilee. Lasaruksen henki ympäröi ja pyhittää kaikki, mitä 
näen! En enää tahdo itkeä.  
Hän on onnellinen, ja minä tahdon koettaa tulla pyhäksi päästäkseni hänen 
luokseen, sillä hän ei voi tulla minun luokseni! Tänä hetkenä kuulimme 
lähenevien hevosten astuntaa, ja Emilius, joka täten heräsi unelmistaan, 
oikaisi he suoraksi satulassa ja tarttui miekkaansa, sillä kun roomalaiset ovat 
maamme vallitsijoina, eivät he ole rakastettuja, ja tuskin kuluu viikkoakaan, 
ettei satu taistelua roomalaisten sotilaitten ja kansalaistemme kesken, ja 
upseerejakin on kaupungin ulkopuolella hätyytetty, kun heillä ei ole ollut 
riittävää saattojoukkoa.  
Emilius, jolla ei ollut mukana kuin kelttiläinen palvelijansa Frwyn, 
valmistautui kohtaamaan vihollista tai tervehtimään ystäviään. Ensiksi 
ilmestyi kallion kielekkeelle ratsastaja, joka oli pukeutunut erämaan 
israelilaisten sotaiseen pukuun ja heilutti pitkää keihästä ilmassa; sen jälkeen 
näyttäytyi toinen ja kolmas, samoin pukeutuneita ja varustettuja, ratsastaen 
erämaan komeilla hevosilla.  
Vihdoin ratsasti näkyviin solakka, rohkeannäköinen nuori mies, jonka puku 
oli puoleksi kreikkalainen, puoleksi arabialainen. Hänen tummat, kauniit 
silmänsä ilmaisivat kuitenkin israelilaista syntyperää. Hän ratsasti 
etiopialaisella sotaratsulla ja istui sen selässä niin kuin pakanallinen kentauri, 



josta olen lukenut eräästä Emiliuksen minulle antamasta kirjasta.  
Minut huomattuaan hän kiristi ohjaksia, hymyili ja heilutti hyvin kohteliaasti 
kauniilla sormuksilla koristettua kättään, mutta nähtyään Emiliuksen 
säihkyivät hänen silmänsä, ja ojentautuen jalustimissaan ja heilauttaen 
damaskolaista miekkaa hän syöksyi kiivaasti huutaen häntä vastaan. 
Urhoollinen roomalainen väistyi vähän syrjään ja torjui lyhyellä miekallaan 
aseen kärjen. 
– Vihdoinkin tapaamme toisemme, roomalainen! huusi villi, yrityksessään 
epäonnistunut päällikkö, samalla kun hän käänsi hevosensa ympäri ja vielä 
kerran hyökkäsi rautapukuista roomalaista ritaria vastaan. 
– Niinpä kylläkin, Barabbas, ja ilolla tervehdin sinua, vastasi Emilius 
rauhallisesti asettaen torvensa huulilleen. Kun pelätty rosvopäällikkö, josta jo 
ennen olen sinulle kertonut, rakas isäni, kuuli torven heleän kaiun, sanoi hän 
ylpeästi ja halveksivasti: 
– Sinä, legioonan ritari ja päällikkö, huudat apua, kun minä tarjoudun 
rehelliseen taisteluun enkä käytä palvelijaini miekkaa! 
– Minä en tunne rehellistä taistelua rosvon kanssa. Minä tahdon ahdistaa 
sinua niin kuin sutta ja erämaan villejä petoja, vastasi Emilius ja ahdisti häntä 
kiivaasti. Päällikkönsä merkinannosta päästivät nuo neljä miestä, jotka olivat 
asettuneet Lasaruksen haudalle vähän matkan päähän hänestä, läpitunkevan 
huudon, mikä jähmetytti vereni, ja syöksyivät sitten tuulen nopeudella 
Emiliuksen kimppuun.  
Tähän saakka minä olin ollut aivan kuin tämän äkillisen taistelun 
kivettyneenä näkijänä, mutta kun huomasin Emiliuksen vaaran, riensin hänen 
sivulleen, tuskin tietäen, kuinka paikalle saavuin. 
– Takaisin, kallis Adina! hän huusi, - minun täytyy puolustaa sinua ja itseäni, 
ja nämä raakalaiset antavat kyllä minulle tekemistä. Näin sanottuaan hän 
käänsi hevosen kohdatakseen nelinkertaista ylivoimaa, ja minä pakenin 
tuodakseni apua Betaniasta. Mutta taivas ennätti ennen minua. Osasto 
Pilatuksen henkivartiostosta, jonka Emilius oli jättänyt öljypuumetsikköön, 
missä miehet saisivat juottaa hevosiaan, karautti paikalle niin, että tanner 
tömisi, kuultuaan johtajansa torven äänen. Heitä oli kaksikymmentä, ja kaikki 
olivat parrakkaita gallialaisia, jotka olivat Britanniassa taistelleet piktejä 



vastaan.  
Nämä nähtyään Barabbas ja hänen joukkonsa pakenivat niin kuin villit 
kyyhkyset, joita haukkajoukko ahdistaa. Barabbas pidätteli vielä kerran 
hevostaan pilkatakseen vihollistaan. Silloin onnistui Emiliuksen tavoittaa 
hänet ja, huolimatta hänen puolustuksestaan, sadanpäämies piti kiinni 
hänen vyötäistensä ympäri olevasta punaisesta vyöstä.  
Nyt tulivat ratsastajatkin paikalle ja vangitsivat tuon monista haavoista verta 
vuotavan rosvon ja sitoivat hänet hänen omalla vyöllään kiinni erääseen 
hautakiveen. Emilius oli vain lievästi haavoittunut, enkä ole koskaan nähnyt 
hänen silmiensä säihkyvän niin iloisesti kuin nyt, jolloin tuo rohkea 
rosvopäällikkö, joka niin usein oli paennut, seisoi sidottuna hänen edessään. 
Koko Jerusalemin ja Jerikon välisen maan kauhu oli nyt hänen vallassaan. 
Sidottunakin hän hymyili ylpeästi uhotellen ja silmäili pelkäämättömästi 
ympärilleen. Hänen miehensä otettiin niin ikään kiinni. Jätettyään heidät 
sotilaittensa vietäviksi Jerusalemin vankilaan Emilius tuli Marian ja minun 
luokseni sekä saattoi meidät molempien sisarien kotiin. 
Arvellaan, että Barabbas oli, kuultuaan erään rikkaan karavaanin aikovan 
lähteä Jerusalemista Damaskoon, päivän koittaessa muutamien 
seuralaistensa kanssa tullut kaupungin läheisyyteen vakoilemaan matkustajia 
ja seuraamaan heitä kauempaa, kunnes he olisivat saapuneet Beetelin 
solaan, missä hänen joukkonsa oli väijyksissä.  
Etsiessään nyt yritykselleen sopivaa paikkaa öljymäen laaksossa olevien 
hautojen välistä, hän tapasi meidät. Emilius uskoo hänen tulevan 
ristiinnaulittavaksi. Mikä kauhistuttava rangaistus ihmiselle, vaikka hän 
olisikin Barabbaan tavoin erämaan rosvo! Riippua tunnittain lävistetyin käsin 
ja jaloin auringon paahteessa, kunnes kuolema vihdoin, voimain 
tyhjennyttyä, tekee lopun, on kauheaa!  
Minua kummastuttaa, että niin sivistynyt kansa kuin roomalaiset, saattaa 
käyttää niin pitkällistä ja julmaa kuolemaa pahantekijöitäänkään kohtaan. 
Viime viikolla Aamos ja minä menimme kävelylle kaupungin pohjoisportista 
kuningasten haudoille. Sieltä palatessamme kohtasi meidät roomalainen 
legioona, joka oli lähtenyt kukistamaan erästä Samariassa puhjennutta 
kapinaa, ja meidän oli sen vuoksi pakko mennä läntiselle portille.  



Kulkiessamme Golgatan kukkulan rinnettä näimme, että sen huipulle oli 
pystytetty kaksi ristiä. Toisessa näistä riippui kapinallisen juutalaisen ruumis, 
joka maaherran käskystä oli ristiinnaulittu. Tuo onneton värisi hirveästi, ja 
hänen kuolemanhuokauksensa vihloivat sydäntäni.  
Minä ummistin silmäni ja korvani ja pyysin rabbi Aamosta saattamaan minut 
nopeasti pois tältä paikalta. Paikka on aivan kaupungin lähellä tien vieressä, 
ja paljon katselijoita, naisia ja miehiä, seisoi ympärillä töllistellen. Tuon 
miehen elämä lienee todellakin ollut kovin inhottava, koska oikeus oli 
tuominnut hänet tuollaiseen kuolemaan! 
Aikomukseni oli, rakas isä, kertoa sinulle tässä kirjeessä Lasaruksen kuolleista 
herättämisestä, mutta jätän sen ensi kirjeeseen, koska tämä on jo venynyt 
liian pitkäksi. Kuitenkin saat olla täysin vakuuttunut siitä, että Lasarus elää ja 
voi hyvin. Tuhansia ihmisiä virtailee Betaniaan ja ympäröi hänen kotiaan 
varmistuakseen tapahtuman totuudellisuudesta.  
Tahdon tässä lisätä, että Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista, sama Jeesus, 
jonka Messiaan kutsumusta sinä epäilet. Se oli hän, - joka herätti Nainin 
lesken pojan, - joka kulki veden päällä opetuslastensa veneeseen, - joka 
sanallaan asetti myrskyn, - joka ravitsi viisituhatta miestä viidellä leivällä, - 
joka paransi rikkaan Hadadin pojan, - joka herätti kuolleista galilealaisen 
päämiehen Jairuksen tyttären, - joka sanallaan, katseellaan, kosketuksellaan 
on parantanut sokeita, halvattuja ja mykkiä - hän, jonka taivaallista voimaa 
todistavat tuhannet voimalliset työt ja merkilliset ihmeet. Saattaako hän siis, 
rakas isä, olla vain tavallinen ihminen tai petturi? Eikö hän ole Jumalan Poika 
- profeettain lupaama Messias - Juudan sukukunnan kunnia - Israelin 
lunastaja ja kirkkaus?  
Eikö hän ole se, jonka loistavan päivän Aabraham näki kaukaa ja josta hän 
iloitsi? Eikö hän ole Jumalan voimallinen Poika, jota Jesajan tulikynä kuvailee 
näillä ennustuksen sanoilla: "Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille 
annettu, jonka hartioilla herraus on, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen 
neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. Herraus on 
oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen 
valtakunnallansa; se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja 
vanhurskaudella, nyt ja iankaikkisesti" (Jes.9:5, 6). 



Ajattele näitä asioita, rakas isä, punnitse niitä tarkoin, äläkä anna Jeesuksen 
köyhyyden estää sinua uskomasta häneen Messiaana. Että hän herätti 
kuolleista Lasaruksen, on jo riittävä todistus siitä, että hän on Jumalan Poika. 
Sinua rakastava tyttäresi Adina. 
 
Kahdeskymmenesseitsemäs kirje 
 
Sisarien luottamus Jeesukseen. – Jeesus vastaanottaa heidän 
sanansaattajansa. – Veljen kuolema saa Marian ja Martan uskon horjumaan. 
– Neljä päivää kuolleena. – Jeesus saapuu. – Häntä mennään 
vastaanottamaan. – Lasaruksen herättäminen. – Hän palaa Jeesuksen kanssa 
kotiinsa. 
 
RAKAS ISÄ! Viime kirjeesi on täyttänyt minut niin suurella ilolla, että vain 
heikosti voin sitä kynälläni kuvailla. Sain sen tänä aamuna egyptiläisen 
pikalähetin mukana, joka jätti minulle tavarakäärönkin 
vahingoittumattomana, vain yhdeksän päivää myöhemmin kuin se oli sinun 
käsistäsi lähtenyt.  
Minä suutelin kirjettä ja kääröä moneen kertaan ajatellen, että kätesi olivat 
koskettaneet sitä vain vähän aikaa sitten. Kirjeesi ilmoitti minulle, että lähtösi 
uudenkuun jälkeen on varma ja että sinä viivyt vain lyhyen ajan Gassassa ja 
tulet tänne muutamaa päivää myöhemmin. Vastaukseni tahdon lähettää 
niin, että se tapaa sinut Gassassa. 
Kolme vuotta, kolme pitkää vuotta on nyt kulunut siitä, kun viimeksi näin 
sinun kunnianarvoisat ja ystävälliset kasvosi. Oi, kuinka minä olenkaan sinua 
rakastava tultuasi, kuinka olenkaan tarkastava jokaista silmäystäsi ja jokaista 
sanaasi!  
Totta on, että Aamos eno on ollut minulle isän veroisena, rakastavana ja 
hyvänä, mutta kuitenkaan ei mikään rakkaus ja huoli voi korvata tyttärelle 
isää. Ajatellessani kaikkia viehättäviä seutuja, joita olen nähnyt, ja merkillisiä 
tapauksia, joiden todistajana olen ollut sen jälkeen kun tulin Jerusalemiin, en 
tunne mitään katumusta, että olen niin kauan ollut poissa luotasi, rakas isä, 
sillä Jerusalemissa oleskeleminen tänä merkillisenä aikana on etu, jota  



Aabraham, patriarkat ja kaikki Jumalan profeetat ovat halanneet. Tänä 
aikana on Messias ilmestynyt maan päälle ja on jumalallisella voimalla 
varustettuna kulkenut kaikkien nähden sisään ja ulos Jerusalemissa ja tehnyt 
sellaisia merkkejä ja ihmeitä, joita ei kukaan ennen ole koskaan tehnyt.  
Minä olen oppinut rakastamaan tätä pyhää profeettaa Korkeimman Poikana 
ja Herran voideltuna; olen istunut hänen jalkojensa juuressa ja kuunnellut 
hänen taivaallista oppiaan, ja hänen viisautensa on tehnyt minut viisaaksi. 
Mutta minä en ole vielä kertonut sinulle hänen suurimman ihmetyönsä 
yksityiskohdista, nimittäin Lasaruksen: kuolleista herättämisestä.  
Nyt tahdon sen tehdä. Lääkärien selitettyä, että Lasarusta oli mahdoton 
parantaa, olivat Maria ja Martta lähettäneet sanansaattajan Jeesuksen luo. 
Heidän mielensä kirkastui ja uusi toivo täytti heidän sielunsa, sillä he 
sanoivat: - Kun kallis rabbimme tulee, on hän sanallaan parantava veljemme, 
niin kuin hän on tehnyt niin monelle muullekin sairaalle. 
– Onpa hän parantanut koskettamallakin monta, joita hän ei edes ole 
tuntenut, huomautti Martta.  
– Kuinka paljon mieluummin hän sitten parantaakaan Lasaruksen, jota hän 
rakastaa veljenään! Oi, jospa sanansaattaja kiiruhtaisi! 
– Vaikkapa Lasarus kuolisikin, ennen kuin hän tulee, huomautti Maria hiukan 
epäillen,  
- niin Jeesus voi kuitenkin kutsua hänet takaisin elämään, kuten hän teki 
Nainen lesken pojallekin. 
– Niin varmaankin, ellei se vain tapahdu liian myö hään, vastasi Martta ja 
kauhistui ajatellessaan veljensä kuolemaa.  
– Sillä jos hän on liian kauan kuolleena, niin se on mahdotonta. 
Toivon ja epätoivon välillä horjuen he odottivat Jeesuksen tuloa, mutta 
ennen kuin hän tuli, oli kuolema jo painanut sinettinsä Lasaruksen kalpeille 
kasvoille. 
– Lasarus on kuollut, eikä Jeesus vieläkään ole tullut, huusivat sisaret itkien ja 
vaipuivat toistensa syliin. 
Seuraavana päivänä tapahtui hautaus, kuten sinulle jo edellisessä kirjeessäni 
olen kirjoittanut. Kolmannen päivän aamulla palasi sanansaattaja ja sanoi 
tavanneensa Jeesuksen Jordanin toisella puolella siinä paikassa, missä 



Johannes muinoin kastoi. Jeesus, joka asui Betabaran esikaupungissa 
olevassa pienessä majassa, oli puhunut Jumalan valtakunnasta ja selittänyt 
ennustuksia monille, jotka olivat kääntyneet hänen puoleensa. 
Sanansaattaja oli toimittanut asiansa Jeesukselle, mutta Jeesus oli vain 
sanonut: - Tämä tauti ei ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että 
Jumalan Poika sen kautta kirkastettaisiin. Käsittämättä Jeesuksen sanoja 
sisaret murehtivat vielä sitäkin, kun he epäilivät, että Jeesus oli heidät 
hyljännyt. Mutta heidän surullisin mielin tästä puhuessaan tuli joku juosten 
heidän asuntoonsa ja huusi sisarille ja heidän luonaan oleville juutalaiselle: 
– Nasaretin profeetta on tullut! 
Melkein samassa silmänräpäyksessä tuli Elek, gibeonilainen orja, ja sanoi:  
– Jeesus, Jumalan voideltu, on lähellä! Hän on opetuslapsineen jo tullut 
kyläämme. Kun kaikki osaa ottavaiset ystävät, jotka sisarten kanssa istuivat 
viinipuun varjossa, sen kuulivat, he nousivat mennäkseen häntä vastaan, 
mutta Martta riensi ennen kaikkia muita ulos kadulle Jeesusta vastaan, joka 
muutamien opetuslasten seuraamana lähestyi tomuisella maantiellä. 
Kohdattuaan Jeesuksen Martta lankesi hänen jalkojensa juureen ja valitti 
itkien:  
- Herra, jos sinä olisit ollut täällä, minun veljeni ei olisi kuollut! Jeesus nosti 
hänet ylös, tarttui hänen käteensä ja sanoi liikuttuneella äänellä:  
- Lasarus nukkuu; minä olen tullut herättämään hänet unestaan. 
– Herra, jos veljeni vain nukkuisi, niin emme olisi häntä haudanneet. Hän 
kuoli jo neljä päivää sitten. 
– Martta, minä puhuin hänen kuolemastaan, mutta kuolema ei ole muuta 
kuin uni sille, jota minun Isäni rakastaa. Jumalattomat kuolevat, mutta 
vanhurskaat eivät kuole. Minä sanon sinulle: Lasarus ei ole kuollut, hän vain 
nukkuu, ja hän on jälleen nouseva ylös. 
– Herra, minä tiedän hänen nousevan ylös viimeisenä päivänä. Silloin Jeesus 
korotti kirkkaat silmänsä taivasta kohti ja sanoi:  
– Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi 
kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen, 
tyttäreni? 
– Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan Poika, joka on tullut 



maailmaan. Minä tiedän, että mitä sinä Jumalalta rukoilet, sen hän sinulle 
antaa. 
– Mädäntyminen ja madot ovat jo alkaneet työnsä, sanoi eräs ylpeä ja 
epäuskoinen fariseus, joka oli läsnä.  
– Kuinka lieneekään ollut sadanpäämiehen tyttären ja Nainin lesken pojan 
laita, niin on kuitenkin varma, että Lasarus on kuollut! Tähän ei Jeesus 
vastannut mitään, vaan sanoi Marttaan kääntyen: 
– Minua ilahduttaa, että usko minuun on saanut sijan sydämessäsi, sillä sinä 
olet epäillyt, kun minä en heti tullut tänne. Oli välttämätöntä, että veljesi 
kuolisi, jotta minä saisin ilmoittaa jumalallista voimaani ja jotta maailma 
käsittäisi, että minä olen hänen lähettämänsä, joka on elämä itse ja yksin voi 
elämän antaa. Mene ja sano sisarellesi, että minä olen täällä ja että olen 
tullut tänne puhellakseni teidän kanssanne!  
Martta, ylen onnellisena ja samalla ihmetellen, että Jeesus tunsi hänen 
ajatuksensa, niin että hän nuhteli häntä hänen heikosta uskostaan, riensi 
sisarensa luo ja huusi huoneeseen tultuaan: 
– Minä olen nähnyt Herran! Hän kutsuu sinua, Maria. Mene hänen luokseen 
Jesajan kaivolle, sillä hän on sano nut, ettei hän tahdo tulla kotiimme ilman 
Lasarusta! 
Sydämeni sykähteli syvästä liikutuksesta. Lasarus tulisi elävänä Jeesuksen 
kanssa tähän kotiin! Minä kätkin kasvoni käsiini. Ilo, pelko, ihailu ja 
kunnioitus valtasivat minut kokonaan. 
Maria nousi ja meni ulos; hänen koko olemuksensa vapisi, ja hän oli täynnä 
salaisia aavistuksia jostakin tulevasta suuresta, sanomattomasta onnesta. 
Kuulematta muutamien häntä vastaan tulevien ystävien puhuttelua Maria 
riensi Jeesuksen luo, joka Jesajan kaivolla pesi tomuisia, haavoittuneita 
jalkojaan ja puhui läsnä oleville kuolleitten ylösnousemuksesta. Nähdessään 
Marian hän ojensi tälle kätensä, mutta Maria vaipui hänen jalkojensa 
juureen. 
– Herra, hän sanoi sisarensa sanoilla. – Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin ei 
veljeni olisi kuollut. Sitten hän kumarsi päänsä marmorikaivon reunan yli ja 
itki katkerasti. Juutalaisetkin, jotka seisoivat ympärillä, itkivät, sillä Marian 
suru tarttui heihinkin. Myös Johannes, Jeesuksen rakkain opetuslapsi, itki 



hillittömästi. Nähdessään heidän itkevän Jeesus tuli hengessään 
murheelliseksi sanoen: 
– Nouse ylös, ja menkäämme hänen haudalleen. Mihin te olette hänet 
panneet? 
– Herra, tule ja katso, vastasi Maria tarttuen hänen vaatteensa liepeeseen, ja 
vei hänet haudalle öljymäen laaksoon.  
Sillä välin Martta puhdisti kotona Lasaruksen huonetta ja kaunisti sitä 
kukkasilla, joita hän oli poiminut pienestä puutarhastaan. 
– Tämän ruusun, jonka hän itse oli istuttanut ja jota hän oli rakastanut niin 
suuresti, tämän kukan panen hänen vuoteelleen, hän sanoi iloisesti ja toivon 
ilme silmissään, jotka loistivat kuin kaksi kaksoistähteä, jotka ennustavat 
ihanaa päivää. 
– Ketä varten sinä näin valmistelet, kallehin Martta? Jeesustako varten? minä 
kysyin. 
– Oi ei! Herran huone on aina valmis. Maria on järjestänyt sen. Tämä on 
Lasaruksen huone; minä olen koristellut sen häntä varten. 
– Uskotko sinä sitten todella, että hän nousee kuolleista? minä kysyin 
horjuen toivon ja pelon välillä. 
– Uskonko minä? Tiedänhän, ettei mikään ole hänelle mahdotonta. Jeesus 
herättää veljeni kuolleista; Lasarus on tänään istuva meidän kanssamme 
ruualla ja yöksi laskeva päänsä entiselle vuoteelleen, jonka minä olen 
koristanut hänen lempikukillaan.  
Ei ole koskaan vielä kaksi sellaista vierasta astunut kenenkään ihmisen 
huoneeseen kuin ne, joita tänä päivänä tervehdimme: Jumalan Messias ja 
haudasta noussut veljemme!  
Tällä hetkellä kuulimme kadulta ohikulkevan joukon melua, ja kun Martalle 
sanottiin, että Jeesus meni haudalle, syleili hän minua ja veti minua hellästi 
mukaansa seurataksemme pyhää profeettaa sinne.  
Betanian asukkaat seurasivat häntä, ja kaikkien kasvoilla nähtiin ihmettelyä ja 
odotusta. Ei kuulunut huutoa eikä sopimatonta melua tuossa suuressa 
ihmisjoukossa, vaan ainoastaan pelon ja uteliaisuuden hiljaisia kuiskauksia. 
Kuinka voin kuvailla sinulle Jeesusta?  
Hänen sininen, saumaton viittansa, joka on molempien sisarten hänelle 



lahjoittama, riippui hänen toisella olkapäällään. Hänen kasvonsa olivat 
kalpeat ja surulliset, mutta kuitenkin niistä heijastui taivaallinen 
majesteettius, ja hänen korkea otsansa näkyi kaareutuvan tyynenä ja lujana. 
Hänen suuret, ruskeat silmänsä, joita tummat silmäripset reunustivat, 
osoittivat syvää surua. Hänen suunsa oli tiukasti kiinni, mutta hänen 
alahuulensa vapisi ilmaisten hänen sisäistä järkytystään.  
Hän astui verkalleen eteenpäin ja tultuaan haudalle hän heti seisahtui 
rakastetun ystävänsä lepopaikalle. Muutaman hetken hän seisoi siinä 
vaieten, silmät kiinnitettyinä haudan oveen. Kansan joukossa vallitsi odottava 
hiljaisuus.  
Maria polvistui Jeesuksen jalkoihin ja katseli häneen kunnioittaen, uskoen ja 
toivoen. Martta lähestyi hiljaa sisartaan ja lankesi hänkin polvilleen. Jeesus 
katsahti lempeästi heihin, mutta sen jälkeen hän jälleen käänsi silmänsä 
hautaan ja itki. 
– Katsokaa, kuinka hän rakasti Lasarusta, kuiskasivat ympärillä seisovat 
juutalaiset. Toiset sanoivat:  
- Eikö hän, joka avasi sokeain silmät, olisi voinut estää tätä kuolemasta? 
Syvästi huoaten Jeesus astui nyt lähemmäksi hautaa. Kuten ennen olen 
maininnut, oli hautana luola, joka oli suljettu suurella kivellä. 
– Vierittäkää kivi haudan suulta! sanoi Jeesus. 
– Herra, virkkoi Martta, - hän haisee jo, sillä hän on ollut kuolleena neljä 
vuorokautta! 
– Enkö sanonut sinulle, että, jos uskoisit, saisit nähdä Jumalan kirkkauden? 
vastasi Jeesus Martalle. 
Muutamat miehet poistivat kiven haudan suulta. Pimeä holvi ja sieltä 
tunkeutuva löyhkä karkoitti haudan partaalta kaikki muut, paitsi Jeesusta ja 
Mariaa.  
Jeesus seisoi haudan ovella, jossa me, silmiemme totuttua pimeyteen, 
näimme Lasaruksen ruumiin käärittynä hautaverhoon ja hänen kasvojensa 
ympärillä valkoisen vaatteen, jossa jo näkyi turmeluksen jälkiä. 
Jeesus kohotti kätensä ja silmänsä taivaaseen päin ja rukoili: 
– Isä! Minä kiitän sinua, että olet kuullut minua. Mutta kansan tähden, joka 
tässä seisoo ympärilläni, minä sanon sen, että he uskoisivat sinun 



lähettäneen minut.  
Ja nyt, pyhä Isä, minä voin täällä maan päällä kunnioittaa sinua sillä voimalla, 
jonka sinä olet minulle antanut. Sitten hän kääntyi jälleen hautaan päin, 
ojensi kätensä ja huusi kovalla äänellä, joka värisytti kaikkia sydämiä:  
- Lasarus, tule ulos! 
Sydämeni lakkasi melkein sykkimästä kuullessani nämä sanat. Uskalsin tuskin 
katsahtaa ylös, mutta näin silloin, mitä kaikkien silmät näkivät, kuinka kuollut 
nousi ylös, hänen kasvonsa kääntyivät meihin ja hän astui esiin luolasta 
käärittynä hautaverhoonsa sekä hikiliina kasvojen ympärillä. Hänen 
ulkonäkönsä oli aavemainen ja hänen silmänsä loistivat yliluonnollista tulta.  
Hänet nähdessään kaikki päästivät huudon, ja hautaa lähinnä seisoneet 
pakenivat. Veljensä nimeä huutaen kaatui Martta tajuttomana kasvoilleen. 
– Päästäkää irti hänen siteensä ja antakaa hänen mennä! sanoi Jeesus 
miehille, jotka olivat vierittäneet kiven haudan ovelta ja jotka nyt seisoivat 
ikään kuin kiinninaulittuina.  
Maria oli ensimmäinen, joka uskalsi lähestyä ja ottaa hikiliinan Lasaruksen 
kasvoilta, samalla kun toiset, rohkaistuneina hänen esimerkistään, 
vapauttivat hänen kätensä ja jalkansa. Muutamassa hetkessä olivat kaikki 
hautaliinat poistetut.  
Hänen poskilleen ja huulilleen palasi puna, ja hänen silmänsä loistivat 
ihailusta ja rakkaudesta hänen katsellessaan ympärilleen. Jeesuksen 
huomattuaan hän tahtoi kiitollisuudesta heittäytyä hänen jalkoihinsa (sillä 
hän näkyi aavistavan, mitä oli tapahtunut), mutta voimallinen profeetta veti 
hänet luokseen ja suuteli häntä.  
Maria, joka ensiksi vavisten peräytyi, heittäytyi nyt ilonkyyneleitä vuodattaen 
Lasaruksen syliin, ja Martan hän nosti ylös maasta ja painoi hänet rintaansa 
vasten. Hänen suloinen äänensä tunkeutui heidän korviinsa ja vakuutti heille 
heidän onneaan.  
Mutta turhaan yrittäisin kuvailla niitä ilon, kiitollisuuden, rakkauden ja 
ylistyksen tunteita, mitkä nyt täyttivät kaikkien sydämet! Lasarus, kuolleista 
noussut, kulki kukoistavana, voimakkaana Jeesuksen rinnalla kotiin, samalla 
kun sisaret kiittivät Jumalaa.  
Mutta kansa riemuitsi milloin profeetasta, milloin ystävästään. Lauluja 



kajahteli Jumalan ylistykseksi meidän tiellä kulkiessamme, ja suuri joukko 
kansaa heittäytyi kunnioittaen Jeesuksen eteen maahan, niin että kesti kauan 
aikaa, ennen kuin pääsimme asuntomme kynnyksen yli, johon Jeesus nyt 
todella astui Lasaruksen kanssa.  
Martta näki veljensä istuvan saman pöydän ääreen ja yöllä laskevan päänsä 
rauhalliseen lepoon vuoteelle, minkä hänen uskonsa ja rakkautensa oli 
hänelle jo valmistanut. Täten olen kertonut sinulle, rakas isä, tämän valtavan 
ihmeen kaikkine yksityisseikkoineen. Koko Jerusalem on hämmästynyt, ja 
pappien sekä kansan täytyy tunnustaa Jeesus Jumalan Messiaaksi, jonka 
Mooses ja profeetat ilmoittivat. Epäiletkö sinä vieläkin, rakas isä? 
Tämä kirje on tapaava sinut Gassassa. Toivossa, että pian saan sulkea sinut 
syliini, olen, kuten ennenkin, sinua rakastava tyttäresi 
Adina. 
 
Kahdeskymmenes kahdeksas kirje 
 
Adinan isä viipyy matkalla. – Hän uskoo Jeesuksen voimaan, mutta epäilee 
hänen Messias-arvoaan. – Adina vastaa isänsä väitteisiin. – Jeesus lukee 
profeetta Jesajaa synagoogassa. – Saastaisen hengen todistus. – Hänet 
ajetaan ulos. – Jeesusta tervehditään kuninkaana. - "Kapina keisaria vastaan". 
– Emilius. – Jeesus pakenee salaa. – Messias tai petturi. – Kuninkaan 
valtakunta. – Johannes puhuu Jeesuksen kuolemasta. 
 
RAKAS ISÄ! Kirjeesi Gassasta saapui tänä aamuna maaherran roomalaisen 
pikalähetin mukana varmasti käsiini. Luin sen syvimmän murheen ja 
pettyneen toivon tuntein.  
Kirjeen sijasta odotin näkeväni sinut itsesi, ja kuultuani Elekin huutavan, että 
eräs ratsastaja oli asuntomme portilla astunut hevosen selästä, juoksin 
pihalle huutaen: - Isäni, kallis isäni! Mutta voit kuvailla murhettani, kun sinun 
sijastasi näin rautapukuisen roomalaisen. Minä luin kirjeesi itkien, mutta 
olethan sinä opettanut minua kärsivällisesti kestämään välttämättömyyttä, ja 
sen tähden odotan tyytyväisesti aikaa, jolloin isäimme Jumala katsoo hyväksi 
tuoda sinut odottavan tyttäresi luo. Minä toivon, että nuo molemmat Esjon - 



Geberin kauppiaat, joiden tähden sinä olet matkasi lykännyt, saapuvat pian 
Gassaan sopiakseen kanssasi tärkeistä asioista. 
Sillä välin odotan tyynesti tuloasi ja kirjoitan sinulle, koska se on ainoa 
lohdutukseni, niin kauan kuin en saa nähdä sinua ja puhua kanssasi. Niin 
kuin kaikissa kirjeissäni, rakas isä, tulee tässäkin Jeesus, jota sinäkin 
sanomattomaksi ilokseni rupeat katselemaan suosiollisemmin silmin, 
olemaan pääaiheena. Sanotaan viime kirjeessäsi sydämeni suurimmaksi 
iloksi: 
– Jos minä tahtoisin vastustaa noiden ihmeiden todistuksia, joita tuo 
merkillinen Nasaretin profeetta on tehnyt, erittäinkin Lasaruksen, 
kirjanoppineen, herättämistä kuolleista, niin pelkään, että joutuisin 
taistelemaan Jumalaa vastaan, sillä kuka voi kuolleisiin elämän ja sielun 
puhaltaa kuin yksin Jumala!  
Huhu Lasaruksen herättämisestä ja monesta muustakin ihmetyöstä, joita 
Jeesus on tehnyt, on saapunut korviini toisiakin teitä kuin kirjeesi kautta, ja 
kaikki kertomukset vahvistavat täydellisesti, mitä sinä niin innokkaasti olet 
kirjoittanut.  
Gassassa oleskelee nykyisin ystäväni Aabraham Geehasi, silkkikauppias, joka 
on paluumatkalla Damaskosta Aleksandriaan ja matkusti Betanian kautta 
silloin, kun ihmetyö tapahtui, ja oli siis itse sen todistajana. Hän on puhunut 
Lasaruksen kanssa ja vakuuttaa minulle, että Jeesus todella on voimallinen 
Jumalan lähettämä profeetta. Tämä on minunkin uskoni, Adina, ja 
nähdessäni hänet olen valmis osoittamaan hänelle samaa kunnioitusta, jota 
olisin osoittanut Danielille ja Jesajallekin, jos he eläisivät.  
Mutta en vielä usko häntä Kristukseksi, sillä Kristuksen pitää olla ruhtinas, 
kuningas, joka istuu Daavidin istuimella ja hallitsee kansoja. Hänen edessään 
pitää maan kuninkaitten kunnioittaen polvistuman ja laskeman kruununsa 
hänen jalkoihinsa. Köyhän rakentajan poika ei voi olla Jumalan Messias, 
vaikka hän olisi profeettakin.  
Lue Jesajaa ja ajattele hänen ennustuksiaan Daavidin pojan vallasta, 
korkeudesta ja voimasta! Kuinka voidaan näitä ennustuksia sovittaa 
profeettaan, jota sinä rakastat ja kunnioitat? Että Jumalan käsi on hänen 
kanssaan ja hänen kauttaan tapahtuu voimallisia töitä, sitä ei kukaan voi 



epäillä; mutta en hetkeksikään usko häntä Jaakobin toivoksi, Jumalan 
sukukunnan kuninkaalliseksi leijonaksi, sillä jos hän on Messias, niin en minä 
eikä maanmieheni, ei kirjanoppineet eikä isämme Jerusalemissa ole 
profeettoja oikein ymmärtäneet, vaan ovat soaistut.  
Ennustukset eivät tarkoita Jeesusta, eikä niitä voida soveltaa häneen, sillä 
muutoin emme käsitä, mitä Kristuksesta on sanottu Mooseksen ja 
profeettain kirjoissa sekä psalmeissa.  
Niin kuuluu osa kirjeestäsi, rakas isä. Sinä myönnät, kallein isäni, että Jeesus 
on profeetta ja että Jumalan käsi on hänen kanssaan, sillä hän ei voisi tehdä 
sellaisia ihme itä, ellei Jumalan voima lepäisi hänen päällään.  
Niinpä siis: jos Jumala on Jeesuksen kanssa, jos Jumala, niin sanoakseni, 
lainaa hänelle voimansa, varustaa hänet ominaisuuksillaan, niin että hän 
samoin kuin Jumalakin, parantaa, asettaa myrskyn, kasvattaa jälleen jäseniä, 
herättää kuolleita haudoista uuteen elämään, niin tapahtuu tämä sen 
tähden, että Jumala on hänet ihmisistä valinnut ja antanut hänelle 
voimallisia, jumalallisia ominaisuuksiaan.  
Kun Jumala siis on hänet valinnut ja Hengellään varustanut, niin hän todistaa 
siten mielistyvänsä häneen, rakastavansa häntä ja kunnioittavansa häntä. 
Mutta ollakseen Jumalan rakastettu täytyy hänen olla hyvä, pyhä, hurskas ja 
täynnä noita pyhiä avuja, jotka Kaikkivaltias ilahduttavat. Sanalla sanoen: 
Jumalan täytyy suostua hänen ajatuksiinsa ja hyväksyä hänen mielipiteensä. 
Tämä Jeesus, jonka itse sanot ainoastaan Jumalalta saaneen voiman tehdä 
ihmeitä, julistaa kaikkialla peittelemättä, että hän on Messias, Jumalan Poika 
ja Israelin toivo, jonka tuloa Mooses ja profeetat ovat ennustaneet.  
Paitsi että hän itse kutsuu itseään siksi, kuulimme, Aamos ja minä, hänen 
kaksi päivää Lasaruksen herättämisen jälkeen Betanian synagoogassa 
lukevan seuraavat sanat Jesajan ennustukset ja sovittavan ne itseensä, niin 
kuin hän oli tehnyt jo Nasaretissa: 
"Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut 
julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä 
sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, 
julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, 
lohduttamaan kaikkia murheellisia” (Jes. 61:1, 2). 



Kun Jeesus oli lukenut tämän ennustuksen, joka valmistaa kansaamme 
Messiaan tulemiselle, sulki hän kirjan, antoi sen takaisin virkaatekevälle 
kirjanoppineelle ja istahti.  
Synagooga oli täpötäynnä ihmisiä, niin että he tuuppivat toinen toistaan, 
sillä hänen tekojensa maine oli houkutellut kansaa näkemään ja kuulemaan 
häntä, ei ainoastaan Jerusalemista, vaan koko Juudeastakin sekä Dekapolista 
ja Jordanin tuolta puolen. Hänen maineensa näyttää täyttävän koko 
maanpiirin. Kaikkien silmät olivat kääntyneet häneen ja kaikkien korvat olivat 
valmiit kuulemaan hänen sanojaan. Hän alkoi puhua: 
– Tänään on Raamattu täyttynyt teidän korvienne kuullen. Oi, kirjanoppineet 
ja Israelin miehet, te vaaditte, että minä julkisesti sanoisin, olenko Kristus vai 
en. Milloin pitää Messiaan profeetan sanojen mukaan tuleman? Te olette sen 
juuri nyt kuulleet. Jos sanat, jotka hän ilmoittaa, toteutuvat minussa, niin 
tiedätte myös, kuka minä olen.  
Silloin kuului joukosta ääni, joka sanoi: – Sano meille suoraan, oletko sinä 
Kristus, Korkeimman Poika? Yleinen jännitys näkyi kaikkialla, ja kaikki 
odottivat vastausta tähän kysymykseen.  
Jeesus aikoi juuri puhua, kun eräs mies, joka seisoi opetuspaikan 
läheisyydessä ja jota saastainen henki hallitsi, huusi kimeällä äänellä:  
– Jätä minut! Jätä minut sellaiseksi kuin olen, Jeesus Nasaretilainen! Oletko 
sinä tullut tänne minua hukuttamaan? Minä tiedän, kuka sinä olet, sinä 
Jumalan Pyhä!  
Jeesus nuhteli riivaajaa, joka vaivasi tuota roomalaista käännynnäistä, joka 
hulluudellaan ja hillitsemättömyydellään oli levittänyt suurta kauhua 
esikaupungeissa, ja sanoi hänelle:  
- Vaikene, saatana! Ihmisen Poika ei tarvitse sinun todistuksiasi. Vaikene ja 
lähde ulos tästä ihmisestä! 
Nämä sanat kuultuaan mies päästi hirvittävän huudon. Suu vaahdoten hän 
heittäytyi - tai riivaaja pikemminkin heitti hänet - maahan, mihin hän jäi 
kouristuksissa ja tuskissa kuin elottomana makaamaan.  
Jeesus tarttui hänen käteensä; mieletön nousi maasta, katsoi vakavasti ja 
kummastellen profeettaa ja puhkesi sitten kiitollisena itkemään ja 
kiittämään: 



– Minä olen päässyt niin kuin lintu pyydystäjän paulasta. Paula on rikki, ja 
minä olen vapaa. Jumala on pelastanut minut viholliseni kynsistä. Sitten hän 
asettui levollisena, onnellisena ja parannettuna Jeesuksen jalkoihin, kaikkien 
muitten häntä ihmetellen katsellessa, ja kansan suuri joukko - sillä he olivat 
kaikki hämmästyneitä - huudahti: 
– Tämä ei ole kukaan muu kuin Kristus, Daavidin poika! Hän on Israelin 
kuningas! Synagooga tärisi kuin myrskyssä huudoista:  
– Hoosianna! Hoosianna! Hoosianna meidän kuninkaallemme! 
Kun melu oli asettunut, nuhtelivat fariseukset ja kirjanoppineet Jeesusta, 
ettei hän ollut huutoa hiljentänyt, ja huusivat: 
– Kuka uskaltaa antaa tervehtiä itseään kuninkaana? Se on petos keisaria 
vastaan! Tänä hetkenä ilmestyi Emilius, roomalainen ritari, pienen 
sotilasjoukon seuraamana synagoogan portille ja kuuli, mitä tapahtui. (Erään 
virka asian tähden hän oli sattumalta joutunut läheisyyteen).  
Tuskin jumalattomien juutalaisten silmät olivat huomanneet hänen kiiltävän 
kypärinsä ja korkean sulkatöyhtönsä, kun he huusivat ulkokullatulla 
alamaisuudella valloittajiaan kohtaan ja katsellen Emiliusta saavuttaakseen 
hänen suosionsa: 
– Ei meillä ole kuningasta, vaan keisari! Kuolkoon petturi! Joka tekeytyy 
kuninkaaksi, nousee mahtavaa keisariamme vastaan. Pois tuommoinen! Ota 
hänet kiinni, jalo roomalainen! Saata hänet maaherra Pontius Pilatuksen 
eteen!  
Mutta Emilius, joka tuntee nämä kateelliset juutalaiset ja tietää, mitä Jeesus 
opettaa, ja rakastaa häntä sitä paitsi veljenään sekä kunnioittaa isänään, 
pysyi levollisena eikä tehnyt mitään täyttääkseen profeetan jumalattomien 
vihollisten tahtoa. Jeesus sanoi sitten selvällä ja kirkkaalla äänellä: 
– Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta! En etsi maallista valtaistuinta. 
Minun valtakuntani on ylhäältä. Te sanotte oikein minua kuninkaaksi, hän 
lisäsi - ja kerran saatte nähdä minun istuvan taivaanistuimella, korotettuna, 
maa jalkaini astinlautana, ja minua tulevat kumartamaan kaikki polvet, jotka 
ovat taivaassa, maan päällä ja maan alla.  
Näiden sanojen johdosta syntyi hirvittävä meteli. Muutamat huusivat: - 
Hoosianna! Toiset sanoivat: - Hän pilkkaa Jumalaa! Jotkut vaativat 



roomalaista vartiostoa, toiset pappeja poistamaan Jeesuksen opetuspaikalta. 
Monet riensivät hänen luokseen polvistuakseen hänen eteensä, kun taas 
suuri joukko tukki korvansa ja riensi synagoogasta huutaen: - Hänen 
Jumalan pilkkaamisensa kukistaa temppelin, ja me hukumme samalla. Ei 
koskaan ole nähty sellaista meteliä.  
Sen suurimmillaan ollessa läksi Jeesus pois, ja kun minä palasin Martan 
luokse, kuulin hänen huoneestaan hiljaista ja vakavaa rukousta. Hän oli tullut 
tähän hiljaiseen paikkaan ollakseen yksin taivaallisen Isänsä kanssa. Väliin 
kuulin hänen liikuttavasti rukoilevan, mutta sitten vallitsi jälleen syvä 
hiljaisuus, jota vain särjetystä sydämestä ajoittain nousevat tuskaiset 
huokaukset keskeyttivät!  
Oi, kenen käsi voi nostaa verhoa paljastaakseen, mitä tuossa pyhässä 
paikassa tapahtui! Oli jo myöhä, kun hän lähti huoneestaan. Martta oli jo 
hiljaa koputtanut hänen oveensa ilmoittaakseen, että illallinen oli valmis.  
Kun hän astui luoksemme, olivat hänen kasvonsa kalpeat ja niissä näkyi 
kyynelien jälkiä; ja vaikka hän hymyili meille ystävällisesti, kuten hänen 
tapansa on, näkyi hänen kasvoillaan kuitenkin niin syvä suru, että silmäni 
täyttyivät kyynelistä!  
Emilius liittyi meihin rukoillessamme, ja niin vietimme kalliin Lasaruksen ja 
Aamos-enon kanssa pyhän hetken, sillä profeetta, joka ei syönyt mitään, 
puhui koko ajan Jumalan rakkaudesta. Me kuuntelimme kaikki hänen 
sanojaan ja unohdimme edessämme olevan ruuan, niin että Martta 
useammin kuin kerran rohkeni muistuttaa pyhää vierastaan, että hän oli 
häntä varten valmistanut juuri tuon ja tämän ruokalajin. Mutta me nautimme 
taivaallista ruokaa, elämän leipää, mikä vuoti mannana hänen jumalallisilta 
huuliltaan. 
Niin on siis Jeesus itse julkisesti todistanut olevansa Kristus, jonka piti tulla 
maailmaan. Nyt ei enää kukaan rehellinen juutalainen voi epäillä tätä 
tosiasiaa, jonka hän vahvistaa todeksi viittaamalla ennustuksiin, joita hän 
jokapäiväisillä ihmetöillään toteuttaa. Joko hän on Messias, kuten hän 
väittää olevansa ja hänen ihmetyönsä todistavat, tai hän ei ole.  
Mutta ellei hän ole Messias, niin hän on petturi, valehtelija ja 
jumalanpilkkaaja. Jos hän taas olisi sellainen, niin Jumala olisi vuodattanut 



oman kaikkivaltiaan olentonsa petturiin, antaessaan hänelle voiman 
parantaa, ajaa ulos riivaajia, hallita luonnonvoimia ja herättää kuolleita! 
Mutta sehän olisi todistuksen antamista sellaisen miehen eduksi, jota hän ei 
ole lähettänyt, ei varustanut voimallaan eikä määrännyt Kristukseksi, ja jossa 
ei ole totuutta.  
Kuitenkin sinä myönnät, että Jeesuksen ihmetyöt todistavat hänet Jumalan 
lähettämäksi, vaikka kiellätkin hänen olevan Messias, joksi hän sanoo 
itseään. Mutta jos hän todella on Jumalan lähettämä, niin hän ei voi olla 
mikään syntinen, eikä hän niin muodoin voi ilmoittaa itseään siksi, mitä hän 
ei ole. Mutta oman väittämänsä mukaan hän on Kristus.  
Joko hän siis on Jumalan lähettämä tai hän on petturi, eikä hänessä ole 
mitään totuutta. 
Mutta tätä syytöstä ei voida tehdä miehestä, joka sanallaan parantaa sairaita, 
ajaa ulos riivaajia, kutsuu kuolleita takaisin elämään ja saarnaa puhdasta 
oppia. Me olemme siis päässeet kumoamattomaan päätökseen, että joko 
tuo ihmeellinen voima, jolla Jeesus on puettu, lähtee Jumalasta ja että hän, 
kuten sanottu, on patriarkkain ja profeettain Kristus, tai että Jumala on 
varustanut voimallaan nimensä pilkkaajan, petturin, ja että hän hyväksyy 
tämän petokset siten, että hän kussakin uudessa ihmetyössä vahvistaa 
Jeesukselle lainaamansa voiman. Sen tähden täytyy siis Jeesuksen olla 
Messias.  
Älä koeta, rakas isä, millään hienolla verukkeella kiertää tätä johtopäätöstä! 
Jeesus on Messias, tai me teemme niin hyvin Jumalan kuin profeetankin 
valehtelijaksi ja osalliseksi häpeälliseen petokseen! Jeesus on meidän 
Kristuksemme, ja Jumalassa on totuus, vaikka kaikki ihmiset olisivatkin 
valehtelijoita.  
Suo anteeksi, rakas isä, se into, jolla olen koettanut todistaa sinulle, että 
Jeesus on Messias. Koska olen vakuuttunut siitä, että hän on Kristus, toivon 
sydämestäni, että sinäkin kääntyisit tähän uskoon.  
Mitä hän vielä on tekevä, kuinka hän on kehittävä majesteettiuttaan ja 
valtaansa, on vielä salaisuus meille kaikille. Muutamat ovat sitä. mieltä, että 
hän on pian tuleva Jerusalemiin tuhansien puoluelaistensa seuraamana ja 
että Pilatus vapaaehtoisesti jättää maaherran istuimensa ja lähtee 



legioonineen kaupungista.  
Sitten Jeesus nousee Daavidin istuimelle, ja Salomon ihana aika on 
kukoistava hänen hallituskautenaan. Juudan kuningaskunnasta, valtansa 
keskipisteestä, hän levittää hallituksensa valtikan merestä mereen, Egyptin 
virrasta ja itämailta maan ääriin, kunnes kaikki kansat lankeavat hänen 
eteensä, keisarit ja kuninkaat istuvat hänen jalkojensa juuressa ja kaikki 
maailman kielet ilmoittavat hänet Israelin kuninkaaksi, kuninkaitten 
Kuninkaaksi ja herrojen Herraksi. Hänen hallituksensa kukoistaessa on 
Jerusalem ja Juuda voimassa voittava maan kaikki kaupungit ja valtakunnat, 
ja kansamme valta ja kunnia on kestävä ikuisesti. 
Tässä mielessä, rakas isä, odottavat Jeesuksen opetuslapset Herransa tuloa! 
Ainoastaan yksi, Johannes, Marian kihlattu, on tässä suhteessa poikkeuksena. 
Hän on lähempänä Jeesusta kuin kukaan muu ihminen ja omistaa niin 
suuressa määrin hänen rakkauttaan, että hän tietää monta asiaa, mitkä 
muilta opetuslapsilta jäävät salaisiksi. Kun Johannes kuuli meidän 
mielipiteemme profeetan tulevasta kunniasta, tulivat hänen kasvonsa 
surullisiksi, ja hän sanoi: 
– Ei vielä - ei täällä - ei tässä maailmassa! Me saamme nähdä Jeesuksen 
kunnian, mutta ensiksi meidän täytyy kulkea pimeän laakson, haudan portin, 
kautta.  
Hänen valtakuntansa ei ole maan päällä, vaan taivaassa. Täällä alhaalla, minä 
pelkään, hän on kärsivä paljon vaivaa ja surua ja ehkäpä tuskallisen 
kuolemankin, sillä hän on sanonut minulle, että hänet on lähetetty 
kärsimään ja kuolemaan ja että hän sydänverellään on saava valtakunnan, 
jota hän tämän ajan jälkeen on ikuisesti hallitseva.  
Valmistakaa sydämenne, rakkaat ystävät, hän lisäsi, - ennemmin murheelle ja 
silmänne kyynelille, kuin ilon, loiston ja vallan ilmiöille. Hän on selvästi 
sanonut minulle: - Minun täytyy ensin paljon kärsiä, ennen kuin menen 
taivaalliseen valtakuntaani. Juutalaiset vainoavat minua ja minut riistetään 
pois teiltä, mutta älkää sitä surko! Kuolemalla on minuun vain sen verran 
valtaa, kuin minä sille annan.  
Minä annan henkeni, mutta otan sen jälleen. Kärsimisellä ja murheella täytyy 
Jumalan Pojan riistää tämän maan valtikka häneltä, jolla. on kansat 



vallassaan, perkeleeltä, tämän maailman ruhtinaalta. Minä olen voittava, 
mutta minun täytyy sitä ennen sortua. Älkää peljätkö Minä teen kuoleman 
teille kaikille paratiisin portiksi! 
– Tällaisia salaperäisiä ja surullisia sanoja hän puhui meille usein, jatkoi 
Johannes.  
– Kuinka ne oikein on käsitettävä, en voi sanoa; minulle on aivan 
käsittämätöntä, kuinka sen, joka kuolleista herättää, täytyy tulla kuoleman 
alaiseksi, enkä myöskään käsitä, kuinka se, joka myrskyt asettaa, voi joutua 
ihmisten valtaan ja heidän rääkättäväkseen, joiden vihan vimman hän yhtä 
helposti voisi masentaa.  
Tällä tavalla, rakas isä, keskustelemme tuosta merkillisestä profeetasta, jonka 
tulevaisuus on hämäryyteen verhottu; ennustuksista tiedämme vain, että se 
on tuleva ylen määrin loistavaksi, ja hänen omilta huuliltaan, että se on 
tuleva ylen määrin surulliseksi. Istukoonpa hän sitten valtaistuimella ja 
säätäköön maailmalle lakinsa, tai eläköön mitä suurimmassa kurjuudessa, 
olen minä aina rakastava ja kunnioittava häntä lunastajanani, kuninkaanani, 
Jumalan pyhänä Poikana. 
Kuuliainen, sinua rakastava Adina. 
 
Kahdeskymmenes yhdeksäs kirje 
 
Kauhistus ja levottomuus. – Jeesuksen puhe pääsiäis aterian jälkeen. – 
Johanneksen kertomus ehtoollisesta. – Juudas Iskariot. – Yrttitarha. – Petos. – 
Jeesuksen vangitseminen. – Enkelien kohina. – Jeesus viedään ensin 
Hannaan luo. – Kansan raivo. 
 
KALLIS ISÄNI! Minun on mahdoton kuvailla sinulle murhettani ja 
kummastustani, jota tunnen alkaessani kirjettäni. Jeesus, Jumalan profeetta, 
on roomalaisten vankina! Häntä on syytetty siitä, että hän muka tahtoo tulla 
kuninkaaksi ja jälleen uudistaa Daavidin valtakunnan! Ja kenen sinä luulet 
syyttäneen häntä tästä jalosta aikomuksesta? Ketkä muut kuin juutalaiset, 
meidän oma kansamme, miehet, joiden pitäisi iloita keisarin vallan 
kukistamisesta ja punastua sitä, että roomalainen linna peittää Siionin 



vuorta!  
Nuo kunniattomat, ilkeät, turmeltuneet kirjanoppineet ja papit, joita minä 
vain häveten voin kutsua kansalaisikseni, ovat syyttäneet jumalallisella 
voimalla varustettua Jeesusta kapinasta ja kavaltamisesta! Ja tällä hetkellä 
häntä pidetään maaherran linnan vahtituvassa tarkoin vartioituna. Mutta 
päätös ei huolestuta minua! Jeesus voi ainoastaan omasta tahdostaan olla 
vihollistensa vankina! 
Hän voi sanallaan muuttaa kahleensa tomuksi ja silmäyksellään vartijansa 
ruumiiksi! Hän on sen tähden pääsevä heidän käsistään! Heillä ei ole mitään 
valtaa häneen. Mutta eikö herrain Herra rankaise kansaamme sen synneistä 
ja vihamielisyydestä hänen voideltuaan kohtaan? 
Mutta sinä, rakas isä, kysynet ehkä, miksi hän, jos hänellä on sellainen valta, 
antaa ottaa itsensä vangiksi? Tähän kysymykseen en voi vastata, se panee 
minut ymmälle. Minä olen aivan pökerryksissäni. Jokainen tekee saman 
kysymyksen.  
Asuntomme on täynnä ystäviä, jotka, vaikka onkin puoliyö, ovat rientäneet 
tänne tiedustellakseen, eikö ehkä huhu valehtele. Viisi hänen opetuslastaan 
on Aamos-enon kartanossa, ja he kertovat hänen vangitsemisestaan 
lähempiä seikkoja, mitkä tahdon sinulle ilmoittaa, vaikkakaan tapausta 
peittävä hämärä ei sen kautta hälvene, vaan lisääntyy. 
Sitten kun Jeesus kahdentoista opetuslapsensa kanssa oli syönyt 
pääsiäislampaan, hän meni heidän kanssaan öljymäelle ja istahtaen erään 
puun varjoon, hän ilmoitti surusanoman, että hänen hetkensä oli tullut, että 
hänen työnsä päättyisi ja hänet annettaisiin syntisten ihmisten käsiin. 
Vastaukseksi Marian kysymyksiin Johannes kertoi: 
– Oli ilta ja öljymäen etelärinne oli syvässä varjossa. Kaikkien meidän 
sydämemme olivat surusta raskaat, ja meillä oli aavistus tulevasta suuresta 
onnettomuudesta. Rakastetun Mestarimme ääni liikutti meidät kyyneliin, 
samoin kuin hänen hämärät ja salaperäiset sanansakin. Kaikki opetuslapset 
olivat läsnä, paitsi Juudas Iskariot, joka oli jäänyt kaupunkiin maksamaan 
kustannukset pääsiäislampaasta ja huoneen vuokrasta, hänellä kun näet oli 
kukkaro.  
Ehtoollisen aikana Jeesus oli selvästi sanonut, että yksi kahdestatoista 



pettäisi hänet pappien käsiin, jotka aina siitä saakka, kun hän juhlallisesti tuli 
pyhään kaupunkiin, jolloin lukematon joukko kulki hänen edellään ja 
perässään huutaen "Hoosiannaa!" ja julistaen hänet Messiaaksi, eivät olleet 
lakanneet väijymästä hänen henkeään.  
Kun meidän Herramme lausui nämä sanat liikuttavan soimauksen äänellä, 
tulimme kaikki syvästi murheellisiksi, ja Pietari sekä muutkin opetuslapset 
kysyivät häneltä, tarkoittiko hän heitä. Minä nojasin tänä hetkenä Jeesuksen 
olkapäähän ja kysäisin hiljaa:  
- Herra, kuka sinut on pettävä? Minä tahdon kohta estää häntä 
vahingoittamasta sinua. Jeesus pudisti päätään ja vastasi lempeästi 
hymyillen: 
– Rakas veli, sinä et tiedä, mitä tahdot tehdä. Ihmisen Pojan täytyy tulla 
petetyksi ystävänsä kautta, mutta voi sitä ihmistä, joka hänet pettää! Katso, 
se on hän, joka minun kanssani kastaa vatiin!  
Minä katsahdin ja huomasin Juudaksen aivan samalla hetkellä ojentavan 
kätensä kastaakseen leipänsä samaan vatiin, johon Jeesuskin oli kastanut, 
mutta joko hän oli liian nopea liikkeissään tai hänen omatuntonsa nuhteli 
häntä, mutta hänen kätensä vapisi niin kovin, että hän pudotti leipäpalansa 
vatiin, jonka jälkeen Jeesus ojensi hänelle omansa ja omituinen ilme 
kirkkaissa, läpitunkevissa silmissään sanoi hänelle:  
- Juudas, mitä teet, se tee pian! 
Äänestä ja tavasta, jolla nämä sanat lausuttiin, hämmästyimme kovin, mutta 
me luulimme tämän kehoituksen koskevan Juudaksen tehtäviä.  
Ei kenelläkään meistä ollut aavistustakaan hänen pahasta aikeestaan. Kohta 
Juudas nousi pöydästä ja sanaakaan vastaamatta tai silmäystäkään meihin 
heittämättä meni pois.  
Hänen askeleittensa kaiun hävittyä vallitsi huoneessa kolkko hiljaisuus, sillä 
omituinen, selittämätön pelko oli tarttunut meihin. Me katsahdimme toinen 
toiseemme ja sitten rakastettuun Mestariimme, ikään kuin odottaen jotakin 
hirvittävää tapausta.  
Jeesuksen kasvot olivat levolliset, ja hän katseli meihin herttaisen lempeästi. 
Hetkellinen pilvi, mikä varjosti hänen otsaansa hänen puhuessaan 
Juudakselle, oli haihtunut, ja kirkas, murheeton taivas lepäsi hänen 



kasvoillaan. 
– Lapset, hän sanoi, - minä tulen vielä vähän aikaa, olemaan luonanne, mutta 
eronhetki on tullut. Ajatelkaa sanojani: "Rakastakaa toinen toistanne. Siitä 
jokainen. tuntee teidät opetuslapsikseni." 
– Herra! huusi Pietari, - me tahdomme tulla sinun kanssasi! Sinä et saa jättää 
meitä etkä mennä ilman meitä! 
– Papit haluavat henkeäsi ja sinua väijytään kaikkialla! sanoi Andreas 
vakavasti. 
– Niin, rakas rabbi, sinä et saa mennä yksin! huusi Jaakob innokkaasti.  
– Sydämemme ja kätemme puolustavat sinua! 
– Mihin sinä aiot mennä, Herra? minä kysyin liikuttuneena. –  
Sinä et saa jäädä juutalaisten käsiin. Niin puhuimme kaikki murheellisina 
hänen sanojensa johdosta. Hän katsahti meihin hellästi ja vastasi: 
– Lapset, minun täytyy jättää teidät. Mihin minä menen, sinne ette nyt voi 
minua seurata.  
– Ja vaikka sinä menisit meren ääriin, Mestarini ja Herrani, niin minä 
kuitenkin seuraan sinua! huusi Pietari.  
– Mihin sinä menet, jonne me emme voisi sinua seurata? Minä tahdon antaa 
henkeni sinun edestäsi, ja samoin kaikki nämä muut kanssani! Yksimielisesti 
vakuutimme pysyvämme uskollisina rakastetulle Mestarillemme, ja minä 
kysyin häneltä hiljaa, mihin hän aikoi mennä ja miksi hän ei ottaisi meitä 
mukaansa. 
– Niin kuin Aabraham sitoi poikansa Iisakin, niin antaa minun Isäni sitoa 
minutkin uhriksi kansan syntien tähden! 
– Ei, Herra! huusi Pietari, - minä tahdon kuolla sinun edestäsi ennemmin kuin 
hiuskarvaakaan päästäsi kosketetaan! Ja kuumaverinen nuori mies veti 
miekkansa ja asettui Jeesuksen viereen ikään kuin aikoen puolustaa häntä. 
– Tahdotko sinä kuolla minun edestäni, Pietari? kysyi Jeesus häneltä 
katsahtaen häneen surullisesti hymyillen.  
– Totisesti, totisesti minä sanon sinulle, Pietari, että sinä tunnet itseäsi liian 
vähän. Ennen kuin kukko kahdesti laulaa, uutta aamua ilmoittaakseen, tulet 
sinä kolmesti kieltämään minut! 
– Sinut kieltämään, Herra! toisti Pietari, kasvoillaan surun ja inhon ilme. 



– Niin, Pietari, vastasi Jeesus lempeästi - sinä tulet kieltämään, että olet 
minua koskaan tuntenutkaan!  
Sillä lähenee aika, jolloin Jeesus Nasaretilaisen tunnustaminen tuottaa 
vaaran. Ja te kaikki, hän jatkoi, samalla kun hänen äänensä alkoi vavista ja 
silmänsä täyttyä kyynelillä, - te kaikki tulette minut tänä yönä pakenemalla 
kieltämään, ja te häpeätte tunnustaa olevanne minun opetuslapsiani. 
Jokainen teistä on jättävä minut, niin kuin on kirjoitettu:  
"Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan". Näihin sanoihin emme 
voineet vastata mitään. Minä suutelin rakastetun Mestarini kättä ja sanoin, 
että jos vaara uhkaisi häntä, minä tahtoisin jakaa sen hänen kanssansa. Kun 
Jeesus huomasi, että me kaikki olimme murheellisia ja että uskollinen 
Filippuskin nyyhkytti ääneensä syystä, että hänenkin katsottiin voivan jättää 
rakastetun Herransa, lisäsi Jeesus: -  
Älkää sitä niin laskeko sydämellenne; minä menen edeltäpäin Isäni kotiin 
valmistamaan teille sijaa. 
– Isäsi asunto Nasaretissa sisältää vain kaksi pientä huonetta, vastasi 
Tuomas.  
– Kuinka voisimme kaikki saada sijaa siinä? 
– Tuomas, sinä ymmärrät vain, mitä silmiesi edessä on. Minä puhun taivaassa 
olevasta Isästäni. Hänen kodissaan on monta asuinsijaa.  
Nyt Jeesus sanoi aivan julkisesti, että hänen täytyi kuolla ja että me hänen 
kuolemansa kautta saavuttaisimme iankaikkisen elämän taivaallisessa 
paratiisissa. Me emme voineet käsittää kaikkea, mitä hän sanoi, mutta sen 
me ymmärsimme, että hän pian meidät jättäisi, ja suru täytti sydämemme. 
Liikuttavan puheensa lopulla hän sanoi: 
– Tulkaa! Menkäämme Kidronin yli yrttitarhaan, jossa niin usein olemme 
olleet. 
Me menimme hänen kanssaan ja ympäröimme häntä henkivartioston tavoin 
niin hyvin suojellaksemme häntä juutalaisilta vakoojilta kuin 
puolustaaksemme häntä hädän hetkenä.  
Pietari ja Jaakob kulkivat edellä paljastetuin miekoin. Täten kuljimme pimeitä 
katuja pitkin ja ulos portista, jonka Pilatus antoi yöt ja päivät olla auki, jotta 
pääsiäisjuhlille tullut kansa pääsisi kulkemaan ulos ja sisälle.  



Kuu kumotti kirkkaana, ja kun minä sen valossa katselin Jeesuksen kasvoja, 
huomasin ne tavallista surullisemmiksi, ja vähän hän puhuikin. Vihdoin 
menimme Kidronin puron yli ja tulimme öljymäen pimeisiin lehtoihin. 
Tuntien kaikki polut suuntasimme kulkumme kunnianarvoisien puiden luo, 
joiden alla Aabrahamilla muinoin oli tapana istua. Täällä Jeesus kääntyi 
meihin ja sanoi syvimmän surun äänellä: 
– Ystävät, koetukseni hetki on tullut! Työni on täyttymässä. Minä tahdon nyt 
olla yksinäni! Pysykää tällä paikalla ja valvokaa, sillä meitä etsitään. Pietari ja 
sinä, Jaakob, tulkaa minun kanssani; minä tahdon rukoilla. 
– Etkö sinä, rakas Herra, tahdo ottaa mukaasi minua? minä kysyin suruissani. 
– Rakkaani, olethan sinä aina ollut luonani etkä nytkään minua jätä.  
Jättäessään nyt nuo kahdeksan ystävää, joiden tuli pitää silmällä hänen 
vihollistensa ylläkköä, hän kääntyi yrttitarhan salaisimpaan soppeen.  
Täällä hän jäi seisomaan erääseen paikkaan, johon Aadam tarun mukaan 
lymysi Jumalan edestä, ja sanoi meihin kääntyen surullisella äänellä: 
- Jääkää tänne siksi aikaa, kun minä menen syrjään ja rukoilen Isääni. 
Hän meni noin kivenheiton matkan päähän meistä ja lankesi polvilleen, 
jolloin syvään riippuva öljypuun oksa kätki hänet silmistämme.  
Minä pelkäsin kovin hänen äkillistä katoamistaan, ja sen tähden lähestyin 
hiljaa paikkaa, jossa näin hänen olevan polvillaan, ja kuulin syviä huokauksia 
nousevan hänen rinnastaan. Tosin kuulin hänen äänensä soperrusta, mutta 
en voinut erottaa sanoja, joita murheen purkaukset keskeyttivät; hänen 
äänessään ilmeni pelkoa ja kauhua.  
Hänen rukoillessaan syvässä sieluntuskassa näin äkkiä kirkkaan valon 
liitelevän ohitseni, ikään kuin tulisi se taivaasta, ja enkeli seisoi Jeesuksen 
rinnalla, kumartui hänen ylitsensä ja nosti hänet maasta.  
Lempeä valo valaisi paikan, missä enkeli seisoi, niin että Pietari, joka myös 
huomasi sen, tuli minun luokseni luullen jonkun tulleen yrttitarhaan 
tulisoihtu mukanaan.  
Minä viittasin Pietaria olemaan liikkumatta, ja nyt tuijotimme molemmat 
sanomattoman kummastuneina enkeliin, jonka kirkkaista kasvoista paikka, 
missä Jeesus oli, tuli valoisaksi.  
Kun enkeli kohotti Jeesuksen maasta, huomasimme rakastetun Mestarimme 



kasvoilla syvän kuoleman tuskan; suuret, kiiltävät, verellä sekoitetut 
hikipisarat, jotka tunkeutuivat hänen otsastaan, valuivat hänen 
marmorinkalpeita poskiaan pitkin maahan. En koskaan elämässäni ole 
nähnyt kenenkään kasvojen ilmaisevan niin suurta sieluntuskaa.  
Enkeli näytti puhuvan lohduttavia sanoja ja viittaili loistavalla kädellään 
taivasta kohti, ikään kuin tahtoen rohkaista Jeesusta toivolla ja vahvistaa 
häntä. Jeesuksen kasvot kirkastuivat, hän nosti silmänsä ylös ja sanoi lujalla 
äänellä: 
– Tapahtukoon sinun tahtosi, Jumalani, eikä minun! 
Silloin enkeli kohosi ilmaan ja katosi tähden lennon tavoin taivaan siniseen 
avaruuteen. Pietari ja minä seisoimme kummastuksesta ja kunnioituksesta 
hämmästyneinä ja liikkumattomina tämän nähdessämme. 
– Millainen oli enkeli? minä kysyin Johannekselta keskeyttäen hänen 
kertomuksensa. 
– Jalon nuorukaisen näköinen, ja hänen kasvonsa olivat niin loistavat, että 
silmäni eivät voineet kauan kestää niiden katselemista. Hän näytti olevan 
puettu hopeanhohtavaan liehuvaan vaatteeseen, ja hänen ilmestyessään 
tulvahti kautta koko yrttitarhan hienompi, suloisempi tuoksu kuin mitä Intian 
parhaimmat hyvät tuoksut voivat levittää.  
Hänen äänensä oli niin sulosointuista, ettei sellaista ole koskaan maan päällä 
kuultukaan. 
– Oliko enkelillä siivet? kysyi Maria. 
– Sitä en voinut nähdä, vastasi Johannes. –  
Hänen liehuvat vaatteensa näkyivät hänen ilmaan noustessaan 
muodostuvan siiviksi, ja hänen seisoessaan ne verhosivat hänen jumalallista 
olentoaan sanomattomalla suloudella. 
Enkelin katoamisen jälkeen Jeesus näkyi olevan levollisempi, ja kun emme 
tahtoneet häiritä häntä, vetäydyimme hiljaa takaisin äskeiseen paikkaamme, 
jossa Jaakob oli vaipunut uneen.  
Me keskustelimme hetkisen tuosta merkillisestä ilmestyksestä, jonka 
todistajina olimme olleet ja joka vahvisti meitä uskossamme, että Jeesus on 
Jumalan lähettämä Messias, joka oli tuleva maailmaan.  
Mutta päivän vaivoista väsyneinä mekin nukahdimme sikeään uneen, josta 



rakastetun Mestarimme ääni meidät jälleen äkkiä herätti. Hän sanoi: 
– Miksi nukutte, lapset? Valvomisen hetki on ohi, ja te yhä vielä nukutte. 
Mutta vaikka lihanne on heikko, on henkenne kuitenkin altis. Minä en enää 
kauemmin tarvitse apuanne! Mutta me emme enää tahtoneet nukkua, ja niin 
menimme paikkaan, missä toiset opetuslapset olivat. Heidätkin oli uni 
voittanut. 
– Nouskaa ja lähtekäämme! huudahti Jeesus äänellä, mikä heidät kohta 
herätti. – Ne, jotka minua etsivät, ovat tulossa! Hänen näin puhuessaan 
näimme monta valoa välähtele vän kuningas Daavidin tiellä ja kuulimme 
lähestyviä askeleita. Kohta huomasimme yrttitarhan keskellä suuren 
ihmisjoukon, joka keskustellen läheni meitä nopein askelin. Me vilkaisimme 
toisiimme ja sanoimme Jeesukselle: 
– Pakene, kallis Mestari! Nouskaamme kukkulalle ja pyrkikäämme 
pakenemaan Betanian tietä, sillä vihollisesi ovat tulleet. 
– Ei, vastasi rakastettu Mestarimme. – Minun täytyy täyttää Isäni tahto. 
Minun täytyy antautua noiden ihmisten käsiin, sillä kuinka Raamattu 
muutoin täytettäisiin! Paetkaa te, mutta minun täytyy mennä, mihin he 
minut vievät. 
– Ei niin, Herra, vastasi Pietari. – Sinulla on vielä aikaa paeta; mutta jos 
tahdot jäädä tänne, niin emme jätä sinua, vaan puolustamme sinua! Muutkin 
opetuslapset sanoivat samaa. Mutta Jeesus pudisti päätään ja sanoi 
tuskaisesti hymyillen: 
– Te ette tiedä, mitä te sanotte tai tahdotte tehdä. Minun hetkeni on nyt 
tullut. 
Hänen vielä puhuessaan tuli joukko esiin, ja sen johtajat, jotka kantoivat 
soihtujaan korkealla, huomasivat meidät ja Jeesuksen keskellämme. 
Hämmästyksekseni näin Juudaksen joukon etunenässä; hän oli heidät 
tuonut, sillä yksin hän tunsi paikan, missä Mestarimme tällä hetkellä oli 
tavattavissa.  
Nähtyään Jeesuksen hän astui esiin kunnioittavan näköisenä, suuteli 
Jeesusta poskelle ja sanoi: 
– Terve, rabbi! Olen iloinen löydettyäni sinut! 
– Juudas, vastasi Jeesus, - petätkö sinä Ihmisen Pojan suunantamisella? 



Nämä sanat kuultuaan Juudas kääntyi joukon puoleen, jonka etupäässä 
huomasin pappeja ja kirjanoppineita temppelistä, ja huusi: 
– Hän se on! Tarttukaa häneen ja ottakaa hänet kiinni! 
Näiden sanojen jälkeen syöksyi monta miestä esiin käydäkseen Jeesukseen 
käsiksi. Kuu ja tulisoihdut levittivät kelmeätä valoaan joukon yli.  
Kun Pietari ja Jaakob näkivät miesten noin raivokkaina hyökkäävän esiin 
miekoin ja keihäin varustettuina, he asettuivat varjellen Jeesuksen eteen, sillä 
aikaa kun minä, joka olin aseeton, heittäydyin hänen rinnoilleen 
suojellakseni ruumiillani hänen sydäntään.  
Kun useat noista miehistä tunkeutuivat lähelle, löi Pietari miekallaan eräältä 
korvan pois. Mies huusi surkeasti, mutta muut tunkeutuivat lähemmäksi 
meitä. Silloin Jeesus kohotti kätensä ja sanoi rauhallisesti: 
– Ketä te etsitte? 
Joukko peräytyi niin kuin laine ponnahtaa takaisin järkkymättömästä 
kalliosta, ja he kaatuivat maahan. Me kaksitoista yksin jäimme seisomaan, 
sillä Juudaskin oli langennut maahan, ja katselimme hämmästyneinä ja 
kauhistuneina Jeesuksen jaloissa makaavia vihollisia. 
– Herra, huusi Pietari ihastuneena, - kun sinä kerran noin voit vihollisesi 
kukistaa, niin eihän sinulla enää ole mitään pelättävää. Pitääkö minun lyödä 
Juudasta miekallani? 
– Ei, pistä miekkasi tuppeen! 
Silloin miehet hypähtivät jälleen ylös ja näyttivät olevan entistä 
raivokkaampia. Joku papeista huusi äänekkäästi, että heidät oli kaadettu 
taikakeinojen avulla, ja nyt he syöksyivät raivokkaina kimppuumme tarttuen 
kiinni Jeesukseen ja meihin kaikkiin.  
Turhaan taistelin joukkoa vastaan Jeesusta vapauttaakseni; turhaan välkähti 
urhoollisen Pietarin miekka soihtujen valossa; ylivoima oli liian suuri. Olimme 
hävinneet ja pakenimme henkemme edestä unohtaen Jeesuksen, joka jäi 
vihollisten käsiin.  
Kun Johannes oli kertonut niin pitkälle, rakas isä, me kaikki itkimme. Emme 
voineet käsittää, miksi Jeesus, joka saattoi kukistaa vihollisensa kätensä 
liikkeellä, oli antautunut heidän valtaansa tietäessään, että hänen 
kuolemansa oli varma heidän käsissään! Tämä seikka on meitä sekä 



kummastuttanut että kauhistuttanut.  
Toisena hetkenä olemme hänestä luopumaisillamme ja monen muun kanssa 
uskomaisillamme seuranneemme petturia, ja toisena taas luotamme 
kokonaan häneen ja toivomme, että hän vielä on voittava vihollisensa ja 
palaava luoksemme.  
Jokainen ovemme edessä kuulemamme askel kiihottaa veremme 
nopeammin kulkemaan suonissamme, sillä aina ajattelemme, että tulija on 
rakas Herramme, joka on päässyt vihollistensa käsistä. Meidän täytyy 
toivossa ja uskossa odottaa tapahtumain kehitystä! Huomispäivä ehkä 
paljastaa kaikki. Näennäiset ristiriitaisuudet tekevät meidät levottomiksi. 
Mutta me koetamme lohduttaa itseämme hänen lupauksensa sanalla: 
– Te ette vielä kaikkea käsitä, mutta te tulette tietämään ja uskomaan, että 
minä todella olen Jumalan lähettämä! Mikä teistä näyttää salaperäiseltä, on 
tuleva teille selväksi. Odottakaa ja uskokaa, ja te tulette ymmärtämään, mikä 
nyt on teistä käsittämätöntä. Älkää salliko koetusten ja nöyryytysten, joita 
näette minun kärsivän, horjuttaa uskoanne! Minä olen tullut maailmaan 
voittamaan, mutta sitä ennen minun täytyy alentua. 
Mutta alenemiseni tapahtuu vain siksi, että ylösnoustessani voisin korottaa 
maailman mukanani. Onpa todellakin alennusta, kun tämä ruhtinas ja 
profeetta antautuu vihollisten kytkettäväksi ja poisvietäväksi! Toivoomme 
sekaantuu epäily, rakas isä, ajatellessamme hänen sanojaan! En muistanut 
lopettaa Johanneksen kertomusta profeetan vangitsemisesta.  
Kun papit sitoivat hänet, kuultiin ilmassa tuhansien siipien suhinaa ja 
pasuunan äänen kajahtelevan taivaalla, ikään kuin näkymättömien olentojen 
lukematon joukko olisi liikkunut yläilmoissa.  
Tätä kauheaa kohinaa kuullessaan kaikki nostivat päänsä, mutta eivät 
nähneet mitään. Mutta Jeesus oli majesteetillisen ja käskevän näköinen, 
jollaisena en koskaan ennen ollut häntä nähnyt, sekä sanoi: - Te kuulette, 
etten minä ole ilman taivaallista apua. Minun tarvitsisi vain rukoilla 
taivaallista Isääni, ja Hän lähettäisi vapauttamisekseni kaksitoista legioonaa 
enkeleitä, jotka miekoilla varustettuina liitelisivät yläpuolellani ja varjelisivat 
minua! Mutta minä en halua käyttää valtaani itseäni varten. Olen tullut maan 
päälle kärsimään. Minä haluan alistua kaikkeen, mitä minulle sallitaan. 



Astukaa eteenpäin, minä seuraan teitä! 
Jeesus vietiin kaupunkiin, missä riehuva ja pilkkaava Joukko liittyi vangitsijain 
seuraan nähtyään, että Jeesus, huolimatta ihmeellisestä voimastaan, oli 
otettu vangiksi.  
He pilkkasivat hänen voimaansa, kun hän ei ollut voinut suojella itseään. 
Jotkut häpäisivät häntä niin kovin, että he vaativat häntä kutsumaan 
kaksitoista legioonaa enkeleitä avukseen, samalla kun toiset sanoivat 
olevansa janoisia ja nälkäisiä ja pyysivät häntä muuttamaan veden viiniksi ja 
antamaan heille ruokaa uuden leipäihmeen avulla. 
Johannes, jonka rakkaus ja kiintymys Jeesukseen sai hänet seuraamaan 
rakastettua Herraansa, kuuli kaikki nämä sanat. Mutta Jeesus ei vastannut 
mitään, vaan kulki rauhallisesti eteenpäin, kärsivällisesti kestäen kaiken, mitä 
joukko sanoi ja teki. Damaskus-portilla käski vartioston päämies joukon 
pysähtyä saadakseen tietää kansan kokoontumisen syyn. 
– Meillä on tässä kavaltaja ja kansan villitsijä, päällikkö, vastasi Eeli, pappien 
johtaja, - ihmishylky, joka sanoo itseään Kristukseksi, kuninkaaksi. Me 
olemme sen vuoksi näiden sotilaitten avulla ottaneet hänet kiinni hänen 
ollessaan juuri yhdentoista salaliittolaisen kanssa yhdessä miettiäkseen 
suunnitelmaa keisarin vallan kukistamiseksi ja tehdäkseen itsensä Juudan 
kuninkaaksi. 
– Kauan eläköön keisari! Kauan eläköön keisari! huusivat roomalaiset 
sotilaat. –  
Meillä ei ole kuningasta, vaan keisari!  
Sen jälkeen useat sotilaat huusivat: - Viekää hänet maaherran eteen!  
Pilatus maksaa hänelle palkan siitä, että hän on aikonut riistää hänen 
asemansa. Pilatuksen luo, Pilatuksen luo! 
– Hannaan luo! huusivat juutalaiset, - ensiksi Hannaan luo! 
Niin vietiin profeetta, toisten huutaessa sitä, toisten tätä, suuren, 
pääsiäisjuhlille kokoontuneen kansanjoukon ympäröimänä, Hannaan taloon, 
miehen, joka on kansamme suosituin ja vaikuttavin henkilö. Kun suuresti 
meluten oli soihtujen valossa saavuttu ylimmäisen papin apen, asunnolle, 
huudettiin hänet alas huoneen katolta, missä. hän oli yökävelyllä, sillä nyt oli 
lähes puoliyö  



Kun Hannas kuuli, että Jeesus oli vangittu, hän ilostui suuresti, kiiruhti alas 
katolta ja tuli vangitun profeetan eteen. Hänen täytyi hävetä Jeesuksen 
tyyntä majesteettiutta, sillä hän ei jatkanut kysymyksiään.  
Huomattuaan, ettei Jeesus tahtonut hänelle vastata, hän käski vielä 
tiukemmin sitoa hänet ja lähetti hänet ylipapin Kaifaan luo sanoen: 
– Kaifas keksii kyllä keinoja kielesi irroittamiseksi, profeetta! Sinä tahdot siis 
repiä temppelin maahan ja kutsua itseäsi Jumalaksi! Pois, sinä Jumalan 
pilkkaaja! Pois, tai taloni sortuu niin jumalattoman miehen läsnäolosta! Pois 
jumalanpilkkaaja! Pilatus tekee sinusta oikean kuninkaan ja lahjoittaa sinulle 
roomalaisen valtaistuimen, johon hän on naulitseva sinut käsistä ja jaloista, 
ettet maahan putoa! 
Huutaen ja meluten vietiin Jeesus pois, soihtujen levittäessä punertavaa 
valoa ylt'ympäri. Johannes seurasi perästä, mutta eräs Emiliuksen legioonan 
sotilas tunsi hänet, ja hän oli vähällä joutua kiinni, mutta pelastui siten, että 
jätti viittansa tuon raa'an roomalaisen käsiin. Sillä niin suuri oli viha Jeesusta 
vastaan, että hänen opetuslapsiaankin ahdisteltiin, ja heidät olisi otettu 
kiinni, jos se vain olisi ollut mahdollista. 
Viisi opetuslasta, jotka olivat välttäneet vangiksi joutumisen, on nyt tässä 
talossa, mihin Johanneskin on paennut päästyään roomalaisen sotilaan 
käsistä.  
Olemme kaikki murheellisia ja odotamme. Yrittää tehdä jotakin Jeesuksen 
hyväksi tietäisi vain joutumista samaan kohtaloon, voimatta kuitenkaan 
häntä auttaa. Sitä paitsi minua surettaa ilmoittaa, että kaksi tai kolme hänen 
opetuslastaan on alkanut epäillä hänen Messiaskutsumustaan, kun hän 
perustamatta lupaamaansa valtakuntaa on nyt roomalaisten käsissä 
vangittuna ja kuoleman vaarassa. 
Mutta kuitenkin, rakas isä, minä edelleenkin uskon lujasti häneen. En voi 
epäillä hänen totuuttaan ja valtaansa. Olenhan nähnyt Lasaruksen heräävän 
kuolleista, ja moni uskoo, että hän voi pelastaa ja pelastaakin itsensä 
vihollistensa käsistä.  
Vasta sitten, kun en todellakaan enää häntä näe, kun hän on vihollistensa 
vallassa, on uskoni häneen horjuva. Hänen kuollessaan ei katoa ainoastaan 
minun ja hänen surevien opetuslastensa kaikki toiveet, vaan myös vakuutus 



Juudan ikuisesta uudistumisesta, sillä me olemme todella uskoneet, että hän 
lunastaisi Israelin! – Silmäni ovat kyyneleitten hämärtämät ja tuskin voin 
enää kirjoittaa. Sinun syvästi murheellinen ja sinua rakastava tyttäresi Adina. 
 
Kolmaskymmenes kirje 
 
Toivo ja usko katoavat. – Itku, murhe ja epätoivo. – Johanneksen ja 
Jeesuksen äidin murhe. – Ei kukaan usko enää Jeesukseen. – Marian 
kertomus tapahtumista. – Jeesus raivoisan kansan keskellä. - "Älkää minua 
itkekö, vaan itkekää itseänne'." – Pietari miekkoineen. – Pappien kiukku. – 
Eräs ratsastaja. – Juudas Iskariot kukkaroineen. – Päivä on tullut. 
 
RAKAS, ISÄ! En tiedä, miten alkaisin kirjeeni tai mitä kirjoittaisin. Pelko ja 
suru täyttävät sydämeni. Elämä tuntuu minusta suurelta taakalta. Pettynyt 
toivo on kaikki, mitä minulla vielä on jäljellä. Hänet, johon koko sydämestäni 
luotin - hänet, jota tuhannet pitivät kansamme toivona, - hänet, jonka piti 
lunastaa Israel, kuten hänen nyt surevat opetuslapsensa uskoivat - 
Jeesuksen, on roomalainen maaherra tänä aamuna jättänyt kansan haltuun, 
ja he ovat ristiinnaulinneet hänet! 
Sanomattoman tuskan kyyneleet vuotavat lakkaamatta tälle kirjoitukselleni 
ja ilmoittavat sinulle selvemmin kuin sanat, kuinka raskaasti, kuinka 
sanomattoman kovasti tämä isku on minuun sattunut!  
Jeesus - jalo, lempeä, ystävällinen ja viisas profeetta, joka niin suurella 
armolla ja viisaudella opetti, jota me pidimme Jumalan lähettämänä 
kansamme lunastajaksi ja ruhtinaaksi, jonka piti istua Daavidin istuimella ja 
uudistaa jälleen Israelin kunnia - tämä Jeesus on kuollut! Hänen mukanaan 
ovat kaikki Israelin kunnian toiveet haudatut! Hän on kallistanut verisen 
päänsä ristinpuussa.  
Roomalaisten ies painaa ikuisesti tätä kansaa, joka on tehnyt hirvittävän 
rikoksen. Jeesuksen kuolemassa on auringon valo sammunut, Messias, jona 
me häntä pidimme, on ainiaaksi kadonnut. Me emme enää toivo! Israelin 
tyttäret istuvat nyt tomussa ja verhoavat itsensä suruhunnulla. Hän, johon he 
kiinnittivät toivonsa, on kuollut! 



Hämmästyneinä ja peloissaan hiiviskelevät nyt hänen opetuslapsensa ympäri 
kedoilla tai piiloutuvat kansanjoukolta, joka väijyy heidänkin henkeään. Voi, 
minä en voi pidättää kyyneleitä, katkeria kyyneleitä! Kuinka onkaan Herra 
varjostanut Siionin tyttäret vihansa pilvellä ja Israelin ihanuuden taivaasta 
maahan kaatanut!  
– Kaikki ohikulkevaiset, kuten profeetta sanoo, - tulevat paukuttamaan 
käsiään meille, jotka häneen luotimme, ja pudistamaan päätänsä Jerusalemin 
tyttärille. Oliko tämä mies - tuo voimallinen profeetta, jota ihmiset kutsuivat 
Korkeimman Pojaksi, Jumalan Messiaaksi, - Daavidin ruhtinaaksi - viisauden 
käsitteeksi ja maan iloksi, omien haaveittensa uhri, vaiko kansan petturi? 
Rangaistus jumalattomuudestasi on toteutunut, oi Siionin tytär! 
Niin, valitan ja itken; sillä totisesti on, rakas isä, pelko, kurjuus, masennus ja 
häväistys tullut osaksemme!  
Me emme tiedä, mihin meidän tulee kääntyä. Hän, johon me luotimme, on 
osoittanut olevansa heikko, voimaton ihminen, ja on kärsinyt kuoleman 
voimatta itseänsä pelastaa. Hän, joka toisia vapahti, ei voinut välttää 
roomalaista ristinkuolemaa! Tätä kirjoittaessani kuulen, kuinka pappi Abner 
pihalla äänekkäästi pilkkaa Aamos enoa sanoen: 
– Messiaanne on kuollut! Tosiaankin suuri profeetta, jonka te nasaretilaiset 
olette itsellenne valinneet! Hänen syntymäsijansa oli talli ja hänen 
kuolemansa varkaan kuolema! Enkö minä sanonut, että hänen, joka voi 
puhua temppeliä ja pappeja vastaan, täytyy olla perkeleen lähettämä?  
Rabbi Aamos ei vastaa mitään. Häpeä ja epätoivo sulkee hänen huulensa. 
Niin riemuitsevat nyt vihollisemme meistä, ja me voimme vastata vain 
murheellisin katsein.  
Opetuslapsiakin vainotaan, ja Kaifas on luvannut palkinnon heidän 
vangitsemisestaan. Nuo samat, jotka kaksi päivää sitten olivat täynnä toivoa 
saadessaan istua Jeesuksen luona ja seurata häntä kaikkialle, pelkäävät nyt 
tunnustaa, että he ovat häntä koskaan tunteneet tai nähneetkään. 
Ainoastaan korkea papillinen arvo suojelee Aamos-enoa ja hänen 
perhettään joutumasta vangeiksi. 
Mutta sano minulle, rakas isä, sinä, jolle aina olen us konut tunteeni ja 
ajatukseni, tuleeko meidän kutsua Jeesusta petturiksi?  



Häntä, jonka kasvot ilmaisivat taivaallista arvoa, jonka huulet lausuivat 
totuuksia, joita viisaimmat ja pyhimmät profeetat aina ovat halukkaasti 
tutkineet ja oppineet, jonka koko elämä oli hyvän tekemistä, - sopiiko häntä 
kutsua petturiksi? 
Ajatellessani sairaita, joiden on kiittäminen häntä parantumisestaan, 
vaivaisia, joita hän virvoitti, surevia, joita hän lohdutti, yleviä totuuksia, joita 
hän teroitti; ajatellessani hänen rakkauttaan Jumalaan ja hänen 
kunnioitustaan temppelipalvelusta kohtaan, hänen elämänsä täydellistä 
puhtautta, hänen sanojensa totuutta ja hänen sydämensä sääliväisyyttä 
kaikkia murheellisia kohtaan - en voi lisätä ”petturi-sanaa hänen nimensä 
viereen. 
Mutta mitä minun sitten pitää kirjoittaa? Voi, minä tunnen itseni hyljätyksi ja 
onnettomaksi, niin kuin se, joka on uskonut sydämensä salaisimmat tunteet 
ihmiselle, jonka hän on uskonut hyväksi ja totiseksi, mutta vihdoin huomaa, 
ettei hän ansaitse luottamusta, koska hän on pettänyt hänen toiveensa. 
Jeesus lausui tulleensa maailmaan perustamaan kuningaskuntaa ja 
vahvistamaan Daavidin istuinta.  
Kaikki kansat, sanoi hän, tulisivat saamaan lakinsa Jerusalemista. Missä on 
nyt hänen valtansa? Missä, on hänen istuimensa? Missä ovat hänen lakinsa? 
Hänen valtansa loppuu kuolemassa! Hänen istuimensa on roomalainen risti, 
pahantekijäin ristien keskellä, ja roomalaisten laki tai pikemmin niiden valta, 
jotka hän tahtoi kukistaa, on tuominnut hänet kuolemaan!  
Tämä odottamaton ja pelottava tapaus on täyttänyt hämmästyksellä minut 
ja kaikki, jotka ikään kuin lumottuina olimme sidotut Jeesukseen. 
Johanneskin, tuo lempiopetuslapsi, jonka askeleet parhaillaan kuulen 
viereisestä huoneesta, valittaa ja nyyhkyttää niin kuin hänen jalo sydämensä 
olisi murtumaisillaan.  
Marian vieno ääni tunkeutuu ajoittain korviini hänen koettaessaan häntä 
lohduttaa, vaikka hänkin, kuten me kaikki, on maahan masennettu, sillä 
hänen uskonsa Jeesukseen oli, jos suinkin, vielä suurempi kuin minun, ja hän 
tuli sen tähden alakuloisemmaksi kuin minä nähdessään kaikkien 
toiveittensa Jeesuksesta ja Israelin uudistumisesta raukeavan tyhjään. Me 
olemme tänä iltana sydämellisesti syleillen itkeneet, kunnes kyyneleemme 



kuivuivat ja minä jätin hänet, purkaakseni murhettani sinulle. Marian 
lohdutuksiin vastasi, onneton Johannes epätoivoisena: 
– Älä koeta lohduttaa minua, Maria! Toivo on sammunut! Hän on kuollut - 
kuollut - kuollut! 
Kaikki on kadotettu! Meillä, jotka luotimme häneen, ei ole muuta tehtävää 
pelastuaksemme, kuin paeta takaisin Galileaan ja tarttua verkkoihimme! 
Aurinko, joka levitti niin kirkasta valoa, onkin ollut utukuva ja haihtunut 
hämärään. Minun täytyi häntä rakastaa, mutta minä huomaan hyvin, että 
olen rakastanut häntä liikaa, koska hän ei ollutkaan se, jona minä häntä 
pidin. Oi, kuinka hän saattoi olla niin Jumalan Pojan kaltainen, eikä 
kuitenkaan sitä ollut! Ja minä rakastin häntä ikään kuin hän olisi ollut 
Korkeimman todellinen Poika! 
Minä olen nähnyt hänen kuolevan ihmisen tavoin - silmäni näkivät hänen 
elottoman ruumiinsa! Minä näin roomalaisen keihään hänen sydämeensä 
lävistämän syvän haavan! Minä polvistuin ja pyysin häntä hänen rakkautensa 
nimessä antamaan merkin siitä, ettei kuolemalla ole valtaa häneen. Minä 
laskin vapisevat käteni hänen sydämelleen. Se oli hiljaa, hiljaa - se oli 
liikkumaton kuin kivi, kuin ainakin kuolleen sydän! Hänen ruumiinsa oli 
kylmä ja jäykkä. Hän oli kuollut - kuollut! Hänen kanssaan sammuivat 
kaikkien meidän toiveemme! 
– Hän saattaa jälleen nousta ylös, vastasi Maria lempeästi ja epäröiden, ikään 
kuin hänellä itsellään ei enää olisi ollut mitään toivoa.  
– Hän herätti Lasaruksenkin, kuten muistat! 
– Niin, tuon tehdessään Jeesus eli! vastasi Johannes, ja pysähtyi; - mutta 
kuinka voi kuollut kuollutta herättää! Ei, ei hän ole koskaan liikkuva, ei 
koskaan enää puhuva eikä hengittävä. Niin, rakas isä, valitamme 
pettymystämme, kokonaan kadonneita toiveitamme!  
Minä tunnustan avoimesti olleeni liian pikainen pitämään Jeesusta Jumalan 
Messiaana. Mutta eikö minun täytynyt uskoa häneen, joka oli niin taivaan 
enkelin, taivaallisen ruhtinaan kaltainen? Hirvittävä ja syvä salaisuus on tässä 
kaikessa! Viimeiseen silmänräpäykseen saakka toivoimme, että hän 
vapahtaisi itsensä ja välttäisi kuoleman. Syntiemme tähden on Jumala 
antanut meidän näin suuresti pettyä. 



Minä etsin lohdutusta muistellessani, mitä hän oli, hänen hurskauttaan ja 
pyhyyttään, mutta tämä muistaminen synkentää vielä enemmän nykyistä 
pilveä, sillä vastaansanomattomasti kysyn itseltäni: -  
Kuinka voi hän, joka oli niin hyvä, olla niin suuri petturi? Minä elän, 
jotavastoin hän, joka minulle opetti olevansa elämä, joka uskoi voivansa 
minutkin kuoltuani kuolleista herättää, on kuollut ja haudattu.  
Hän, johon kuten uskoimme, kuolemalla ei ole mitään valtaa, vaan jonka 
äänestä haudat aukeavat ja antavat elävinä takaisin asujamensa, on kytketty 
kuolon kahleisiin ja on osoittanut olevansa vain Joosefin ja hänen vaimonsa 
Marian kuoleva poika.  
Jeesuksen äidin suru on sanomaton; sydän murtuu hänet nähdessäni. En hän 
ole kadottanut vain poikaansa, jota hän äidillisellä hellyydellä rakasti, vaan 
hän on syvästi häpeissään, että tuhannet, jotka häneen uskoivat, ovat hänen 
nimensä tähden tulleet pakolaisiksi ja pettyneet kaikissa toiveissaan. Parasta 
aikaa kuulen hänen raskaat huokauksensa vuoteelta, jossa hän murtunein 
sydämin lepää serkkuni huoneessa, johon Johannes Jeesuksen mestauksen 
jälkeen hänet toi.  
Hän tahtoo olla yksin, ja minä unohdan omat huoleni ajatellessani hänen 
suruaan, sillä yhtäkkiä on hänen poikansa temmattu huomatusta 
asemastaan ja kuollut rikollisen kuoleman, minkä johdosta hänen nimensä 
on merkitty petturin häpeällä.  
Tämä seikka särkee hänen sydäntään syvemmin kuin onnettomuus, että hän 
on menettänyt esikoisensa. Kuulin hänen sanovan rabbi Aamokselle: - Oi, 
että hän on minua niin pettänyt - hän, jota pidin totuuden sieluna. Voi 
poikani, poikani, olisit vain ennemmin pysynyt matalassa majassani ja 
viettänyt hiljaista ja hyödyllistä elämää, kuin että sinä profeetan haihtuvan 
maineen vuoksi olet puoluelaisissasi herättänyt toiveita, joita et koskaan 
voinut täyttää, ja sen tähden olet saanut sellaisen kohtalon! Tämä on 
sydämeni murtanut! Harmaat hiukseni tulevat häpeällä menemään hautaan, 
kun minä olen Israelin petturin äiti!  
– Hänen kuolemansa, sanoo opetuslapsi Pietari, joka tänään oli meillä ja 
kysyi Johannekselta, mitä nyt oli tehtävä, - hänen kuolemansa on hänen 
häpeänsä! Mutta minä en tahdo kauemmin kuvailla tätä yleisen 



nöyryytyksen hämmentämää murhetta, mikä on kaikkien meidän 
ylpeytemme tomuun painanut.  
Minä tahdon nyt kertoa sinulle, rakas isä, mitä vangitsemisen jälkeen on 
tapahtunut, sillä minä toivon, että sinä tutustuisit kaikkeen, mikä koskee 
Jeesusta, nähdäksesi, kuinka järkähtämättömästi hän säilytti loppuun asti 
tuon ylevän taivaallisen mielenlaadun, joka veti kaikki ihmiset hänen 
luokseen. Viattomuutensa tunnossa hän seisoi tuomarin edessä suorana ja 
voitti vihollistensakin kunnioituksen ja ihailun. 
Mutta minä en tahdo kauemmin olla kertomatta hänen kuulustelustaan, sillä 
sinä olet tietysti utelias tietämään, kuinka sellainen mies voi langeta niin 
syvälle, että hänet tuomitaan pahantekijän kuolemaan!  
Viime kirjeessäni kerroin hänen vangitsemisestaan, mikä tapahtui Juudaksen 
petoksen kautta. Hänen vihollisensa veivät hänet, kädet köytettyinä, 
öljymäen synkistä lehdoista keisariportin kautta kaupunkiin. Tämän portin 
läheisyydessä on rabbi Aamoksen asunto.  
Tämä tapahtui yön kolmannella tunnilla, ja minä olin juuri mennyt 
huoneeseeni, josta voidaan nähdä yli Daavidin kadun, kun yön hiljaisuuden 
keskeytti raivoisain miesten huuto. Sitten kuulin roomalaisten vartijain 
uudistetut huudot, useiden ratsastajien nelistämistä ja kovaa melua; 
vähitellen hälinä yltyi yltymistään. Mutta minä tahdonkin seurata Marian 
kertomusta, jonka hän aikoo lähettää Martalle. 
– Minä menin parvekkeelle, mikä pistää kadun yläpuo lelle, kirjoittaa Maria 
kirjeessään - ja näin kansanjoukon palavien soihtujen valossa lähestyvän; 
pian he olivat asuntomme kohdalla, ja heitä oli paljon. Siellä täällä kulki 
leeviläinen heidän parissaan, mikä yllytti heitä vielä enemmän. Huomasin 
myös pappi Aboran, joka niin ikään kiihotti joukon intohimoja puheillaan ja 
raaoilla liikkeillään.  
Joukon loppuna oli viisi ratsastavaa roomalaista, jotka kuljettivat keskellään 
erästä nuorta miestä. Hänen runsaat, ruskeat kiharansa olivat hajallaan, 
hänen partansa oli sekaisin ja hänen kasvonsa kalpeat. Hänen viittansa oli 
likainen ja repeytynyt, mutta silti oli hänen käyntinsä vakaa. Minä purskahdin 
itkuun, niin kuin Adinakin, joka myös oli tullut ulos nähdäkseen, mitä 
tapahtui. Jeesus katsahti ylös ja sanoi lempeästi: "Älkää minua itkekö, 



Jerusalemin tyttäret, vaan itkekää itseänne!" 
– Hän olisi puhunut enemmänkin, mutta pappi löi häntä raa'alla tavalla 
suulle, ja joukko, seuraten hänen esimerkkiään, olisi hakannut häntä vielä 
pahemmin, elleivät roomalaiset sotilaat olisi ojennetuin keihäin estäneet 
enempiä väkivaltaisuuksia.  
Sillä päällikkönsä käskystä he olivat temmanneet hänet juutalaisten käsistä ja 
saaneet käskyn viedä hänet turvallisesti Pilatuksen luo. Vähitellen katosivat 
ratsastajat, juutalaiset, papit, tulisoihtujen kantajat ja vangittu etäisyyteen, ja 
seurasi tuskallinen, salaperäinen hiljaisuus. Minä käännyin ympäri ja 
katsahdin Adinaan. Hän nojasi marmorinkalpeana erääseen parvekkeen 
pylvääseen.  
– Mitä tuo kaikki merkitsee? hän kysyi hämmästyneenä.  
– Olisiko mahdollista, että hän, joka on elämän ja kuoleman hallitsija, olisi 
antautunut vangiksi? Mitä merkitsee tuo hirvittävä tapaus, jonka todistajina 
olemme olleet? 
Minä en voinut vastata mitään. Tiesin vain, että Jeesusta, meidän 
profeettaamme, meidän kuningastamme, meidän Messiastamme, johon 
kaikki toivomme ja kaikki ilomme oli kohdistunut, kuljetettiin vangittuna 
Jerusalemin katuja pitkin. Minä vapisin, ja kolkko aavistus valtasi minut. 
Äkkiä sanoi Adina: 
– Hänelle ei voida tehdä mitään pahaa, hän ei voi kuolla. Hän on voimallinen 
profeetta, ja hän on kukistava vihollisensa. Meidän ei tarvitse pelätä. Hän on 
vain jättäytynyt vihollisten käsiin, sitä varmemmin saattaakseen heidät 
turmioon. He eivät voi vahingoittaa Herran voideltua!  
– Meidän vielä puhuessamme hiipi kolkko olento hiljaa pylvään alla ja näkyi 
etsivän huoneen varjoa. Tänä hetkenä avasi isäni, tulisoihtu kädessään, 
ulommaisen portin, seuratakseen pyyntöjemme johdosta joukkoa ja 
nähdäkseen, mitä Jeesukselle vielä tapahtuisi.  
Valo lankesi Pietarin, Galilean kalastajan, pitkälle ja laihalle vartalolle. Hänen 
synkillä, päättäväisillä kasvoillaan kuvastui suru. Kädessään hän piti 
paljastettua miekkaa, missä vielä veripisarat olivat näkyvissä. 
– Oletko sinä Pietari? huudahti isäni. – Mitä tämä merkitsee? Kuka on 
antanut käskyn vangita Jeesuksen? Mitä hän on rikkonut? 



– Tuo kostonhimoinen ja kateellinen Kaifas tahtoo tuhota hänet ja on 
suurella rahalla palkannut Juudaksen kavaltamaan hänet. Ja Pietari riensi 
pois niin nopeasti, ettei isäni voinut seurata. 
– Tunti on kulunut, eikä vielä ole tullut mitään tietoa linnasta. Ajoittain 
kuuluu meille vain kovaa huutoa kukkulalta, jolla ylimmäisen papin linna on, 
ja näkymättö mien tulisoihtujen valo punaa ilman. On kauhistava odotuksen 
yö. Adina olisi tuskallisessa epätietoisuudessaan ilman kieltoani rientänyt 
linnaan saadakseen asioista selvää. Minä voin saavuttaa rauhan ainoastaan 
siten, että kirjoitan sinulle.  
Adinakin on alkanut kirjeen isälleen; mutta hän antaa kynän pudota 
pienimmästäkin kolinasta rientääkseen parvekkeelle. Koska on tämä kolkko 
yö päättyvä? Mitä tuo uusi päivä mukanaan? 
Adina on luja uskossaan, ettei profeetalle voida tehdä mitään pahaa, sillä 
hänen, joka herätti kuolleista veljesi Lasaruksen, ei tarvitse pelätä kuolemaa. 
Ja eikö hän sitä paitsi ole sanonut olevansa Jumalan lähettämä Israelin 
kuningas?  
Jos hän tänä iltana astuu linnaan kytkettynä vankina, niin se tapahtuu 
varmaankin vain sen vuoksi, että me saisimme nähdä hänen huomenna 
astuvan roomalaiselle valtaistuimelle ja Pilatuksen kahleissa hänen jalkainsa 
juuressa! Minä lähetän sinulle tämän kirjeen Elekin mukana varhain aamulla, 
että sinä ja Lasarus rientäisitte luoksemme kaupunkiin. 
Taaskin on kauhea hetki kulunut siitä, kun kirjoitin edellä olevan. Korviimme 
on tullut huhu, että papit pyytävät Pilatusta tuomitsemaan Jeesuksen 
kuolemaan.  
Huuto: "Ristiinnaulitse, ristiinnaulitse hänet!" on selvästi tunkeutunut 
korviimme. Nyt on Johannes täällä. Noin puoli tuntia sen jälkeen, kun Jeesus 
meni ohitse, hän saapui taloomme, melkein ilman vaatteita, sillä hänen 
vaatteensa oli revitty rikki juutalaisten yrittäessä ottaa häntä kiinni. Hän on 
rauhallinen ja luottava, sanoessaan, ettei hänen rakkaan Mestarinsa tarvitse 
pelätä vihollisia, että hän muutamana hetkenä vapauttaisi itsensä heidän 
käsistään ja julistaisi itsensä Israelin kuninkaaksi voimalla, jota ei ennen 
koskaan ole nähty. Jaakobin Jumala suojelkoon häntä! Johannes on 
juur'ikään, isäni papilliseen pukuun pukeutuneena, mennyt temppeliin 



saamaan tietoja. 
Minä vapisen, että hänet voitaisiin huomata ja ottaa kiinni, sillä juutalaiset 
ovat yhtä vihastuneita opetuslapsiin, kuin heidän Mestariinsakin. Näin juuri 
erään sanansaattajan, joka kovalla kiireellä ratsasti katua alaspäin. 
Asuntomme edessä hänen hevosensa kompastui, ja hän melkein putosi 
kynnyksellemme. Se oli Emiliuksen palvelija.  
Adina riensi kompastunutta auttamaan. Hän oli vain huumaantunut ja 
saattoi pian jälleen puhua. Hän kertoi tuovansa sanaa Pilatuksen nuorelta ja 
kauniilta puolisolta Lucia Metellalta, joka pyysi puolisoansa olemaan 
tekemättä mitään pahaa profeetalle ja päästämään hänet vapaaksi, sillä hän 
oli juuri herännyt merkillisestä unesta, jossa hän oli nähnyt Jeesuksen istuvan 
koko maailman valtaistuimella, taivaan tähdillä kruunattuna, maa jalkojensa 
astinlautana, ja kaikki kansat kokoontuneina hänen ympärilleen, 
kunnioittaen häntä, samalla kun Olympoksen epäjumalat ja jumalattaret 
heittivät kruununsa ja valtikkansa hänen jalkoihinsa ja tervehtivät häntä 
Jumalana! Niin kuului sanoma, jonka palvelija kertoi Adinalle;  
sitten hän nousi jälleen hevosensa selkään ja jatkoi nopeasti matkaansa 
linnaan. Tämä palvelijan sanoma täytti sydämemme sanomattomalla ilolla ja 
toivolla. Vakuuttuneina, että Jeesus on Jumalan Poika, emme tahdo enää 
pelätä, että ihmiset tekisivät hänelle mitään pahaa. 
– Nyt on kolme tuntia jälkeen puolenyön, ja aamunkoitto on kolkko ja 
jäätävä, niin etten voi pitää kynää kädessäni. Minä lähetän sinulle kirjeeni 
heti, kun kaupungin portit on avattu. Riennä tänne lohduttamaan meitä, sillä 
Jeesuksen ystävillä ei ole nyt aikaa viipyä Jerusalemin ulkopuolella. 
– Isäni on palannut.  
On päivä. Hänen sanojensa mukaan voi Jeesuksen pelastaa vain hänen oma 
jumalallinen voimansa. Tuhannet juutalaiset huutavat hänen vertansa. 
Pilatuksella on vain joukko sotilaita, ja hän pelkää käyttää väkivaltaa, koska 
kansa saattaisi tehdä kapinan ja valloittaa häneltä kaupungin, mikä ei ole 
mahdotonta, jos kansa on yksimielinen.  
– Hän vapisee, sanoo isäni, - ajatelleessaan, että hänen pitäisi tuomita 
viaton, ja pelkää juutalaisten kostoa, jos hän laskee hänet vapaaksi. 
Profeettaa ei voi pelastaa mikään muu kuin hänen oma jumalallinen 



ihmevoimansa. Jos hän on auttanut muita, niin hän auttaa itseäänkin. Isäni 
parasta aikaa tätä kertoessa syöksyi eräs mies taloomme.  
Hän oli pienikokoinen, leveärintainen, ja hänen terävät kasvonsa olivat 
punaisen parran varjostamat. Hänen vaatteensa olivat rikkirevityt. Oikeassa 
kädessään hänellä oli rahakukkaro, missä rahoja helisi hänen kätensä 
vapistessa. Koko hänen ruumiinsa vapisi, ja tarttuessaan isäni käsivarteen 
hän huusi käheällä äänellä: 
– Salliikohan hän sen tapahtua? Salliiko hän, salliiko hän? 
– Mitä tarkoitat, Juudas? Kenestä puhut? Oletko kadottanut järkesi? Se olisi 
kylläkin mahdollista viime yönä tekemäsi työn jälkeen! 
– Antaako hän itsensä tapettavaksi? Pitääkö hänen kuolla? Luuletko, ettei 
hän voi paeta? Hän voi sen tehdä, jos hän tahtoo. Köydet ovat hänelle vain 
lankoja! 
– Ei, ei - hän on käsistä ja jaloista sidottu, vastasi isäni surullisesti. – Hän ei 
puolusta itseään! Minä pelkään, että hän alistuu heidän tahtoonsa. Ei hän tee 
mitään pelastaakseen henkeään! Juudas löi kuin mieletön rahakukkarollaan 
päähänsä ja huusi: 
– Minä tahdon pelastaa hänet! Pappien pitää saaman rahansa takaisin. Hän 
ei saa kuolla. Jos olisin tiennyt, ettei hän tulisi vapauttamaan itseään, niin en 
olisi häntä koskaan myynyt. Minä toivoin saavani heidän rahansa ja luotin 
hänen voimaansa, mikä hänet pelastaisi. Minä en aavistanut, ettei hän 
käyttäisi sitä vapautuakseen. Minä tahdon pelastaa sinut, viaton Jumalan 
mies, sillä sinä et ole syyllinen, vaan minä yksinäni! Oi, jos olisin tämän 
ennakolta aavistanut 
- mutta hän ei saa kuolla! 
Silmät villisti hehkuen hän syöksyi linnaan päin jättäen meidät syvimmän 
hämmästyksen valtaan. 
– Niin, sanoi isäni, - nyt minä käsitän sen. Juudas toivoi saavansa rahaa ja 
halusi pettää pappeja luottaessaan Jeesuksen jumalalliseen voimaan, mikä 
varmaankin pelastaisi hänet hänen vihollistensa käsistä. Katsokaa 
omantunnon vaivaa! Hän on aivan kauhuissaan ja omantunnon tuskissa, sillä 
hän aavistaa, että hänen pettämänsä Jumalan mies joutuukin tuhon omaksi. 
Päivä on tullut. Jeesuksen kohtalo on ratkaistu!  



Maaherra on allekirjoittanut kuolemantuomion, ja tänään tapahtuu 
ristiinnaulitseminen! Mutta Juudaksen tavoin minä uskon hänen kuolemansa 
mahdottomaksi ja toivon erikoista ihmettä hänen pelastuksekseen. Niin 
odotamme vavisten ja toivoen tulevia tapahtumia.  
Tähän, rakas isä, loppuu serkkuni kertomus, minkä hän on Martalle ja 
Lasarukselle kirjoittanut. Se on kylläkin laaja, ja minä pyydän sinua 
katsomaan sitä minun kirjoittamakseni, sillä minä olin yön kestäessä liian 
järkyttynyt voidakseni kirjoittaa tarpeeksi maltillisesti. Mutta nyt, kun kaikki 
on ohi - nyt, kun Jeesus ainiaaksi lepää haudassa, minä kykenen ottamaan 
kynän käteeni. 
Ensi kirjeessäni kerron sinulle hänen kuulustelustaan, niin kuin minulle ovat 
kertoneet Aamos-enoni ja Johannes, jotka kumpikin olivat läsnä loppuun 
saakka. Tänä iltana aion mennä haudalle, johon hänet on pantu, sillä vaikka 
hän kuolemallaan on niin katkerasti hävittänyt toiveemme ja todistanut, ettei 
hän ole se, joksi hän itsensä ilmoitti, niin ajattelee sydämeni kuitenkin häntä 
vielä rakkaudella ja vetää minua vastustamattomasti hänen viimeiselle 
leposijalleen. Vaikka hän on pettänyt meitä, en voi unohtaa hänen 
muistoaan.  
Oi ei! Minä en voi - enkä uskalla sanoa kaikkea, mitä tunnen. Suurella surulla 
ajattelen, että olen koettanut vakuuttaa sinulle hänen olleen profeettain 
ennustama Messias. Totta on, rakas isä, ettei kukaan ole koskaan puhunut 
niin kuin tämä ihminen! Ja kun Messias todella ilmaantuu, niin hän ei voi 
tehdä suurempia töitä kuin mitä tämä on tehnyt. Hän oli Jumalan Poika 
kaikessa muussa, mutta ei kuolemassaan. Tämä tapahtuma kumoaa ainiaaksi 
kaikki toiveemme ja uskomme häneen. 
Surullinen, mutta sinua rakastava tyttäresi Adina. 
 
Kolmaskymmenes ensimmäinen kirje 
 
Älä luota yhteenkään ihmiseen! – Opetuslasten pako. – Emilius on 
horjumaton uskossaan. – Mitä Johannes, rabbi Aamos, Emilius, Pietari ja 
muut opetuslapset ovat tapauksista kertoneet. – Jeesus viedään ensiksi 
Hannaan ja Kaifaan luo. – Väärä todistaja. – Pietari kieltää. – Pilkka ja 



häväistys. – Emilius sotilaineen suojelee Jeesusta. – Kapina on 
syntymäisillään. – Kansanjoukko kiduttaa Jeesusta. – Hänet viedään 
Pilatuksen luo. 
 
RAKAS ISÄNI! Vaikka juuri lopetin viime kirjeeni, tartun jo taas kynääni 
aloittaakseni uutta, sillä syvässä surussani, joka minut täyttää, saan 
helpotusta vain kirjeenvaihdosta sinun kanssasi. Nöyryytykseni nasaretilaisen 
Jeesuksen kohtalon johdosta lisääntyy vielä enemmän muistellessani 
yrityksiäni saada sinutkin uskomaan häneen.  
Suo anteeksi minulle, rakas isä! Viisautesi, profeettain tuntemisesi ja 
arvostelukykysi olivat suuremmat kuin minun tietoni. Kuka olisi uskonut, että 
hän oli vähempi kuin mitä hän väitti olevansa - Jumalan Poika ja Messias! Oi, 
en koskaan ole luottava inhimilliseen olentoon, ja kuta rakastettavampi, 
pyhempi, taivaallisempi luonne jollakin on ja kuta puhtaampi ja viisaampi on 
hänen oppinsa, sitä vähemmän minä häneen luotan. 
Jeesuksen mukana on haudattu kaikki minun uskoni ihmisvoimaan, vaikka 
sitä seuraisivat loistavimmat ihmetyöt. Minä olen nyt saanut kokea, että 
ihminen voi opettaa jumalallisia totuuksia, jopa kasvoissaan kantaen enkelin 
piirteitä, parantaa sairaita, kulkea merellä, herättää kuolleita, ajaa ulos 
riivaajia, ja kuitenkin olla - petturi! Voi ihmisten tietoa!  
Voi Israelia, joka niin on tullut sokaistuksi! Se on nähnyt jumaloidun 
Messiaansa naulittavan pakanalliseen ristiin, koska hänellä ei ollut voimaa 
estää tätä häpeää. Mutta minä tahdon jättää nämä kiusalliset tutkistelut ja 
lupaukseni mukaan kertoa sinulle Jeesuksen kuulustelusta, koskapa 
varmaankin olet halukas tietämään, mihin syytöksiin hänen tuomionsa 
perustui.  
Nyt on ensimmäinen aamu hänen ristiinnaulitsemisensa jälkeen, ja minä 
olen nyt levollisempi kuin eilen, joten voin kirjoittaa yhtäjaksoisesti. 
Kaksikymmentäneljä tuntia on kulunut siitä, kun hänet ristiinnaulittiin. Hänen 
puoluelaisiansa vainotaan kuin villipetoja.  
Hannas on palkannut roomalaisia sotilaita, kiihottanut heitä viinillä ja 
lähettänyt kaikkialle etsimään pakenevia nasaretilaisia.  
Johannesta etsitään etupäässä, ja Hannaan lähettämät teloittajat tulivat eilen 



puoliyön aikaan asuntoomme häntä vangitsemaan, mutta meidän 
avullamme hän pääsi pakoon pitkin maanalaista käytävää, joka johtaa rabbi 
Aamoksen asunnosta holvihautoihin temppelin alle.  
Nasaretin Maria, Jeesuksen äiti, seurasi häntä, ja molemmat saapuivat 
onnellisesti kaupungista Betaniaan Marian luo, josta he aikoivat mennä 
Johanneksen kotiin, Gennesaretin järven rannalle.  
Lasaruskin, jonka Jeesus herätti kuolleista, vangittiin, mutta roomalaisen 
ritarin Emiliuksen vaikutuksesta hänet päästettiin jälleen vapauteen ja tuotiin 
asuntoomme, missä hän on turvassa, koska Emilius on asettanut vartijan 
asunnon eteen suojellakseen häntä juutalaisten hyökkäyksiltä.  
Minä voin sen tähden häiritsemättä kirjoittaa sinulle. Emilius on ainoa, jonka 
usko Jeesuksen lupauksiin, huolimatta hänen kuolemastaan, ei vielä ole 
kadonnut. Hän väittää, että Jeesus on ennen kuolemaansa selvin sanoin 
ilmoittanut, että hän on kolme päivää kuolemansa jälkeen jälleen nouseva 
ylös! Pietarikin muistaa nämä Jeesuksen sanat, mutta Aamos-eno ei luota 
enää mihinkään ja hän sanoo: 
– Ei ole kenellekään ihmiselle vaikeaa ilmoittaa, että hän kuolee, eikä 
myöskään, että hän on jälleen nouseva ylös! Odottakaamme siis Jeesuksen 
ylösnousemista, ja sitten tahdomme todella uskoa häneen! 
Emilius, vaikka on vasta äskettäin pakanuudesta kääntynyt, on kuitenkin luja 
uskossaan, että Jeesus on jälleen nouseva ylös.  
Ja päinvastoin kuin me muut, luopumatta kaikesta toivosta, hän selitti, ettei 
hän hämmästyisi, jos sotilaat, jotka hän on asettanut haudan vartijoiksi, äkkiä 
ilmoittaisivat hänelle Jeesuksen nousseen kuolleista ja ilmestyneen 
haudasta!  
Emiliuksen usko on melkein minullekin antanut toivoa.  
Mutta, rakas isä, minä näin Jeesuksen lävistetyn kyljen sekä veri- ja vesivirran 
juoksevan kauheasta haavasta, ja näin hänen elottoman päänsä vaipuvan 
rinnalle. Ellei häntä olisi keihäällä lävistetty, niin saattaisin uskoa hänen 
nousevan kuolleista. Mutta tämä haava hävittää kaiken toivon.  
Sillä Jeesus ei ainoastaan kuollut, vaan häntä lyö tiinkin, ja minä näin hänen 
raadellun ruumiinsa makaavan ristin juurella ja vuotavan verta viidestä 
haavasta, joista keskimmäinen oli aiheutunut pistosta sydämen läpi.  



Minä iloitsisin, jos Emiliuksen tavoin saattaisin uskoa; mutta minä olen 
sanonut hänelle, että olen tähän asti uskonut liian lujasti ja että Jeesuksen 
kuollessa kaikki uskoni häneen on kuollut.  
Mutta olenhan unohtamaisillani, rakas isä, kertoa sinulle häntä vastaan 
tehdyistä syytöksistä, hänen kuulustelustaan ja tuomionsa yksityiskohdista. 
Kun en itse ollut linnassa saapuvilla, olen saanut osaksi Johannekselta ja 
osaksi rabbi Aamokselta, jotka molemmat viettivät siellä suuren osan yötä, 
tiedot, mitkä nyt aion sinulle kirjoittaa.  
Pietari ja muut opetuslapset, kuten Emiliuskin, ovat täydentäneet noiden 
molempien kertomusten aukot. Kohta, kun juutalaiset, jotka olivat ottaneet 
Jeesuksen kiinni, olivat saapuneet Hannaan asunnolle, ilmaantui pappi 
ikkunaan ja kysyi, millainen vanki heillä oli, ja kun joukko huusi, että se oli 
"Nasaretin profeetta", hän sanoi hyvin iloissaan: 
– Tuokaa hänet pienelle pihalle, että minä saan nähdä hänet. Aaronin sauvan 
nimessä vannon, että hänen pitää tehdä joku suuri ihmetyö minun silmäini 
edessä! pilkkasi hän.  
Näin puhuen riensi tuo harmaahiuksinen ukko alas pihalle, jonka hän tapasi 
raivoisan kansanjoukon ja roomalaisten sotilaitten täyttämänä. Vaivalloisesti 
hän raivasi tien paikalle, missä Jeesus seisoi kiiltävien roomalaisten 
keihäitten vartioimana. Katseltuaan häntä tarkkaavaisesti hän kysyi uteliaasti 
ja pilkaten: 
– Oletko sinä juutalaisten kuningas? Oletko sinä tullut istumaan Daavidin 
istuimelle? Anna minulle merkki taivaasta, ja minä tahdon palvella sinua, 
nasaretilainen! 
Mutta Jeesus oli levollinen ja arvokas eikä vastannut mitään. Hannas tarttui 
raivokkaana hänen partaansa, mutta juuri sillä hetkellä saapui lähetti, joka 
ilmoitti, että ylimmäinen pappi Kaifas, joka on ottanut vaimokseen Hannaan 
tyttären, kauniin ja jalomielisen Mirjamin, oli käskenyt tuoda Jeesuksen 
taloonsa.  
Silloin Hannas huusi kovalla äänellä: 
– Viekää hänet vävyni Kaifaan luo!  
Hän haluaa nähdä miehen, joka tahtoo repiä temppelin ja kolmessa päivässä 
rakentaa sen jälleen.  



Samassa alkoi entistä hurjempi meteli. Papit ja kansa huusivat hirveästi; he 
syöksyivät Jeesuksen kimppuun, mutta roomalaiset sotilaat, jotka olivat 
saaneet käskyn vastata hänen turvallisuudestaan, uhkasivat miekoillaan. Joku 
huusi: 
– Alas roomalaiset kotkat! Alas raakalaiset! Kuolema pakanoille! 
Tätä huutoa seurasi joukon raivoisa hyökkäys pientä roomalaista 
sotilasosastoa vastaan, jonka oli pakko perääntyä, ja Jeesus joutui joukon 
käsiin.  
Mutta juuri kun taistelu oli kuumimmillaan, laukkasi Emilius, joka linnasta oli 
kuullut melun, ratsumiehineen esiin, ryntäsi silmänräpäyksessä kansan 
kimppuun, joka pakeni korskuvia oriita, ja vapautti profeetan. 
– Rabbi, puhui Emilius säälivällä kunnioituksella profeetalle, - minä tiedän, 
että Jumala on antanut sinulle vallan hukuttaa vihollisesi kuin akanat! Puhu 
ja hukuta heidät kaikki tyynni jumalallisella sanallasi! 
– Ei, poikani! Minä olen tämän hetken tähden tullut maailmaan, vastasi 
Jeesus. – Sekin on osa Isäni minulle antamasta tehtävästä. Minun täytyy 
kärsiä kaikki, jopa kuolemakin! 
– Sinä et voi kuolla, Herra! vastasi Emilius innokkaasti. – Enkö minä nähnyt 
sinun herättävän Lasaruksen kuolleista? 
– Minä tulin maailmaan kuollakseni; en kuitenkaan itseni tähden. Minä 
annan henkeni ja otan sen jälleen.  
Näillä ihmisillä ei olisi valtaa minuun, ellei Isäni sitä heille lainaisi, ja mitä 
Isäni sallii, siihen minä alistun.  
Älä koeta vapauttaa minua, poikani! Tämän päivän näki Jesaja hengessä 
edeltäpäin ja ennusti minusta. Minun täytyy täyttää Raamatun sana. 
Kärsimyksistäni ei puutu enää muuta kuin että minut tuomitaan ja minä 
kuolen.  
Nämä sanat vaihdettiin porttikäytävässä Emiliuksen irroittaessa lujat köydet 
nuoren profeetan verisistä ranteista. 
– Kaifaan luo! Kaifaan luo! kiljui joukko, joka oli pelästynyt roomalaisten 
ratsumiesten hyökkäystä, mutta nyt jälleen tuli rohkeammaksi. 
– Pois jumalanpilkkaaja! Sillä joka kutsuu itseänsä Jumalaksi, on meidän 
lakiemme mukaan syypää kuolemaan. Ylimmäisen papin luo! 



– Minä voin vapauttaa sinut, suuri profeetta! sanoi Emilius. – Sano vain sana, 
että tahdot olla vapaa, ja minä autan sinut hevoseni selkään ja saatan sinut 
turvallisesti Daavidin linnaan. 
– Ylimmäinen pappi tahtoo nähdä minut, ja minun täytyy nyt totella häntä, 
vastasi Jeesus. Ja Emilius, suuresti hämmästyneenä, johti hänet 
vastenmielisesti ylimmäisen papin asuntoon. Sen ikkunat olivat jo 
tulisoihtujen valaisemat, ja komea Aaronin sali oli satojen liekkien 
kirkastama.  
Roomalaiset astuivat vankinsa kanssa linnaan myrskyisän joukon 
saattamana, joka kasvoi kasvamistaan. Kaifas istui jo istuimellaan, vaikka 
olikin puoliyö, harvinainen hetki neuvostokokousta varten.  
Mutta toivo nähdä Jeesusta, jonka vangitseminen öljymäellä oli tuntia ennen 
hänelle ilmoitettu, sai hänet pitämään tämän erikoisistunnon. Suuri joukko 
pappeja ja kansan vanhimpia oli hänen kanssaan ja odotti jännittyneenä 
profeetan tuloa.  
Odottavin kaikista oli Kaifas itse, joka piti kaunopuheista nasaretilaista 
kilpailijanaan kansan silmissä ja oli sen tähden jo kauan miettinyt hänen 
kukistamistaan.  
Kun Jeesus, alakuloisen Emiliuksen saattamana, astui rauhallisesti sisään, 
kumarsi Kaifas pitkää, laihaa vartaloaan eteenpäin kuin käärme, ojensi 
niskaansa ja suurta, mustaa päätään sekä katseli ylpein, terävin ja tutkivin 
silmin nuorta kilpailijaansa. 
Sisään tuleva kansanjoukko oli pian täyttänyt suuren salin ja tunkeutui 
virkaistuimelle asti, mihin kirjurit, vanhimmat ja monet arvokkaimmat papit 
olivat sijoittuneet.  
Roomalaiset sotilaat astuivat kalskahtelevin asein sisään ja asettuivat 
ylimmäispapillisen istuimen kummallekin puolelle. Jeesus yksin jäi seisomaan 
Kaifaan istuimen astinlaudan eteen. Tapahtuma oli puolueettomille 
läsnäolijoillekin kiusallinen ja tuskallinen.  
Salin holvikatto, seitsemänkymme nen marmoripatsaan kannattamana, 
kuvaa tummansinistä, kultaisin tähtikuvin kaunistettua taivaan lakea. Seinät 
ovat kauniinvärisestä jaspiskivestä, koristetut kalliilla, jaloilla kivillä, jotka 
esittävät mitä erilaisimpia kukkia ja hedelmiä luonnollisissa väreissään ja 



kauneudessaan.  
Sadat valokruunut, joiden liekit tuhatkertaisesti heijastuivat patsaitten sileille 
pinnoille, levittivät kaikkialle loistavaa valoaan. Ylimmäisen papin komeaan 
pukuun, hänen säihkyvään päähineeseensä ja kalliiseen rintakilpeensä 
taittuivat nuo kimaltelevat säteet sanomattomassa loisteessa. Roomalaisten 
teräksiset keihäät ja kirkkaat varustukset hehkuivat kuin tulenliekit, samalla 
kun Emiliuksen hopeainen kypäri loisti tässä yleisessä sädekehässä kuin 
pikku aurinko. 
Vastakohtana tälle kirkkaudelle ja loistolle liikkui ja tunkeili salin 
ovenpuolessa ihmisjoukko, jolla oli harmaat viitat ja ruskeat päähineet, sillä 
yö oli kylmä ja lämpöiset vaatteet olivat tarpeen. Tuossa ihmisjoukossa kiilui 
tuhansittain silmiä ikään kuin tuikkivia, pahaa ennustavia tähtiä, jotka 
kuvastuvat myrskyilevän meren aaltoihin myrskypilven kiitäessä ja riehuessa 
sen ylitse.  
Mutta Jeesus seisoi yksin tuon lukemattoman joukon keskellä levollisena, 
arvokkaana ja pelottomana. Kaifas katseli ihmettelevin ja vihaisin silmäyksin 
Jeesusta. Kirjanoppineet ja papitkin tuijottivat häneen tuikeasti ja puhuivat 
kiivaasti keskenään. Samassa nosti Kaifas kätensä vaatiakseen hiljaisuutta ja 
kääntyi sitten Jeesukseen. 
– Sinä siis olet Jeesus, se laajalti mainittu Galilean profeetta! Sinun sanotaan 
voivan herättää kuolleita! Me tahtoisimme nähdä ihmeen. Uskotko sinä, jos 
me nyt sinut tappaisimme, voivasi jälleen nousta kuolleista? Rabbi Aamos, 
joka juuri silloin astui saliin ja asettui profeetan läheisyyteen, mistä hän voi 
nähdä kaikki, mitä tapahtui, kertoi: -  
Jeesus ei vastannut. Hänen ulkomuotonsa muistutti itse rauhaa 
ihmismuodossa. Lempeä, sovittava henki näkyi lähtevän hänestä ja 
hetkiseksi vaikuttavan yleistä liikutusta ja osanottavaisuutta. Kaifas huomasi 
sen ja huusi raa'alla, ylpeällä äänellä: 
– Te olette tuoneet tämän miehen minun luokseni, Jerusalemin miehet! 
Mistä te häntä syytätte? 
– Hän on pahantekijä; muutoin emme olisi häntä tänne tuoneetkaan! kiljaisi 
eräs raivokas ääni joukosta. 
– Hänen syyttäjänsä tulkoot esiin! Hän on juutalainen, ja hänet on 



tuomittava meidän lakiemme mukaan, sanoi Kaifas teeskennellyn levollisesti. 
Emiliuksen kunnioittavasti lausuttua, ettei juutalaisilla ollut oikeutta tuomita 
ketään kuolemaan, koskapa olivat roomalaisten vallan alaisia, vastasi Kaifas 
asian kyllä olevan niin, mutta väitti samalla, että juutalaisilla oli keisarin 
antama lupa tuomita jumalanpilkkaamisesta syytettyjä.  
Silloin astui kansanjoukosta esiin muutamia miehiä, joiden ulkonäkö jo 
osoitti, että he kuuluivat alhaisimpaan kansaan. Eräs heistä sanoi kuulleensa 
Jeesuksen sanovan, että hän jaottaisi maahan temppelin ja kolmena päivänä 
rakentaisi sen jälleen komeammaksi kuin se koskaan mahtavan Salomon 
aikana oli ollutkaan. Tämän lausunnon jälkeen kohisi pappien joukko.  
– Hän on Jumalan pilkkaaja! huusivat monet, ja he tahtoivat jättää Jeesuksen 
kivitettäväksi. 
Eräs toinen todistaja sanoi Jeesuksen opettaneen kansaa Samariassa, ettei 
ihmisten enää tarvinnut palvella Jumalaa temppelissä, sillä koko maailma oli 
muka yhteisenä temppelinä sekä juutalaisille että pakanoille.  
Tämän todistuksen jälkeen juutalaiset kiristelivät Jeesukselle hampaitaan, ja 
varmaankin he olisivat karanneet hänen kimppuunsa, elleivät ylimmäisen 
papin kova ääni ja viittaukset olisi heitä hillinneet. 
Sitten tuli esiin kolmas todistaja, kuuluisa pahantekijä, joka väitti Jeesuksen 
sanoneen pian tulevan sen päivän, jolloin temppelistä ei olisi kiveäkään 
jäljellä; että temppeli oli ryövärien luola; että papit olivat sokeita johtajia ja 
pettureita; ja että kirjanoppineet olivat kettuja ja fariseukset ulkokullattuja. 
Viides ja kuudes todistaja puhuivat toisiaan vastaan.  
Kahden muun todistajan todistukset eivät myöskään sopineet yhteen. 
Toinen väitti Jeesuksen sanoneen itseään Jumalan Pojaksi, toinen taas, että 
hän sanoi itseään Ihmisen Pojaksi.  
Eräs väitti kuulleensa Jeesuksen sanoneen, että Jumala ja hän olivat yksi; 
vieläpä joku vakuutti Jeesuksen sanoneen: "Jumala on suurempi kuin minä." 
Muutkin todistajat puhuivat toisiaan vastaan.  
Tämä synnytti Kaifaassa hämmästystä ja kiukkua sekä hämmensi 
kirjanoppineita ja pappeja. Ylimmäinen pappi huomasi nyt, että Jeesus olisi 
todistusten puutteessa laskettava vapaaksi.  
Kaiken aikaa oli Jeesus seisonut Kaifaan edessä sidotuin käsin, mutta 



rauhallisena ja sankarillisen lujana ja, kuten Emilius sanoi, viattomuuden ja 
kuuliaisuuden kuvana. 
– Kuinka, galilealainen, Jumalan ja hänen temppelinsä pilkkaaja! Etkö sinä 
vastaa mitään? huusi ylimmäinen pappi. –  
Etkö sinä kuule, mitä nämä sinua vastaan todistavat? Mutta Jeesus vaikeni 
yhä. 
Samaan aikaan oli esipihassa sytytetty valkea, jonka ympärillä oli paljon 
ihmisiä lämmitellen suuren roihun ääressä. Rabbi Aamos kuuli sieltä 
innokasta puhetta ja tunsi heti Pietarin äänen, joka Johanneksen kanssa oli 
tullut paikalle.  
Jälkimmäinen seisoi papin puvussa Jeesuksen lähellä ja katseli häntä 
huolestuneesti, samalla tarkkaavaisesti kuunnellen häntä vastaan esitettyjä 
todistuksia.  
Pietari sitä vastoin seisoi vähän etäämmällä valkean ääressä, mutta seurasi 
kuitenkin tarkasti, mitä salissa tapahtui. 
– Sinä olet yksi nasaretilaisen opetuslapsia! sanoi eräs tyttö lisäten puita 
tuleen.  
– Sinä et voi sitä kieltää, sillä minä olen Galileasta ja tiedän, että sinä olet 
ollut kalastaja. Ottakaa hänet kiinni, sillä hän on Jeesuksen opetuslapsi. 
– Nainen, minä vannon alttarin ja Jumalan liiton arkin ja lain taulujen 
nimessä, etten minä tunne tuota miestä! En ole koskaan Galileaa 
nähnytkään! 
– Sinun puheesi paljastaa sinut! Sinä olet galilealainen, ja nimesi on Simon, 
Johanneksen poika. Minä tunnen sinut hyvin ja tiedän, että sinä ja veljesi 
Andreas kolme vuotta sitten jätitte verkot seurataksenne nasaretilaista! 
– Sattukoon Hoorebin ukkonen ja Herran Sebaotin kirous minuun, jos se, 
mitä sanot, on totta, nainen! Sinä luulet minua toiseksi mieheksi.  
Minä vannon isäni pään kautta, miehet ja veljet, etten minä koskaan ennen 
ole nähnytkään tuota miestä. Silloin kukko lauloi. 
– Näin puhuessaan, kertoi Johannes, - hän viittasi kiivaasti sitä paikkaa kohti, 
missä Jeesus seisoi.  
Mutta samalla hetkellä hän kohtasi Mestarinsa hellän, nuhtelevan ja 
murheellisen katseen. Pietarin puhe katkesi ja hän seisoi ikään kuin ukkosen 



iskemänä paikallaan. Hän peitti käsillään kasvonsa ja syöksyi avoimesta 
portista ulos pimeyteen ääneensä itkien.  
Samassa muistin Jeesuksen sanat, jotka hän oli sanonut Pietarille: "Ennen 
kuin kukko kahdesti laulaa, sinä minut kolmesti kiellät". – Tämän tapauksen 
jälkeen, jatkoi Johannes, - palasi taas luottamukseni Mestariini ja minusta 
tuntui, ettei Jeesukselle voitaisi tehdä mitään pahaa, koska hän tiesi kaiken, 
mikä oli tapahtuva, ja voi niin muodoin pelastautua kuoleman kynsistäkin. 
Kaifas kääntyi uudelleen Jeesuksen puoleen kysyen tiukalla äänellä: 
– Oletko sinä Kristus, Jumalan Poika? Minä vannotan sinua elävän Jumalan 
nimessä sen meille ilmoittamaan! 
– Jos minä sen teille sanon, niin ette kuitenkaan usko minuun! Jos minä 
todistan sen profeetoista ja töilläni, niin ette kuule minua! Jos sanonkin 
olevani Kristus, niin te ette sitä tunnusta. Minä olen julkisesti maailman 
edessä, temppelissä ja synagoogissa, puhunut enkä vaiennut. Kysy niiltä, 
jotka ovat minua kuulleet, mitä minä olen sanonut. Kuitenkin tahdon sanoa 
teille, mitä ennen olen opettanut, että minä olen Kristus, Pyhän Poika, ja 
tämän jälkeen näette minun istuvan Jumalan voiman oikealla puolella ja 
tulevan taivaan pilvissä. 
– Oletko sinä Jumalan Poika? huusivat useat papit, samalla kun Kaifas 
kauhuissaan repäisi vaatteensa. 
– Olen, kuten sanotte, vastasi Jeesus rauhallisesti. 
– Israelin ja Juudan miehet, te kuulitte hänen sanansa! huudahti ylimmäinen 
pappi. – Te kuulitte hänen jumalanpilkkansa! 
– Enkö minä sanonut, Aaronin poika, ettet sinä minua usko etkä laske 
vapaaksi, vaikka sanonkin, kuka minä olen? vastasi Jeesus lujasti. – Minä 
sanon sinulle totuuden, mutta sinä sanot sitä jumalanpilkaksi. 
– Niinkö sinä vastaat ylimmäiselle papille? huusi Abner vihan vimmassa, - 
temppelin ylimmälle palvelijalle? Ja näin sanoen hän löi Jeesusta vasten 
suuta. Jeesus vastasi levollisesti, veren vuotaessa hänen huuliltaan: - Jos olen 
pahoin puhunut, niin näytä se toteen; mutta jos olen oikein puhunut, miksi 
minua löit? 
– Te olette kuulleet hänen pilkkaamisensa, sanoi Kaifas ja ojensi kätensä 
kansaa kohti.  



– Mitä te ajattelette? Tarvitsemmeko enemmän todistuksia, kuin nuo hänen 
omat sanansa! Kaikki huusivat nyt, että Jeesuksen piti kuoleman. Monet 
kelvottomat ihmiset syljeskelivät hänen kasvoilleen ja repivät häntä parrasta, 
ja kaikilla hänen lähellään olevilla oli aikomus kiusata häntä. Ainoastaan 
Emiliuksen ja hänen sotilaittensa avulla hän pelastui silmänräpäyksellisestä 
kuolemasta. 
– Onko tämä juutalaisten oikeusistuin? huusi Emilius kiivastuneena Kaifaalle.  
– Tuomitsetteko ja tapatteko te ihmisiä ilman todistuksia? Poistukaa, te 
verikoirat, sillä roomalaiset eivät ole tottuneet näkemään ihmisen väärin 
kuolevan silmäinsä edessä.  
Pois, te kurjat, tai teidän verenne on vuotava ennemmin kuin hänen, jonka 
verta te janoatte. Kuullessaan nämä päättäväiset sanat joukko peräytyi ja 
jätti Jeesuksen yksin seisomaan keskelle salia. Johannes riensi hänen 
luokseen ja kuiskasi: - Mestari, käytä voimaasi ja pakene! 
– Ei, älä kiusaa minua, rakkaani, vastasi Jeesus.  
– Teidän hyväksenne minä teen suuria töitä, mutta omaksi hyväkseni en 
mitään. Minä en tullut maailmaan henkeäni pelastamaan, vaan uhraamaan 
sen! Minun hetkeni on tullut! 
Abner kehoitti nyt kansalaisiaan taisteluun roomalaisia vastaan. Mutta vaikka 
Kaifas, joka käsitti, mitä siitä seuraisi, koetti estellä heitä siitä, niin karkasivat 
juutalaiset salissa olevien sotilaitten kimppuun.  
Nämä eivät tungoksessa voineet käyttää aseitaan ja joutuivat kovin ahtaalle. 
Tässä hirvittävässä sekasorrossa raahattiin Jeesus salin toiseen päähän, missä 
Emilius, joka suurella vaivalla oli tunkeutunut hänen luokseen, tapasi hänet 
sidotuin silmin, roskaväen keskeltä, joka löi häntä suulle käskien arvaamaan, 
kuka häntä oli lyönyt. Ja varmaankin olisi Jeesus näistä kauheista 
rääkkäyksistä menehtynyt, ellei Emilius olisi kiivailla komentosanoilla saanut 
meteliä hiljennetyksi. Kaifas alkoi jälleen puhua: 
– Israelin miehet! Me olemme omin korvin kuulleet, että tuo kurja 
nasaretilainen on pilkannut Jumalaa. Meidän lakiemme mukaan hänen pitää 
kuoleman, koska hän tekeytyy Jumalan Pojaksi. Mutta keisari on ottanut 
meiltä oikeuden tuomita ketään kuolemaan. Me emme saa ketään tappaa, 
mutta roomalaisilla on se valta.  



Mutta me voimme selvästi ja täydellisesti todistaa, että hän on puhunut 
keisaria vastaan ja että hän on kapinoitsija. Syyttäkäämme häntä 
kapinoitsijaksi Pilatuksen edessä! Ja kun hänet kerran on julistettu syylliseksi 
- eikä maaherra uskalla armahtaa häntä - niin saamme nähdä nasaretilaisen 
riippuvan roomalaisessa ristissä jo ennen kuin temppelin aurinkokello on 
edes kerinnyt ilmoittamaan puoltapäivää! Tämä puhe kelpasi hyvin kansalle, 
ja sitten kun Jeesuksen köysiä oli vielä lujemmin kiristetty, huusi joukko 
yhteen ääneen: 
– Pilatuksen luo! Maaherran linnaan! 
Kansa tulvaili nyt ulos ylimmäisen papin palatsin portista kuin kohiseva 
koski, joka syöksyy äyräittensä yli, ja riensi metelöiden maaherran linnaan. 
Noista sadoista ja tuhansista, jotka juhlan aikana mehiläisparven tavoin 
täyttivät Jerusalemin, ei yksikään sinä yönä nukkunut, ja ihmisten askeleitten 
töminä tärisytti Siionin vuoren perustuksia.  
Vaivoin sai Emilius profeetan saatetuksi kukkulalle ja maaherran linnan 
portille, ja juuri kun hän vankinsa kanssa saapui linnaan, kultasi aurinko 
temppelin korkeimpia huippuja, ja leeviläisten pasunat kutsuivat rukoukseen. 
Seuraavassa kirjeessäni, rakas isä, tahdon jatkaa kertomusta kuulustelusta, 
jonka muisteleminen tätä kirjoittaessani herättää minussa jälleen uskon ja 
toivon häneen. Sillä kuka muu kuin Jumalan varustama ihminen voi niin 
kärsivällisesti kestää kaikkia noita kärsimyksiä, kaikkea häväistystä ja häpeää? 
Adina. 
 
Kolmaskymmeneskahdes kirje 
 
Kuulustelun jatkoa. – Savupilvi kaupungin yllä. – Pimeys, maanjäristys, 
haudat aukenevat. – Jeesus maaherran talossa. – Pilatus tutkii häntä. – 
Juudas tulee sisään. - "Minä olen kuningas." – Et ole keisarin ystävä! – 
Sanoma Pilatuksen puolisoita. – Jeesus lähetetään Herodeksen luo. – Pilkka 
ja häväistys. - "Yhden täytyy kuolla kansan tähden." 
RAKAS ISÄ! Nyt on suuren juhlapäivän ilta ja toinen päivä siitä, jolloin 
häpeällisesti tapettiin se mies, jota me kaikki pidimme Jumalan lähettämänä 
profeettana - jopa profeettaa suurempana, Kristuksena, Jumalan Poikana. 



Vielä hän lepää rauhallisesti haudassaan, ja hänen loistavat ennustuksensa 
hänen tulevasta kunniastaan Israelin kuninkaana ovat hänen mukanaan 
kadonneet. Voi, kuinka voi niin jalo, niin viisas mies olla petturi! Tästä lähin 
en usko enää kenenkään kykyyn. Olen itkenyt niin kauan, että tuskin voin 
enää itkeäkään. 
Tahdon nyt jatkaa kertomustani kuulustelusta, sillä tahtoisin mielelläni 
puolustaa itseäni, että hänen tähtensä olen mennyt virran mukana ja olen 
häneen uskonut hänen julistaessaan itsensä Jumalan Messiaaksi. Tämän 
puolustuksen teen siten, että osoitan sinulle, kuinka hän tuomariensakin 
edessä käyttäytyi todellisena profeettana. 
Suuri juhla lähestyy loppuaan. Laskevan auringon säteet käyvät vinoon ja 
kultaavat vielä temppelin kattojen sadoissa mutkissa ja koristuksissa 
luikertelevia räystäitä. Verkalleen nousee näkyvistämme kätketyltä alttarilta 
uhrisavu taivasta kohti, ja leeviläisjoukon miehekkäät äänet, tuhansien 
juutalaisten säestäminä, tunkeutuvat korviini kuin kaukainen ukkonen. En ole 
koskaan kuullut mitään juhlallisempaa.  
Temppelin yllä lepää ristiinnaulitsemisen jälkeen eilisen uhrisavun pilvi ja 
leviää vähitellen yli koko kaupungin suuren ruumisvaatteen tavoin. 
Auringonvalo ei voi tunkeutua sen läpi, vaikka se loistaakin kirkkaasti 
kaupungin ulkopuolella.  
Koko Jerusalem on pimeydessä, ja kun auringon säteet luikertelevat 
savuverhoa pitkin ja heijastuvat temppelin korkeita kattoja vastaan, lisääntyy 
vain meitä piirittävä pimeys. Savupilvi näyttää hirvittävältä. Jokainen katselee 
sitä ja puhuu siitä kauhulla. Se muistuttaa kahta jättiläiskokoista mustaa 
siipeä ja leviää yli koko Jerusalemin alueen.  
Minä voin nähdä siivet ikkunastani, mutta me olemme jo tottuneet niihin, 
emmekä niitä enää pelkää. Me vain kummastelemme niitä. Kun tänä aamuna 
raitis itätuuli puhalsi suurelta mereltä, luuli jokainen, että tuo kolkko pilvi 
ajautuisi erämaahan.  
Mutta tuulen ainoa vaikutus oli, että koko pilven yläpinta muodostui 
häiriytyneiksi laineiksi, mutta varsinainen pilvi lepäsi muuttumattomana 
kaupungin yllä. Sen synnyttämä varjo on yliluonnollinen ja hirvittävä ja 
muistuttaa auringon pimenemistä.  



Tämä muistuttaa minua, rakas isä, eräästä seikasta, mikä minulta on 
unohtunut ja mikä on selittämätön, ellemme otaksu, että ihmiset 
Jeesuksessa ovat ristiinnaulinneet Jumalan Pojan. 
Hänen kuolemansa aikaan katosi nimittäin aurinko keskitaivaalta ja öinen 
pimeys levitti mustat siipensä yli koko maan, niin että tähdet rupesivat 
näkymään; kukkulat, joiden päällä Jerusalem on, heiluivat maanjäristyksessä, 
ja monet talot luhistuivat maahan.  
Hautausmailla, ulkopuolella kaupungin, halkesivat kalliot ja maa; haudat 
aukenivat, ja kuolleet heitettiin maan pinnalle kaikkien nähtäviksi; muutamat 
heistä nousivat ja tulivat elävinä kaupunkiin, missä monet ihmiset näkivät 
heidät ja pakenivat kauhistuneina.  
Muut kuolleet saivat koko päivän maata maan päällä, koska juutalaiset eivät 
uskaltaneet koskea heihin eivätkä haudata heitä uudestaan saastutuksen 
pelosta. Kaikki nämä tapahtumat ovat kamalia ja selittämättömiä. Kuinka ne 
kaikki päättyvät, tietää ainoastaan Aabrahamin Jumala.  
Ei ole koskaan vietetty niin hirveätä pääsiäisjuhlaa. Kaikkien kasvot ovat 
kuolonkalpeat, ikään kuin kauhea onnettomuus olisi kohdannut kansaamme. 
Saattaako Jeesuksen kuolema olla syynä kaikkiin näihin seikkoihin? Jos niin 
on, niin hän oli Jumalan Poika, ja ihmiset ovat tehneet hänelle vääryyttä. Jos 
hän oli pyhä Messias, jonka Kaifas ja papit ovat ristiinnaulinneet, niin on 
Jumalan rangaistus kaupungillemme ja kansallemme jo alkanut toteutua. 
Mutta jos hän oli Kristus, miksi hän ei pelastanut itseään?  
Kun Jeesusta syytettiin Jumalan pilkkaamisesta eikä häntä voitu siitä syystä 
tuomita kuolemaan, niin hänet lähetettiin Pontius Pilatuksen luo, missä 
häntä syytettäisiin kapinoitsijaksi ja kansanvillitsijäksi, jotta hänet tämän 
tähden roomalaisten lakien mukaan tuomittaisiin kuolemaan. Emiliuksen 
saattamana, joka loppuun saakka tahtoi pysyä Jeesuksen ystävänä, hän tuli 
Pilatuksen asuntoon.  
Heitä seurasivat kateellinen Kaifas, raivoisa Abner, temppelin esimies, 
kirjanoppineet, fariseukset, saddukeukset, herodilaiset, kirjava joukko 
juutalaisia, maamiehiä, rosvoja, kerjäläisiä ja kaikenmoista pääsiäisjuhlille 
tullutta kansaa.  
Roomalaiset vartijat sulkivat linnan portit meluavan joukon lähestyessä, sillä 



Pilatus luuli, että juutalaiset tekivät kapinan ja valmistautui puolustamaan 
linnaansa.  
Mutta kun Emilius oli ilmoittanut vartioston päämiehelle, että juutalaiset 
tahtoivat maaherran edessä syyttää Jeesusta, nasaretilaista, kapinasta, vietiin 
hänet ja kaupungin etevimmät miehet Antoniuksen kartanoon; mutta 
kukaan heistä ei mennyt keisarin kuvapatsaan ohitse saastumisen pelosta, ja 
heidän pyynnöstään Pilatus astui heidän luokseen ulos.  
Kun hän huomasi etualalla suuren kansanpaljouden ja Kaifaan 
arvokkaimpien pappien, monen rikkaan saddukeuksen ja Jerusalemin 
etevimpien miesten kanssa, sitten vangitun ja rääkkäysten runteleman 
Jeesuksen sekä Emiliuksen ja hänen pienehkön vartijajoukkonsa, jonka 
suojelevat keihäät ympäröivät vangittua, ja kun hänen korviinsa tunkeutui 
raakojen juutalaisten äänekäs huuto, jotka susien tavoin vainusivat 
turvattoman lampaan verta, seisoi hän tätä näytelmää katsellen muutaman 
hetken mykkänä. 
– Mitä tämä kaikki merkitsee, Emilius? hän sitten kysyi nuorelta 
sadanpäämieheltä.  
– Kuka on vanki? 
– Hän on Jeesus Nasaretilainen, Galilean profeetta, jota kutsutaan 
Kristukseksi. Juutalaiset tahtovat tappaa hänet ja syyttävät häntä heidän 
Jumalansa pilkkaamisesta, ja - 
– Ei minulla ole mitään tekemistä heidän uskontonsa ja jumalansa 
kunnioittamisen kanssa. Tuomitkoot he itse hänet omien lakiensa mukaan, 
vastasi Pilatus huolettomasti ja kääntyi pois. 
– Mutta, jalo roomalainen, vastasi Kaifas astuessaan porttikäytävään, jonka 
alla maaherra seisoi, - meidän lakiemme mukaan hän on ansainnut 
kuoleman, ja sinä tiedät hyvin, että jos voisimme tuomita tämän 
galilealaisen, niin ei meillä kuitenkaan ole oikeutta panna sitä täytäntöön. 
– Oikein olet puhunut, mutta tahdotteko te sitten minun tappavan ihmisen, 
koska hän on teidän jumalaanne pilkannut? Mitä tähän pilkkaan tulee, papit, 
lisäsi Pilatus halveksivasti hymyillen, - niin me roomalaiset teemme sitä joka 
päivä. Sillä me emme kunnioita teidän jumalaanne emmekä tahdo olla 
missään tekemisissä uskontonne kanssa. Päästäkää mies vapaaksi! Hän käski 



Emiliuksen tuoda Jeesuksen hänen luokseen.  
Pilatus katseli häntä säälien ja osaa ottavaisesti ja kääntyi erääseen 
päämieheensä, sanoen hänelle hiljaa: - Jumalallinen olento! Apollon tai 
jonkun muun korkean jumalan arvoinen! Hänellä on sankarin ulkonäkö! 
Herkuleen nimessä! Ei ole Praksiteleen eikä Feidiaan taltta koskaan 
muovaillut tuollaisia jäseniä! Jeesus seisoi liikkumattomana tuomarinsa 
edessä. Pilatus sanoi hänelle: 
– Sinä olet siis Jeesus, josta niin paljon puhutaan. Olen jo kauan halunnut 
sinua nähdä, ja kiitän Kaifasta tästä huvista. Sanotaan, että sinä olet muita 
ihmisiä viisaampi, ja osaat loihtia esiin henkiä ja ymmärrät tähtientuntemisen 
syvät salaisuudet.  
Minä haluaisin kysellä sinulta yhtä ja toista. Tahdotko lukea tähdistä 
kohtaloni? Jos vastaat minulle hyvin, tahdon olla ystäväsi ja suojella sinua 
maanmiehiltäsi, jotka nyt himoitsevat vertasi. 
– Herra, sanoi Kaifas vimmastuneena, - sinä et saa laskea tätä miestä irti! 
Hän on petturi ja keisarin kavaltaja! Minä syytän häntä tuomioistuimesi 
edessä rikoksesta, että hän on tahtonut pyrkiä Juudan kuninkaaksi! Näihin 
sanoihin yhtyi kansanjoukko huutaen ja kiljuen, niin että linnan seinät 
tärisivät. 
– Mitä siihen vastaat? kysyi Pilatus. – Oletko sinä kuningas? Minusta tuntuu, 
ettei näillä juutalaisilla tässä tapauksessa ole lainkaan syytä peljätä sinua! Ja 
ylpeä roomalainen heitti säälivän silmäyksen profeettaan.  
Ennen kuin Jeesus ehti vastata, huomattiin liikettä Gabbata-pihan*) 
takaosassa, ja karkea, käheä ääni huusi: -  
Sijaa - päästäkää minut! Hän on viaton! Kaikkien silmät kääntyivät siihen 
suuntaan, josta ääni kuului, ja erään miehen nähtiin raivaavan itselleen tietä 
ihmisjoukon läpi ja pyrkivän oikeushuoneen ovelle, jota vastapäätä Pilatus ja 
Jeesus seisoivat, Jeesus kuitenkin pari porrasta Pilatusta alempana. 
– Mitä tuo mielipuoli tahtoo? huusi maaherra. – Ottakaa hänet kiinni! 
– Minä en ole mielipuoli - hän on viaton! Minä olen pettänyt viattoman 
veren! huusi Iskariot, sillä hän se oli, ja näin sanottuaan hän hyppäsi 
porttikäytävän edessä olevalle tyhjälle paikalle. 
– Kaifas, minä olen etsinyt sinua joka paikasta! hän sitten huusi huomattuaan 



ylimmäisen papin. – Ota rahasi takaisin ja päästä tämä pyhä profeetta 
vapaaksi! Minä vannon sinulle, että hän on viaton, ja jos sinä teet hänelle 
jotakin pahaa, on Herran Jumalan kosto sattuva sinuun! Ota hopeasi 
takaisin, sillä hän on viaton! 
– Mitä se meitä liikuttaa? Katso itse eteesi, vastasi Abner ylpeästi, sillä Kaifas 
oli liian hämmästynyt Juudaksen julkisesta todistuksesta, että hän oli hänet 
palkannut, *) Niin kutsuttiin maaherran palatsin edustalla sijaitsevaa paikkaa, 
missä juutalaiset seisoivat, niin ettei hän voinut vastata, ja hänen silmänsä 
painuivat maahan maaherran murhaavan silmäyksen edessä. 
– Laskethan hänet vapaaksi, jos annan hopearahasi takaisin? huusi Juudas 
epätoivoissaan, tarttuen Kaifaan kauhtanaan ja langeten hänen eteensä 
maahan.  
Mutta Kaifas sysäsi hänet pois, ja hänen esimerkkiään seurasivat Abner sekä 
muut papit, kun hän lähestyi heitä. Vihdoin hän heittäytyi epätoivoisena 
Jeesuksen jalkoihin ja huusi sydäntä särkevällä äänellä: 
– Oi Mestari, Mestari, pelasta itsesi! Onhan sinulla voimaa siihen! 
– Ei, Juudas, vastasi profeetta, pudistaen päätään ja katsoen häneen säälien. 
- Minun hetkeni on tullut, minä en saa vapauttaa itseäni, sillä tätä varten 
minä olen tullut maailmaan. 
– Minä luulin, Mestari, ettet sinä pysyisi kiinniottajiesi vankina, kun toin 
vihollisesi öljymäelle, muuten en olisi koskaan ottanut heidän rahojaan. 
Minun ahneuteni ja rikokseni tuottaa sinulle kuoleman!  
Oi Jumala, oi Jumala, se on liian myöhäistä! Näin sanoen hän riensi ulos 
peittäen kasvonsa viitallaan, ja jokainen väisti häntä hänen mennessään 
ulommaista ovea kohti.  
Tämä omituinen keskeytys vaikutti hämmästyttävästi kaikkiin läsnä oleviin, ja 
Pilatus tarvitsi muutamia silmänräpäyksiä tointuakseen sen verran, että hän 
jälleen voi jatkaa Jeesuksen kuulustelemista, jonka vuoksi hän astui 
oikeussaliin ja istahti istuimelleen.  
Nyt hän toisti kysymyksensä, mutta entistä kunnioittavammalla äänellä: - 
Oletko sinä kuningas? 
– Sinä sanot, mitä minä olen - kuningas! vastasi Jeesus kuninkaallisen 
arvokkaana, eikä tämä arvokkuus ollut hänestä koko aikana kadonnut, vaikka 



hän seisoikin vihollistensa edessä sidottuna, kärsimisestä kalpeana, ja oli 
viettänyt unettoman, tuskantäyteisen yön. 
– Sinä kuulet, mitä hän sanoo! huudahti Kaifas astuessaan pakanallisen 
maaherran oikeussalin kynnykselle, jonka yli hän ei kuitenkaan saastumisen 
pelosta uskaltanut astua.  
– Hän on myös tahtonut estää maksamasta veroa keisarille! huusi Abner 
avatusta ikkunasta, sillä hänkään ei pyhän juhlan aikana tahtonut saastuttaa 
itseänsä astumalla pakanalliseen huoneeseen! 
– Hän on kaikkialla julkisesti julistanut, että hän on Jumalan lähettämä 
Juudan valtakuntaa jälleen perustamaan ja keisarin valtakuntaa kukistamaan, 
lisäsi temppelin esimies siihen kovalla äänellä saadakseen äänensä 
kuulumaan yli pappien ja kirjanoppineiden, jotka kaikki puhuivat yhtä aikaa 
ja syyttivät Jeesusta rikoksista, joita hän ei koskaan ollut tehnyt.  
Pilatus vaiensi metelin ja tahtoi, säälien Jeesusta, antaa hänelle tilaisuuden 
itsensä puolustamiseen.  
Ja vaikka Kaifas jatkuvasti syytti häntä Jumalan pilkkaamisesta, niin Pilatus 
vastasi vain: - Mitä minua liikuttavat teidän uskonnolliset riitanne? Mikäli 
minä tiedän, ei hän ole tehnyt mitään sellaista rikosta, minkä johdosta minä 
voisin häntä tuomita.  
Emilius, irroita vangin siteet ja päästä hänet menemään! Hän ei ole tehnyt 
mitään rikosta, eikä häntä siis voida kauemmin pitää vangittuna. Silloin papit 
raivostuivat. Kaifas unohti saastutetuksi tulemisen pelkonsa, astui useita 
askeleita oikeussaliin ja ojentaen kätensä Pilatusta kohti huusi: 
– Jos sinä päästät tuon miehen irti, niin et ole enää keisarin ystävä. Sinä olet 
liitossa hänen kanssaan. Keisaria vastaan voidaan kapinoida niin hyvin 
Jerusalemissa kuin Roomassakin, niin kuin nyt on todistettu tapahtuneen. 
Jos sinä päästät tuon ihmisen irti, syytämme me, kansani ja minä, herrasi 
Tiberiuksen edessä sinua siitä, että olet suosinut tämän galilealaisen 
kavallusta ja kapinaa. Hän on yllyttänyt kapinaan kaikkia juutalaisia Galileasta 
Jerusalemiin saakka, etkä sinä muka kuitenkaan löydä hänessä syytä!  
Kuullessaan Galileaa mainittavan Pilatus kysyi, oliko vanki sieltä. 
Vihastuneitten pappien vastattua tähän kysymykseen myöntävästi kielsi  
Pilatus laskemasta Jeesusta irti sekä käski, että hänet vietäisiin Galilean 



neljännesruhtinas Herodeksen luo, joka niinä päivinä oli Jerusalemissa 
pääsiäisjuhlilla. –  
Sillä, lisäsi Pilatus, - koska kerran vanki on Galileasta, niin tuomitkoon 
Herodes hänet hänen omana alamaisenaan. Minä en tahdo tunkeutua hänen 
oikeuksiinsa, ja olkoon tämä ystävyyden merkkinä meidän välillämme! 
Pappien ja kirjanoppineitten saattamana vei Emilius Jeesuksen Herodeksen 
luo.  
Kansanjoukko seurasi huutaen ja meluten perässä, sillä kaikki luulivat nyt, 
että tuo hekumallinen ja epäröivä Herodes mielellään noudattaisi kansan 
tahtoa ja tuomitsisi Jeesuksen kuolemaan. Sillä välin kun Jeesus nyt vietiin 
kansanjoukon sekä muiden pappien ja kirjanoppineiden, paitsi Kaifaan, 
seuraamana Herodeksen luo, väittelivät  
Pilatus ja Kaifas keskenään Jeesuksesta. Pilatus piti Jeesusta vaarattomana 
henkilönä, joka oli laskettava vapaaksi, jota vastoin Kaifas pysyi kanteessaan, 
että Jeesus ei ollut vain jumalanpilkkaaja, mutta myös kapinoitsija, ja hänet 
oli sen vuoksi tuomittava kuolemaan.  
Heidän näin väitellessään saapui ennen mainittu Pilatuksen puolison Lucia 
Metellan sanansaattaja tuoden kirjeen, jonka Pilatus Kaifaan nähden otti 
käteensä ja luki ylipapin poistuttua puoliääneen:  
"Älä tee mitään pahaa tuolle vanhurskaalle miehelle, sillä minä olen hänen 
tähtensä paljon unessa kärsinyt." 
– Jumalatkin säälivät tuota nuorta miestä! huudahti Pilatus. – Suokoot 
jumalat, että Herodes tuomitsisi tuon nuoren miehen ja vapauttaisi minut 
tästä vastenmielisestä asiasta! Helpompi on hallita villejä skyyttalaisia kuin 
näitä ylpeitä juutalaisia.  
Vaikkapa sitten kadottaisinkin maaherran virkani, kunhan se ei vain 
tapahtuisi tämän syytöksen tähden! Minun täytyy pelastaa Jeesus ja itseni! 
Hänen näin itsekseen puhellessaan, niin kovalla äänellä, että ympärillä olevat 
sen kuulivat, kuului taas meteliä ja sekavia huutoja, ja metelin yhä enetessä, 
Pilatus kohottautui istuimellaan huudahtaen: - Pelkoni on toteutunut! 
Herodes ei olekaan noudattanut heidän tahtoaan, ja nyt he taas kääntyvät 
minun puoleeni. Jumalat antakoot minulle viisautta ja voimaa, että en 
tuomitsisi kuolemaan viatonta, enkä myöskään menettäisi keisarin suosiota. 



Samassa ilmestyi kansakin jälleen lukuisampana ja raivokkaampana kuin 
ennen ja ajoi Jeesusta edellään.  
Hän oli nyt aivan turvaton, sillä Emilius oli tullut erotetuksi hänestä jo 
Herodeksen linnassa, eikä ollut voinut sitten enää päästä hänen 
läheisyyteensä. Köydet oli Jeesukselta otettu pois, mutta hänen päänsä 
ympärille oli väännetty orjantappurakruunu, mikä raateli hänen ohimoitaan 
niin, että veri vuoti hänen kasvoilleen. Hänen hartioillaan riippui Herodeksen 
vanha purppurakaapu, ja kädessään hänellä oli ruoko, mikä hänelle oli 
annettu valtikaksi, ja kaikkialla polvistui kansa hänen eteensä tiellä huutaen 
pilkaten: 
– Terve, kuningas Jeesus! Terve, kuninkaallinen nasaretilainen! Muutamat 
kantoivat hänen edellään lippuja, kun taas toiset esiintyivät julistajina 
huutaen: 
– Tilaa juutalaisten kuninkaalle! Suositelkaa keisaria! Tämä on suuri Tiberius, 
Nasaretin keisari! Katsokaa hänen säteilevää kruunuaan! Katselkaa hänen 
kuninkaallista pukuaan, hänen loistavaa valtikkaansa.  
Juudan miehet, notkistakaa polvenne uudelle kuninkaalle!  
Kun Pilatus näki tämän ja kuuli nämä sanat, hän vapisi, ja hänen kuultiin 
sanovan: – Toinen meistä raivataan nyt pois maan päältä. Nuo juutalaiset 
ovat aivan raivoissaan ja haluavat verta. Hänen tai minun täytyy kuolla! Voi, 
jospa voisin kirjoittaa kaikesta, mitä ajattelen ja tunnen! Mutta minä tahdon 
lopettaa tähän, rakas isä! 
Sinua rakastava tyttäresi 
Adina. 
 
Kolmaskymmeneskolmas kirje 
 
Johannes pysyy Jeesuksen läheisyydessä. – Herodes ja Jeesus. – Herodes ja 
Pilatus tulevat ystäviksi. – Jeesus jätetään kansan haltuun. – 
Orjantappurakruunu, viitta ja valtikka. – Jeesusta tervehditään kuninkaana. – 
Hänet viedään jälleen maaherran luo. – Mikä on totuus? – Barabbas. – 
Kuuluisa rosvo lasketaan irti. 
 



RAKAS ISÄ! Tässä kirjeessä, jonka kirjoitan yksinäisessä huoneessani, 
kaikkien muiden mentyä levolle, jatkan kertomustani Jeesuksen 
kuulustelusta - jos sitä todella voidaan kuulusteluksi sanoakaan. Olen jo 
ennen kirjoittanut, että Jeesus ensin raastettiin Hannaan luo ja sieltä sitten 
Kaifaan luo. Mutta kun Kaifas ei uskaltanut tuomita häntä kuolemaan, 
lähetettiin Jeesus Pilatuksen luo, jonka edessä häntä syytettiin 
majesteettirikoksesta. Pilatus pelkäsi tuomita viatonta ihmistä, mutta hänellä 
ei ollut rohkeutta vapauttaakaan häntä, koska hän pelkäsi juutalaisten 
esittävän syytöksiä keisarille. Sen tähden hän koetti kääntää vastuun 
Herodekselle, jonka maakunnassa on Nasaret, mistä Jeesus on kotoisin. 
Johannes, Jeesuksen uskollinen ja rakkain opetuslapsi, pysyi aina rakastetun 
Mestarinsa läheisyydessä, koettaen lohduttaa häntä osaa ottavilla 
silmäyksillä ja rakkauden osoituksilla.  
Sillä välin me koetimme lohduttaa Mariaa, Jeesuksen murheellista äitiä. 
Vaivoin saimme hänet estetyksi rientämästä maaherran asuntoon ja 
heittäytymästä Pilatuksen jalkoihin pyytääkseen poikansa vapauttamista. 
Täten tapahtui samalla kertaa kaksi surullista asiaa, toinen maaherran 
linnassa ja toinen Aamoksen asunnossa.  
Maria, Martta ja Lasarus olivat tulleet meille saatuaan serkkuni kirjeen, mutta 
paitsi näitä ystäviä oli myös saapuvilla neljä tai viisi opetuslasta, jotka toinen 
toisensa jälkeen olivat hiipineet taloomme odottaakseen siellä tapausten 
kulkua. Kaikilla oli vahva usko, että Jeesus käyttää jumalallista valtaansa 
vapauttaakseen itsensä. Aina kun kuulimme ovemme ulkopuolelta askeleita, 
huudahti joku: - Se on meidän Herramme! Mutta voi, kaikki toivomme oli 
turhaa!  
Herodes, Galilean neljännesruhtinas, joka asui makkabilaisten vanhassa 
palatsissa, jonka Makedonian Aleksander oli rakennuttanut Seleukokselle, oli 
juuri aterialla. Hänellä oli avara näköala pitkin pakanain katua, kun hän kuuli 
meteliä kansanjoukosta, joka toi Jeesusta hänen luokseen. Luullen ensin 
kansan tehneen kapinan Pilatusta vastaan, hän nousi ikkunalle ja sanoi 
läsnäolijoille: -  
Tuolla tulee keihäillä varustettuja roomalaisia. Pappeja ja maalaisia seuraa 
perässä. Kas, tuollahan on koko kahakan aiheuttaja - sidottu, verinen ja 



kalpea nuori mies! Onkohan hän se suuri profeetta, jonka maine on levinnyt 
Galileaan? Miksi he ovat tuoneet hänet tänne? Bacchuksen nimessä, olen 
iloinen saadessani nähdä hänet. 
Kansanjoukko tulvaili palatsin porttia kohti kuin tulviva Niili. Emiliuksen 
onnistui suurella vaivalla tuoda vankinsa palatsin pihaan, niin ankarasti 
tunkeili kansanjoukko hänen ympärillään.  
Vihdoin hän seisoi Jeesuksen kanssa Herodeksen edessä juhlasalissa. Salin 
peräseinällä oli valtaistuin, jolle ruhtinas istahti raivoisien juutalaisten 
täyttäessä salin täpötäyteen. 
Emilius tervehti Herodesta sanoen Juudean maaherran Pontius Pilatuksen 
lähettäneen hänet saattamaan hänen luokseen Jeesusta, jota syytettiin 
Jumalan herjaamisesta.  
Maaherra ei katsonut olevansa oikeutettu ratkaisemaan juutalaisten 
uskonnon asioita, ja toiseksi, koska Jeesus, ollen Galileasta, oli Herodeksen 
alamainen, ei maaherra tahtonut sekaantua Herodeksen vallan alle kuuluviin 
asioihin, vaan kohteliaisuudesta lähetti Jeesuksen tämän luo.  
Herodes Antipas iloitsi suuresti tästä maaherran hänelle osoittamasta 
kohteliaisuudesta, sillä molemmat olivat olleet vihamiehiä aina Johannes 
Kastajan mestauksesta saakka, Pilatus kun oli kunnioittanut Johannesta, 
jonka Herodes niin julmasti oli surmauttanut.  
Herodes käski Emiliusta viemään hänen kiitoksensa Pilatukselle tämän 
osoittamasta ystävyydestä ja vakuuttamaan hänelle ruhtinaan kunnioitusta 
häntä kohtaan. Emilius pyysi, ettei kuningas välittäisi juutalaisten syytöksistä 
Jeesusta vastaan, sanoen heidän ilman syytä vihaavan häntä ja ettei 
Pilatuskaan ollut havainnut hänessä mitään syytä, josta häntä sopisi tuomita 
roomalaisen oikeuden edessä. 
– Vanki olkoon huoleton, sanoi Herodes katsellen tutkivasti Jeesusta, joka 
hiljaisena seisoi hänen edessään. – Minä en tahdo ottaa Pilatukselta 
tuomio-oikeutta, minkä hän niin kohteliaasti on minulle jättänyt. Vanki on 
herjannut Jumalaa? Herkuleen nimessä, niin hän ylimmäinen pappi ja 
temppelin muutkin papit joka päivä tekevät, sillä he ovat kaikki 
ulkokullattuja roistoja! Minä en lainkaan välitä heidän syytöksestään Jumalan 
herjaamisesta - silloinhan minun täytyisi antaa kivittää heidät kaikki 



kuoliaaksi! Minä tahdon ensiksi nähdä häneltä ihmetyön, ja sitten lähetän 
hänet takaisin Pilatukselle, jolle hänen jumalansa olkoot suosiolliset!  
Sitten Herodes käski sotilaitten irroittaa Jeesuksen siteet ja pestä veren 
hänen kasvoistaan ja parrastaan. Kun tämä oli tehty, katseli ruhtinas säälien 
Jeesuksen kirkastettuja kasvoja. Hän näkyi olevan liikuttunut Jeesuksen 
majesteetillisesta ryhdistä ja sielun puhtaudesta, mikä kuvastui hänen 
silmistään. 
– Oletko sinä Jeesus Nasaretilainen, josta minä olen kuullut niin paljon 
puhuttavan? kysyi Herodes kunnioittavasti. 
Tyynesti Jeesus vastasi: - Kyllä minä olen. 
– Tervetuloa siis, sillä minä olen jo kauan halunnut nähdä sinua, koska olen 
kuullut puhuttavan, että sinä parannat sairaita, raajarikkoja ja herätät 
kuolleitakin. Onko siinä perää? Kuinka? Sinä vaikenet? Etkö tiedä, kuka 
sinulle puhuu?  
Sitten Herodes käski Jeesusta tekemään ihmetyön parantamalla erään läsnä 
olevan aasinajajan surkastuneen käsivarren. Mutta kun Jeesus ei puhunut 
eikä liikuttanut jäsentäkään, huusi Herodes: -  
Pilkkaatko sinä meitä, väärä Kristus? Sinä et tahdo puhua etkä tehdä mitään! 
Ellet sinä ole petturi, niin tee nyt ihme silmäimme edessä, ja me uskomme 
sinuun! Mutta Jeesus ei nytkään liikahtanut. Hän oli kuninkaallisemman 
näköinen kuin Herodes.  
– Hän on petturi! Hän on tehnyt ihmetyönsä Beelsebulin avulla, joka nyt on 
hyljännyt hänet, kirkuivat papit. Herodes kehoitti kehoittamistaan Jeesusta 
tekemään jonkin ihmetyön ja lupasi sitten sekä uskoa häneen että 
vapauttaakin hänet.  
Mutta kun Jeesus ei nytkään enempää kuin edelliselläkään kertaa vastannut 
eikä noudattanut kehoitusta, niin huusi kansanjoukko: -  
Ei hänellä ole voimaa siihen, hänen ystävänsä beelsebul on jättänyt hänet 
valtaamme! Kuolkoon loihtija! Ja papit ja kirjanoppineet säestivät tuota 
huutoa sanoen: -  
Hän on pilkannut Jumalaa! Hän on tahtonut repiä temppelin maahan! Hän 
on kutsunut itseänsä Jumalan Pojaksi! Hän rikkoo sapatin! Hän on uskomme 
vihollinen! Herodes nousi istuimeltaan ja sanoi: -  



Jos sinä olet profeetta, niin emme voi sinua vahingoittaa, mutta jos olet 
petturi, niin ansaitset kohtalosi, jos he tappavatkin sinut. Minä jätän sinut 
heidän käsiinsä! Jos olet Kristus, niin pelasta itsesi! Tuskin oli Herodes näin 
sanonut, kun Jeesuksen viholliset karkasivat Jeesuksen kimppuun niin kuin 
nälkäiset sudet.  
Emilius ei voinut häntä enää suojella. Ja kun Herodes vielä yllytti juutalaisia 
kruunaamaan Jeesuksen kuninkaaksi, koska hän tekeytyi siksi, niin he 
pukivat hänet kuluneeseen purppuraviittaan ja kiersivät orjantappuroista 
kruunun, jonka he painoivat hänen päähänsä, että veri tiukkui hänen 
ohimoistaan.  
Ei kuulunut valitusta Jeesuksen huulilta, mutta tuska pusersi hänen 
silmistään suuria kyyneleitä, jotka valuivat pitkin hänen kasvojaan ja 
putosivat purppuraviitalle kuin kimaltelevat helmet. Vielä pantiin ruoko 
kuninkaallisen vallan merkiksi hänen käteensä.  
Mutta hänen nöyryytensä, hänen vaikenemisensa, hänen kärsivällisyytensä, 
jolla hän kesti kaiken tämän pilkan ja häväistyksen, pakotti Emiliuksen 
itkemään. Herodeskin alkoi ihmetellä Jeesuksen jumalallista kärsivällisyyttä, 
mutta kun temppelin esimies, Abner, kovalla äänellä huusi: 
– Jalo kuningas, tässä näet juutalaisten kuninkaan varustettuna kruunulla, 
viitalla ja valtikalla! niin muutti kevytmielinen Herodes ihmettelynsä pilkaksi 
sanoen: -  
Terve, voimallinen Galilean haltija! Terve, kalastajien kuningas! Mitä, ettekö 
te sotilaat ja muut notkista polvianne kuninkaallenne? Kunnioittakaa 
kuningastanne! 
Heti polvistuivat ympärillä seisovat, ja muutamat heittäytyivät hänen 
jalkoihinsa, mutta Jeesus seisoi levollisena ja vakavana kuin kuningas, niin 
että monet, jotka aikoivat häntä pilkata, peräytyivät.  
Herodeskin kääntyi hämmästyneenä ympäri sanoen:  
– Viekää hänet maaherran luo! 
Kansanlauma saattoi nyt, huutaen ja pilkaten, Jeesuksen takaisin Pilatuksen 
luo, kuten edellisessä kirjeessäni kerroin.  
Kun Pilatus näki kansan palaavan ja sai kuulla, että Herodes oli luopunut 
tuomiovallasta tässä asiassa, hän suuttui ja sanoi Kaifaalle sekä papeille, 



jotka toivat Jeesuksen, purppuraviitassaan ja orjantappurakruunussaan, 
hänen eteensä: -  
Mitä te tahdotte? Miksi olette jälleen tuoneet tuon miehen tänne?  
Te sanotte häntä kansanvillitsijäksi, mutta minä olen kuulustellut häntä 
teidän läsnäollessanne, enkä ole löytänyt hänessä mitään syytä.  
Minä lähetin hänet Herodeksenkin luo, eikä hänkään, vaikka onkin 
kansalaisenne, ole havainnut häntä mitään rikkoneeksi, niin että hän olisi 
vikapää kuolemaan. Mahdollista on, että hän on kieltänyt maksamasta veroa 
keisarille, ja sen tähden hän ansaitsee rangaistuksen, mutta ei kuolemaa. 
Minä tahdon hänet sen tähden rangaistuna päästää ja kehoittaa häntä tästä 
lähin olemaan varovaisempi. 
– Jos päästät vapaaksi tämän miehen, niin et ole enää keisarin ystävä, sanoi 
Kaifas. –  
Katso, millaisen kapinan hän on aiheuttanut. Jos sinä päästät hänet irti, niin 
syntyy täällä kapina, ja keisari hävittää Jerusalemin ja koko meidän 
kansamme. Onko sitten parempi, että kaikki juutalaiset hukkuvat, kuin että 
tämä yksi ainoa mies kuolee? Ehdottomasti on joko hänen tai koko kansan 
hukkuminen. Me vaadimme hänen kuolemaansa! 
– Nasaretilainen, Olympoksen Jupiterin nimessä, sano minulle, kuinka olet 
voinut suututtaa nämä juutalaiset itseesi? Jos sinä olet heidän kuninkaansa, 
niin ilmoita se minulle! sanoi Pilatus kiivastuneena. 
– Minun valtakuntani ei ole tästä maailmasta, vastasi Jeesus. – Jos minun 
valtakuntani olisi tästä maailmasta, taistelisivat palvelijani puolestani, niin 
etteivät nämä juutalaiset voisi minulle mitään, mutta minun valtakuntani ei 
ole tästä maailmasta. 
– Sinä olet siis kuitenkin kuningas, sanoi Pilatus hämmästyneenä. 
– Sinäpä sen sanoit: minä olen kuningas. Sitä varten minä olen syntynyt ja 
sitä varten maailmaan tullut, että minä todistaisin totuuden puolesta. 
– Totuuden! Mikä on totuus? kysyi roomalainen; mutta odottamatta 
Jeesuksen vastausta hän meni, nähtyään, että juutalaiset ulkopuolella tulivat 
yhä kärsimättömämmiksi, kiireesti ulos ja sanoi: 
– En löydä hänessä mitään syytä. On vanha tapa, että pääsiäisenä päästän 
jonkun vangin vapaaksi; tahdotteko nyt, että minä päästän teille juutalaisten 



kuninkaan? Tuskin oli Pilatus tehnyt tämän ehdotuksen, kun kaikki 
yksimielisesti ja uhkaavina huusivat: 
– Ei, ei sitä miestä! Hän ei saa päästä vapaaksi. Me tahdomme, että 
ennemmin päästät vapaaksi suurimman pahantekijän kuin tämän Jeesuksen. 
– Kenet minä sitten lasken vapaaksi? kysyi Pilatus pettyneenä. 
– Barabbaan, Barabbaan! huusivat tuhannet äänet, Tämä Barabbas on sama 
rosvo, josta minä olen aikaisemmin kirjoittanut. Kun hänet oli otettu 
vangiksi, tuomittiin hänet kuolemaan ja piti nyt ristiinnaulittaman kahden 
muun pahantekijän kanssa. Kansan tahtoa noudattaen käski Pilatus, että 
Barabbas laskettaisiin irti. Niin tapahtuikin, ja hänet tuotiin riemusaatossa 
maaherran linnaan, missä hän esiintyi Jeesuksen pahimpien vihollisten 
joukossa. 
Kun Pilatus huomasi, etteivät juutalaiset tyytyisi vähempään kuin Jeesuksen 
vereen, palasi hän takaisin tuomiosaliin, missä hän oli sallinut Jeesuksen 
istahtaa valtaistuimensa alimmalle astinlaudalle, kun hän paljosta 
kärsimisestä ei enää jaksanut seisoa. Lopun hänen kuolemantuomionsa 
julistamisesta ja ristiinnaulitsemisestaan kerron sinulle huomenna, rakas isä. 
Sinua rakastava tyttäresi Adina. 
 
Kolmaskymmenesneljäs kirje 
 
Pilatuksen epäröiminen. - "Et sinä ole keisarin ystävä". - "Katsokaa 
kuningastanne!" - "Ristiinnaulit se hänet!" - Pilatus pesee kätensä. - "Hänen 
verensä tulkoon meidän ja meidän lastemme päälle!" - Jeesusta ruoskitaan. 
– Hänet viedään Golgatan kukkulalle. – Hän uupuu ristiä kantaessaan. – 
Simon kyreneläinen. Molemmat rosvot Iskmerai ja Omri. – Sadanpäämies 
puhuttelee Jeesusta. 
 
RAKKAIN ISÄNI! Nyt alan kertomukseni Jeesuksen tuomiosta, kun hän 
toistamiseen seisoi Pilatuksen edessä. Kun roomalainen maaherra kuuli 
juutalaisten vaativan Jeesuksen kuolemaa ja että häntä itseään syytettäisiin 
keisarin edessä, ellei juutalaisten pyyntöä täytettäisi, hän alkoi epäröidä ja 
osoitti sellaista heikkoutta, joka oli häpeäksi roomalaiselle maaherralle.  



Toiselta puolen hänen oikeudentuntonsa kielsi uhraamasta viatonta ihmistä 
kansan vihalle, toiselta puolen hän pelkäsi kadottavansa korkean virkansa ja 
joutuvansa häpeään, jos keisari Tiberius, joka aina epäili itämailla toimivia 
maaherroja, uskoisi juutalaisten valituksia. Kuten jo viimeksi kerroin, oli 
Jeesus väsymyksen valtaamana vaipunut valtaistuimen portaille.  
Johannes polvistui hänen vierelleen ja pesi hänen verisiä ohimoitaan. Hän oli 
näet rohkeasti ottanut orjantappurakruunun pois. Kun Pilatus oli käskenyt 
vapauttamaan rosvopäällikön ja palannut saliin, hän pysähtyi sekä kiinnitti 
surullisen katseen Jeesukseen.  
Vihdoin hän sanoi Jeesukselle, että jos tämä todella oli joku Jumala, niin ei 
hänellä olisi mitään pelättävää, mutta jos hän olisi petturi, niin hän ansaitsisi 
kuoleman, sekä kysyi sen vuoksi, oliko hän Jupiterin poika. 
Mutta kun Jeesus ei vastannut, sanoi maaherra ankarasti: -  
Mikset vastaa minulle? Etkö tiedä, että minulla on valta ristiinnaulita sinut ja 
valta, jos en välitä juutalaisten vihasta, pelastaa sinut? Jeesus katsahti 
häneen ja vastasi tyynesti: -  
Ei sinulla olisi mitään valtaa minuun, ellei sitä olisi sinulle ylhäältä annettu. 
Sen tähden on sen synti suurempi, joka jätti minut sinulle, kuin itselläsi 
onkaan. Kaifas kurkisti samassa ovesta sisään, ja Jeesus kiinnitti silmänsä 
häneen ikään kuin sanoakseen, että hänen äskeiset sanansa tarkoittivat 
häntä.  
Pilatus peitti kasvonsa käsillään ja alkoi hyvin levottomasti kävellä 
edestakaisin tuomarinistuimen edessä. Kaifas, huomattuaan Pilatuksen 
epäröimisen, sanoi hänelle epäkohteliaasti:  
- Maaherra, jos sinä vapautat tämän miehen, joka sanoo itseään kuninkaaksi, 
niin et enää ole keisarin ystävä. Jos vain lasket hänet vapaaksi, en maksa 
päästäsi kahtakaan ropoa.  
Pilatuksen kasvoille nousi tumma puna. Hän tarttui Jeesuksen käteen, vei 
hänet salista ulos ja sanoi kovalla äänellä osoittaen profeettaa: 
– Katsokaa kuningastanne! Mitä tahdotte, että minun pitää hänelle 
tekemän? Onko hän sellaisen ihmisen näköinen, jota teidän tarvitsee pelätä? 
– Meillä ei ole kuningasta, vaan keisari! – Ristiinnaulitse hänet! 
– Ristille väärä profeetta!  



– Kuolema kapinan tekijälle! Kauan eläköön keisari! Kauan eläköön Tiberius! 
Kuolema nasaretilaiselle!  
Ristille - ristille hänet! Ristiinnaulitse hänet! 
Näin karjuivat tuhannet äänet vastaukseksi Pilatuksen kysymykseen. 
Vakuuttuneena Jeesuksen viattomuudesta ja muistellen nuoren, kauniin 
puolisonsa sanomaa, mikä vaikutti häneen suuresti, Pilatus vapisi 
epäröidessään:  
- Miksi tahdotte pakottaa minua ristiinnaulitsemaan viattoman miehen? Mitä 
pahaa hän on tehnyt? 
– Ristiinnaulitse hänet! Ristiinnaulitse hänet! ulvoi joukko. 
– Minä tahdon rangaista häntä ja sitten päästää hänet. 
– Päästä hänet omalla vastuullasi, roomalainen! huusi Kaifas uhkaavasti.  
– Joko sinun tai hänen on uhrautuminen kansalle.  
Tätä myrskyä ei voida muuten tyynnyttää. Meteli tuli nyt kauheaksi. Papit ja 
kansa huusivat yhdestä suusta:  
- Ristiinnaulitse! Ristiinnaulitse! Turhaan vetosi Pilatus heidän ihmisyyteensä 
ja oikeudentuntoonsa.  
Yhä hurjemmaksi ja raivoisammaksi kävi myrsky. Kun maaherra näki, ettei 
hän enää voinut tehdä mitään metelin tyynnyttämiseksi, käski hän 
palvelijansa tuoda vettä astiassa, ja Pilatus pesi kätensä koko kansan nähden, 
sanoen: 
– Viaton minä olen tämän vanhurskaan miehen vereen! Katsokaa itse 
eteenne! 
– Hänen verensä tulkoon meidän ja meidän lastemme päälle! huusi 
kansanjoukko yhdestä suusta. 
– Tapahtukoon niin! sanoi maaherra synkän näköisenä ja kuoleman kalpeana 
kasvoiltaan.  
– Ottakaa te ja ristiinnaulitkaa hänet! Jumala, jota hän palvelee, tuomitkoon 
kerran teidät eikä minua tämänpäiväisestä pahasta teosta!  
Pilatus kääntyi pois juutalaisista ja sanoi Jeesukselle joka seisoi hänen 
edessään yhtä levollisena ja taivaallisen tyynenä kuin tähänkin asti: 
– Minä huomaan sinut viattomaksi, mutta näethän, etten voi sinua pelastaa. 
Kuolema ei voi kauhistaa niin voimallista miestä kuin sinä olet, joka tänä 



aikana olet osoittanut niin ylevää mielenlaatua ja tyyneyttä. Jeesus ei 
vastannut.  
Pilatus kääntyi hänestä pois ja poistui kolkonnäköisenä oikeussalista. Silloin 
tuo roskaväki karkasi Jeesuksen kimppuun. He laahasivat hänet 
ulommaiseen saliin. Siellä he riisuivat ja ruoskivat hänet. Tämän tehtyään he 
ripustivat jälleen hänen verisen ja haavoitetun ruumiinsa ylle purppuravaipan 
ja panivat orjantappurakruunun hänen päähänsä.  
Vielä kerran täytyi hänen kärsiä juutalaisten pilkkaa heidän polvistuessaan 
hänen eteensä ja tervehtiessään häntä "juutalaisten kuninkaana". 
Jeesus kärsi kaiken vähääkään välittämättä. Hän katsahti tuon tuostakin 
taivaaseen saadakseen sieltä apua ja lohdutusta.  
Ei vain Emilius, vaan Johanneskin joutui nyt väentungoksessa hänestä eroon, 
mutta enoni pysähtyi hänen läheisyyteensä nähdäkseen, mitä tapahtuisi ja 
käyttääkseen vaikutusvaltaansa, etteivät papit tappaisi Jeesusta. 
– Rakas rabbi, sanoi Jeesus hänelle, - anna heidän tehdä minulle, kuten itse 
tahtovat. Isäni on antanut minut heidän käsiinsä. En minä kuole itseni 
tähden. Minä voin pitää tai antaa henkeni, kuinka vain tahdon. 
– Rakas Mestari, sanoi rabbi Aamos.  
– Miksi et sitten tahdo pelastaa itseäsi? Miksi sitten tahdot kärsiä kaikkea 
tätä, jopa kuolemankin, kun kerran henkesi on vallassasi? 
– Ellen minä kuolisi, olisitte te kaikki iankaikkisen kuoleman omia. Raamatun 
sanan täytyy minussa toteutua: "Hänet viedään kuin karitsa teurastettavaksi". 
Aamos ei saanut kauemmin puhua Jeesuksen kanssa, sillä kansanjoukko 
raastoi hänet Gabbatan pihasta alas jyrkkää katua pitkin Golgatan kukkulalle, 
jonne roomalaiset - olivat ristiinnaulinneet pahantekijöitään aina Jerusalemin 
valloittamisesta saakka.  
Portilla Jeesus jätettiin roomalaiselle sadanpäämiehelle, joka saattoi häntä 
eteenpäin kansan seuratessa. Temppelistä alas laaksoon johtavan tien 
varrella, erään kuivettuneen viikunapuun juurella, nähtiin ruumis, mikä 
tunnettiin Herransa ja Mestarinsa pettäjän Juudaksen ruumiiksi.  
Inhottava oli se näky. Kaulan ympärillä oli katkennut vyön silmukka, mikä 
ilmaisi, miten hän oli tappanut itsensä. Ruumis oli haljennut kahtia, ja koirat 
tappelivat sisälmyksistä.  



Muutamat juutalaiset huusivat innosta, ja sadanpäämies käski joitakin 
sotilaitaan hautaamaan ruumiin. 
Rabbi Aamos sanoi Johannekselle, joka oli liittynyt häneen, että Juudasta oli 
kohdannut jumalallinen rangaistus ja että se todisti Jeesuksen todella olleen 
Korkeimman profeetta.  
Samassa kansa saapui portille, missä raskas kypressi puinen risti annettiin 
sadanpäämiehelle. Siellä oli muitakin ristejä, jotka odottivat roomalaisen 
oikeuden joka päivä tuomitsemia uhreja. Niin laskettiin nytkin kaksi ristiä 
kahden Barabbaan rosvojoukkoon kuuluneen miehen hartioille, jotka tänä 
päivänä piti ristiinnaulittaman. Vapautettu Barabbas oli itsekin läsnä; hän oli 
innokkain laskemaan ristin tuon jo heikon ja kovin uupuneen Jeesuksen 
hartioille. 
Kun Jerusalemiin oli levinnyt tieto, että Pilatus oli tuo minnut Nasaretin 
profeetan kuolemaan, jättivät kaikki, jotka tunsivat Jeesuksen ja rakastivat 
häntä, kotinsa seuratakseen häntä ristiinnaulitsemispaikalle, sillä Kaifas oli 
julistanut, että kaikki Jeesuksen puoluelaiset saisivat hänen vangitsemisensa 
jälkeen olla vapaita.  
Noiden profeetan uskollisten joukossa oli myös Maria, Jeesuksen äiti, minun 
serkkuni Maria, Betanian Martta sekä hänen sisarensa ja Lasarus, Johannes, 
Pietari, Tuomas ja muutamat galilealaiset naiset, jotka tunsivat Jeesuksen. 
Ääretön kansanjoukko lainehti Damaskon portin ja Golgatan kukkulan välillä.  
Jeesus kulki ensi rivissä, roomalaisten kiiltävien keihäiden ympäröimänä. 
Kulkiessamme Golgatan kukkulalle johtavaa tietä, kansa seisahtui äkkiä. Pian 
saimme tietää syyn siihen. Jeesus oli uupunut puun painosta, jonka päällä 
hänen piti kuolla. Hänen lähellään olevat luulivat hänen kuolleen, mutta. hän 
tointui pian nousten jälleen seisomaan. Hän katseli uupuneena ympärilleen 
ja nähdessään äitinsä kyyneleiset kasvot, hän sanoi: 
– Älä itke! Muista toki, mitä usein ennen olen sanonut tästä hetkestä, ja 
usko! Miekka tunkee sydämesi lävitse, mutta sitä pitelee minun Isäni käsi. 
Minun hetkeni on. tullut!  
Näin sanoen hän hymyili äidilleen surumielisesti, ja hänen silmistään loisti 
koko hänen kasvojaan kirkastava pyhä rauha.  
Mutta taaskin pakotettiin Jeesus kantamaan ristiään, jota hän ei kuitenkaan 



jaksanut kantaa kuin muutaman askeleen eteenpäin, vaikka hän sitä yritti. 
Silloin Kaifas huomasi erään Simon nimisen kyreneläisen miehen, jonka 
molemmat pojat, Ruufus ja Aleksander, olivat Jeesuksen opetuslapsia. Tästä 
tai jostakin muusta. syystä Kaifas vihasi Simonia, jonka kannettavaksi 
Jeesuksen risti nyt pantiin.  
Iloisena, että sai kantaa Mestarinsa ristiä (hänkin on näet Jeesuksen 
opetuslapsi), hän otti ristin olalleen ja astui Jeesuksen rinnalla ylös kukkulan 
rinnettä. Jeesuksen täytyi vieläkin, verenvuodosta ja rääkkäyksestä heikkona, 
usein levähtää. 
Voi, rakas isä, paikka, johon me nyt astuimme, oli kauhea! Kaikkialla oli 
pääkalloja ja ilman valkaisemia luita, ja me astuimme roomalaisten 
polttamien ristiinnaulittujen tuhkakasojen lävitse.  
Vihdoin saavuimme teloituspaikan kukkulalle, missä jo viisi ristiä seisoi 
pystyssä. Yhdessä niistä riippui vielä hengissä oleva pahantekijä, joka oli 
ristiinnaulittu edellisenä päivänä. Heikolla äänellä hän huusi vettä; muutamat 
pilkkasivat häntä, ja kaikki menivät säälimättä hänen ohitsensa.  
Kukkulan huipulla oli avonainen paikka, mihin sadanpäämies pysähtyi ja 
käski pystyttämään ristit. Molemmat rosvot heittivät ristinsä alas maahan, 
toinen kiroten, toinen huokaillen. Suurin risti oli aiottu Jeesukselle. Kolme 
sotilasta nosti sen vanhan Simonin hartioilta ja pudotti sen maahan.  
Nyt tapahtui sellaista, mikä herätti kaikkien meidän myötätuntomme. 
Sadanpäämies, joka oli järjestänyt sotilaansa suljettuun piiriin, minkä 
sisäpuolella ristit piti pystytettämän, käski teloittajat esiin ristiinnaulitsemaan 
tuomitut.  
Neljä raakaa sotilasta tarttui kolkonnäköiseen edomilaiseen 
Iskmerai-nimiseen rosvoon, jonka he riisuivat ja kaatoivat selälleen ristin 
päälle. Hän teki niin voimakasta vastarintaa, että tarvittiin kuusi miestä 
pingoittamaan hänen käsivarsiaan ristiin. Sitten naulasi teloittaja kolmella 
väkevällä iskulla ensin toisen käden puuhun kiinni ja sen jälkeen toisen. 
Iskmerai kiristeli hampaitaan, kun naulat tunkeutuivat lihan läpi puuhun. 
Sitten pantiin hänen jalkansa ristiin, toinen toisen päälle, ja niiden läpi lyötiin 
naula. Tätä tehtäessä rosvo päästi kirouksen sekaisen tuskanhuudon. 
Naulittuaan hänet teloittajat jättivät hänet kiemurrellen ja vertavuotavana 



ristille makaamaan. 
Mutta toinen ryöväreistä, Omri, lempeän ja jalon näköinen nuori mies, joka 
oli rikkaan porvarin poika Jerikosta ja joka irstaudellaan oli hävittänyt 
perintönsä sekä sittemmin liittynyt rosvoihin, oli kuullut Jeesuksen 
saarnaavan erämaassa ja kunnioittavasti kysellytkin hänen oppiaan.  
Kun teloittajat lähestyivät häntä, hän sanoi:  
- Minä en vaivaa teitä, minä voin kuolla niin kuin olen elänytkin  
- ilman pelkoa.  
Lain rikkojana olen valmis kärsimään lain määräämän rangaistuksenkin. Näin 
sanoen hän itse asettui ristille, oikaisi käsivartensa, avasi kätensä ja antoi 
heidän naulata itsensä ristiin päästämättä suustaan huokaustakaan.  
Hän katsahti Jeesukseen, ikään kuin osoittaakseen, että urhoollinen mies voi 
kärsiä koviakin tuskia. Eihän Jeesus tarvinnut urhoollisuuden esikuvaa, mutta 
kalpea hän oli niin kuin marmori ja oli joka silmänräpäys vaipumaisillaan 
maahan.  
Sadanpäämies katsoi häneen ihmetellen ja sanoi myötätuntoisesti: - En 
käsitä, miksi nuo ihmiset vihaavat sinua, sillä sinä näytät olevan määrätty 
kärsimään, mutta minun täytyy tehdä velvollisuuteni, ja toivon sinun antavan 
minulle anteeksi.  
Sotilaskunniani vaatii minua tottelemaan. Jeesus hymyili hänelle ystävällisesti 
ja kehoitti häntä täyttämään tehtävänsä. Silloin tulivat teloittajat riisumaan 
hänetkin ristiinnaulittavaksi.  
Mutta, rakas isä, en jaksa pitemmälti jatkaa kertomustani. Minun täytyy itkeä 
nykyistä lohdutonta tilaani. Ensi kirjeessäni tahdon kuvailla sinulle Nasaretin 
profeetan julmaa ristiinnaulitsemista! Samassa ristiinnaulittiin toiveemme 
hänen jumalallisesta Messias-arvostaankin. 
Sinua rakastava tyttäresi Adina. 
 
Kolmaskymmenesviides kirje 
 
Ristiinnaulitsemisen jatkoa. – Jeesuksen äiti. – Jeesus ristiinnaulitaan. – Risti 
pystytetään. – Vartijat asetetaan sen ympärille. – Arvanheitto. - "Jeesus 
juutalaisten kuningas." – Kansanjoukon pilkka. - "Minun on jano." – Ryöväri 



Omri. – Jeesuksen lohdulliset sanat hänelle. – Pimeys. - "Eeli, Eeli, lama 
sabaktani." - "Se on täytetty." - "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni!'" – 
Maanjäristys. – Kuolleet nousevat haudoistaan. - "Totisesti tämä oli Jumalan 
Poika." - Jerusalemissa, kolmantena aamuna Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. 
 
RAKAS ISÄ! Päivä on juuri valjennut, ja minä olen noussut niin varhain syystä, 
että aion Aamos enon ja koko perheen kanssa tänään mennä Jerusalemista 
Betaniaan paetaksemme juutalaisia, jotka innolla vainoavat murhatun 
profeetan uskolaisia. Mutta koska vielä on monta tuntia, kun kaikki on 
valmiina matkaan, minä käytän aikaa lopettaakseni kertomuksen Jeesuksen 
ristiinnaulitsemisesta. 
Teen tämän sitä mieluummin, kun Aamos on kieltänyt minua jättämästä pois 
mitään, sanoen kertomuksestani mahdollisesti olevan hyötyä, ja että se ehkä 
lähetetään keisarille, jos meitä Roomassa syytetään kapinallisista vehkeistä. 
Tiedän kirjeilläni olevan arvoa ainoastaan sinun silmissäsi, rakas isä, ja 
niidenkin, jotka minua rakastavat. Mutta jos ne jossakin suhteessa ovat 
hyödyksi nasaretilaisraukoille, jotka nyt ovat niin halveksittuja ja vainottuja, 
niin jätettäköön kirjeeni voimalliselle Tiberiukselle itsellensä. Kirjeitteni arvo 
on niiden tarkkuudessa ja uskollisuudessa. 
Jeesuksen äiti Maria oleskelee vielä asunnossamme ja valittaa mestatun 
poikansa kohtaloa. Sydämeni alkaa jälleen vuotaa verta, kun tartun kynään 
jatkaakseni kertomusta Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. Kuitenkin on 
sellainen viehätys kaikessa, mikä koskee Jeesusta, hänen kuolemansakin 
jälkeen, missä hän näyttäytyi vain heikoksi ihmiseksi, että minä lakkaamatta 
muistelen häntä ja tunnen sielussani kehoitusta kirjoittaa hänestä.  
Jeesuksen äidillä ei ole enää mitään lohdutusta. Hän on kärsinyt suuremman 
onnettomuuden kuin muut äidit. Hänen poikansa on kuollut pahantekijänä, 
jopa valheprofeettanakin, joka antoi tuhansia lupauksia Juudan kunniasta, 
mitkä hänessä täytettäisiin, mutta jotka nyt hänen kuollessaan ovat 
muuttuneet tyhjiksi sanoiksi. Tätä hän suree enemmän kuin kukaan muu, 
eikä huoli lohdutuksestakaan. Mutta kuitenkaan ei hänen rakkautensa 
poikaansa - tuo muuttumaton, äidillinen rakkaus, joka on ääretön - ole 
haudattu hänen kanssaan.  



Tänä aamuna varhain, ennen kuin kukaan Jerusalemin muista asukkaista oli 
herännytkään, läksivät hän, serkkuni Maria ja Martta, kaikessa hiljaisuudessa, 
osoittamaan viimeistä rakkaudenvelvollisuuttansa Jeesuksen kuolleelle 
ruumiille, ennen kuin matkustamme Betaniaan.  
He ottivat mukaansa voiteita, mirhaa, aloeta ja muita hyvänhajuisia yrttejä 
ruumiin balsamoimiseksi, sillä Jeesuksen äiti toivoo saavansa Pilatukselta 
luvan viedä vainajan Beetlehemiin ja laskea hänet isäinsä hautaan.  
Minä jatkan nyt kertomustani odottaessani heidän paluutaan. 
Sadanpäämies käski noita neljää parttilaista sotilasta sitomaan Jeesuksen 
ristiin, mikä oli maassa kuin alttari, joka odottaa uhriaan. Sotilaat tarttuivat 
Jeesukseen ja alkoivat riisua häneltä pois vaatteita. Jeesus oli näet puettu 
omiin vaatteisiinsa Pilatuksen luota lähdettyä. Hänellä oli loistavan valkoinen 
ompelematon ihokas, jonka Maria ja Martta yhdessä olivat kutoneet ja 
lahjoittaneet hänelle kiitollisuutensa osoitukseksi siitä, että Jeesus oli 
herättänyt Lasaruksen kuolleista.  
Nähdessäni heidän ottavan häneltä ihokkaan, joka oli näkyväisenä muistona 
hänen entisestä kuoleman herruudestaan, en saattanut uskoa hänen itsensä 
voivan kuolla. Jälleen toivoin, että hän pelastaa itsensä jollakin tavalla ja 
hajottaa vihollisensa kuin akanat ilmaan ja ilmoittaa itsensä Jumalan Pojaksi. 
Mutta nähdessäni hänen yhä vain seisovan levollisena ja surullisena, 
yrittämättä tehdä mitään vastarintaa, kadotin kaiken toivoni, käännyin 
hänestä pois ja itkin. Hänen äitinsä, joka nojautui Johannekseen, ei kestänyt 
poikansa katselemista, vaan vietiin pois hänen huutaessaan sydäntä 
särkevästi: 
– Voi, älkää antako minun kuulla naulain lävistävän hänen käsiään ja 
jalkojaan! Poikani - poikani! 
– Miksi tuo vaimo parkuu? kysyi raivokas Abner.  
– Kuka hän on?  
– Hän on Jeesuksen äiti, minä vastasin harmistuneena. 
– Herjaajan äiti? Olkoon hän kirottu! hän huusi rajusti.  
– Siinä nyt näet, vaimo, millainen loppu tulee, kun kasvattaa petturia, joka 
herjaa Herraa Sebaotia ja temppeliä! Onneton vaimo, hänen ja sinun toiveesi 
katoavat tänään kovin kurjasti. Saakoon kukin valhe-kristus ja - profeetta 



sellaisen kuoleman!  
Maria kätki kasvonsa käsiinsä ja itki. Hän tunsi papin sanat tosiksi. En voinut 
enää katsoa siihen paikkaan, missä Jeesus seisoi. Minä pelkäsin kuullessani 
ensimmäiset vasaran iskut noihin hirveisiin nauloihin. Maria peitti kasvonsa 
käsillään, ja minä olisin tehnyt samoin, ellei minun olisi ollut pakko tukea 
häntä.  
Minä kuulin nuo kauheat ristiinnaulitsemisen valmistukset, kovan köyden 
kitinää, kun Jeesus sidottiin ristiin kiinni, noiden neljän parttilaisen sotilaan 
äänet ja naulojen kolinaa. Sitten seurasi haudan hiljaisuus, jonka äkkiä 
keskeytti vasaranisku. Onnettoman äidin rinnasta pääsi kauhistuksen huuto, 
joka kajahti kaikissa Golgatan haudoissa.  
En voinut nähdä enkä kuulla enempää. Johannes on kertonut minulle kaikki, 
mitä sen jälkeen tapahtui. Hän ja Lasarus olivat menneet ylös kukkulan 
rinnettä ja näkivät, kuinka Jeesus riisuttiin ja kiinnitettiin ristiin. Jeesus katseli 
heitä tyynesti ja lempeästi. He sanovat, ettei hän ollut heistä koskaan ollut 
niin runneltu ja kuitenkin niin jalo ja majesteetillinen. Sadanpäämies näytti 
olevan syvästi järkyttynyt. 
Juutalaisten verenhimo sokaisi heidät niin, etteivät huomanneet hänen 
jalouttaan. Ei hän lainkaan vastustanut, kun hänet sidottiin ristiin, vaan ojensi 
levollisesti kätensä teloittajille, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään. – Isä, 
hän sanoi, nostaen pyhät silmänsä taivaaseen, - anna heille anteeksi, sillä he 
eivät tiedä, mitä he tekevät!  
Mutta hänen sankarisielunsa ei kuitenkaan voinut tukahduttaa tuskia, joita 
hänen ihmisenä täytyi kärsiä. Naulat, jotka raatelivat hänen lihaansa, panivat 
koko hänen ruumiinsa vapisemaan. Hänen kasvonsa kalpenivat ja syvä 
huokaus tunkeutui hänen rinnastaan. Kun teloittajat nostivat hänet 
risteineen maasta ja asettivat ristin sitä varten kaivettuun kuoppaan, värisi 
hänen ruumiinsa niin, että naulat repivät hänen käsiään, jänteet ja lihakset 
hänen rinnassaan ja käsivarsissaan pingoittuivat niin kuin jouset, kun koko 
ruumiin painoa kannattivat vain naulat.  
Toinen rosvoista meni tainnoksiin tuskasta, ja toinen päästi kovin valittavia 
huutoja. Mutta Jeesus ei valittanut, vaikka hän kärsi sanomattomia tuskia. 
Kun nuo kolme ristiä - Jeesuksen keskimmäisenä, mikä aina on pahimman 



pahantekijän sija!  
– oli pystytetty, käski sadanpäämies, että hänen sotilaansa ajaisivat kansan 
pois ristien ympäriltä, niin että pahantekijät saisivat kuolla rauhassa. Voi, 
mikä kauhea kuolema Jeesukselle, hänelle, jonka me kaikki tunsimme niin 
hyvin ja jota me vielä rakastimme niin suuresti, vaikka hän näyttikin 
pettäneen meidät!  
Me pelkäsimme hänen saavan riippua ristissä monta päivää, kuten tapa oli, 
ja siten olla päivällä auringonpaahteessa ja yöllä jäätävässä kylmyydessä, 
samalla kun petolinnut lentelisivät hänen päänsä yläpuolella odottaen hänen 
kuolemaansa. 
Suuremman osan tätä kertomustani olen kuullut Johannekselta, joka viipyi 
loppuun saakka ristin juurella, meidän sillä aikaa seisoessamme vähän 
loitommalla Jeesuksen äidin, Marian, Martan, Lasaruksen ja Marian, Salomen 
äidin sekä toisten Galileasta olevien naisten kanssa, jotka meidän 
tavallamme uskoivat Jeesukseen.  
Odotimme kaikki, että Jeesus ristin päällä tekisi voimallisen ihmetyön, astuisi 
vahingoittumattomana alas ja ilmoittaisi siten koko maailmalle itsensä 
Jumalan Messiaaksi. Sitten kun sadanpäämies oli asettanut vartijat Jeesuksen 
ja toisten ristien ympärille estämään ristiinnaulittujen ystäviä vapauttamasta 
heitä, hän katseli heitä hetkisen.  
Teloittajat jakoivat molempien rosvojen vaatteet, mutta Jeesuksen 
ompelemattomasta ihokkaasta he heittivät arpaa, ja se joutui siten erään 
jättimäisen teloittajan omaksi. Mutta kuinka osaan kertoa seuraavat 
tapaukset? 
Kun Jeesus oli riippunut noin tunnin verran ristinpuussa, tuli Emilius 
Pilatuksen luota tuoden kirjoitukset, joita on tapana asettaa pahantekijäin 
pään yläpuolelle ja jotka, paitsi ristiinnaulittujen nimiä, ilmoittavat myös 
rikokset, joista heidät on kuolemaan tuomittu. Iskmerain pään yläpuolelle 
kiinnitettiin näin kuuluva aramilainen kirjoitus:  
"Edomilainen Iskmerai, rosvo."  
Samanlainen kirjoitus asetettiin Omrin pään yläpuolelle, mutta paitsi 
ryöstöstä, oli hänet tuomittu murhastakin. Sitten naulattiin Jeesuksen pään 
yläpuolelle seuraava kirjoitus kreikaksi, latinaksi ja hebreaksi: 



"JEESUS NASARETILAINEN, juutalaisten kuningas." 
Kun tuo jumalaton Abner luki nämä sanat, kääntyi hän vihastuneena 
Emiliukseen, joka surullisena seisoi ristin juurella, ja sanoi: - Roomalainen, 
siinä ei saa olla, että hän on juutalaisten kuningas, vaan että hän on sanonut 
olevansa juutalaisten kuningas. 
– Sen olen pannut, minkä Pilatus on käskenyt, vastasi Emilius lyhyesti. Silloin 
suuttunut Abner ratsasti kiireesti kaupunkiin maaherralle valittamaan. 
– Minkä kirjoitin, sen kirjoitin, oli maaherra vastannut niin tiukasti, ettei 
Abner ollut uskaltanut ruveta hänen kanssaan väittelemään. Juutalaiset 
pilkkasivat Jeesusta, heristivät nyrkkiään häntä kohti sekä muistuttivat 
hänelle hänen entisiä ihmeitään ja ennustuksiaan. 
– Sinä herätit Lasaruksen kuolleista, pelasta nyt itsesi kuolemasta, sanoi eräs 
fariseus. 
– Jos olet Jumalan Poika, niin todista se nyt siten, että astut alas ristiltä! 
huusi Eeli, eräs saddukeusten päämiehistä. 
– Sinä olet sanonut, että se ihminen, joka tottelee sinun sanojasi, ei ole 
näkevä kuolemaa; anna minun nyt nähdä, että itse pelastut kuolemasta! 
sanoi Jeddo, eräs esseusten johtaja. 
– Muita hän on auttanut, mutta itseään hän ei voi auttaa! pilkkasi Hesekiel, 
eräs etevimmistä papeista.  
Kun Emilius oli huomannut, että oli mahdotonta pelastaa profeettaa 
kuolemasta, asettui hän sinne suojelemaan Jeesusta rahvaan häväistyksiltä, 
niin kauan kuin hän riippuisi ristillä. Hän ei enää uskonut Jeesukseen 
profeettana, mutta hän rakasti häntä ihmisenä ja sääli hänen tuskiaan. 
– Minun on jano! kuului ääni keskimmäiseltä ristiltä. 
Emilius täytti kohta sienen viinin ja isopin sekoituksella, jota tavallisesti 
annettiin pahantekijöille. Se teki heidät tunnottomiksi tuskille. Kun Emilius 
kiinnitti etikka-astiaan kastettua sientä halaistun seipään päähän, 
ojentaakseen sen Jeesukselle, huusi Iskmerai, joka koko ajan oli kiroillut 
Pilatusta ja teloittajia: 
– Jos sinä olet Jumalan Poika, niin pelasta itsesi ja meidät! Jos ennenkin olet 
herättänyt ihmisen kuolleista, niin voit pelastaa meidätkin kuolemasta. Sinä 
olet kurja konna, ellet käytä voimaasi auttaaksesi minua tästä kaikkia jäseniä 



pingoittavasta ja repivästä helvetin tuskasta! Mutta Omri nuhteli häntä 
sanoen: 
– Etkö sinäkään pelkää Jumalaa, vaikka olet samassa kurjuudessa? Me 
kärsimme, mitä olemme ansainneet, mutta tämä mies ei ole mitään pahaa 
tehnyt, vaan saarnannut pappien jumalattomuutta vastaan; hän on heitä 
vanhurskaampi. Herra, minä uskon, että sinä olet Jumalan Poika. Muista 
minua, kun tulet valtakuntaasi!  
Jeesus käänsi verisen päänsä hänen puoleensa ja sanoi varmalla äänellä: 
– Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun 
kanssani paratiisissa!  
Nämä sanat kuultuaan Omri tuli hyvin onnelliseksi eikä näyttänyt tuntevan 
kipuakaan. Mutta Iskmerai kiroili profeettaa ja kiristeli pirullisessa vihassaan 
hampaitaan hänelle ja kaikille ympärillä oleville. 
Emilius lähestyi kädessään etikkaan kastettu sieni ja ojensi sen seipään 
nenässä Jeesuksen kuiville huulille. ¨ 
Mutta kun Jeesus huomasi, että se oli huumausjuomaa, jolla säälistä 
tahdottiin lyhentää ristiinnaulitun kärsimystä, ei hän tahtonut sitä juoda. 
Mutta molemmat pahantekijät joivat sitä ja tulivat tajuttomiksi. Heidän 
kolkot huokauksensa ja värisevät lihaksensa vain ilmaisivat, että he olivat 
elossa. Mutta Jeesus, jonka ymmärrys koko ajan oli selvä, kärsi kaikki 
sellaista kuolemaa seuraavat tuskat.  
Yht'äkkiä, juuri kun leeviläisten pasunat temppelissä ilmoittivat kuudetta 
hetkeä, muuttuivat uhrisavun pilvet, jotka koko päivän olivat leijailleet 
temppelin yläpuolella, aivan mustiksi ja ajelehtivat Golgataa kohti, missä ne 
hajaantuivat ja levisivät äärettömän laajalle.  
Muutamassa hetkessä peittyivät Jerusalem, Golgata, Kidronin laakso, 
öljymäki ja koko seutu synkkään pimeyteen.  
Aurinko, joka oli erittäin kirkkaasti paistanut aina puoleenpäivään saakka, 
muuttui nyt mustaksi kuin karvasäkki, ja hirvittävä Egyptin pimeys levitti 
mustat siipensä koko maan yli.  
Ristien yläpuolella riippuvien pilvien keskeltä leimahteli hirvittäviä, loistavia. 
salamoita kaikille ilmansuunnille. Mutta ukkosta ei kuulunut - syvä, haudan 
kaltainen hiljaisuus vallitsi kaikkialla. 



Kaikki nuo tuhannet ihmiset, jotka olivat tulleet ristiinnaulitsemista 
katsomaan, kaatuivat pelästyneinä maahan. Jerusalem peittyi kokonaan 
näkyvistämme; ainoastaan sillä kohdalla temppeliä, missä kaikkein pyhin on, 
näkyi kirkas tulipunainen valo, ikään kuin Jumalan silmä.  
Kohta ei enää voitu nähdä ristiäkään kuin ainoastaan loistavien salamain 
valossa, mitkä toisinaan leimahtelivat pimeästä, synkästä pilvestä.  
Jeesuksen hahmo näkyi tuossa täydellisessä pimeydessä jumalallisesti 
kirkastettuna, sillä taivaallisen valon sädekehä ympäröi kunnian ja 
kirkkauden kruunun tavoin hänen päätään, jota vastoin molempien 
ryövärien ruumiit näkyivät vain Jeesuksesta lähtevän valon heikosti 
valaisemina.  
Kuinka tämä äkkinäinen, öinen pimeys oli syntynyt, oli käsittämätöntä, ja 
kaikki ihmiset olivat kauhistuneita.  
Maria, Jeesuksen äiti, ja Lasarus sanoivat kunnioittavasti toisilleen: 
– Tämä on tapahtunut hänen voimastaan; hän on tehnyt ihmetyön! 
– Ja me saamme kohta nähdä hänen astuvan alas ristiltä, sanoi rabbi Aamos 
hiljaa.  
– Rohkaistukaamme siitä, mikä kauhistaa hänen vihollisiaan, mutta täyttää 
meidät iloisella odotuksella ja uskalluksella. 
Kolme tuntia - kolme pitkää, kolkkoa tuntia kesti tämä yliluonnollinen yö; 
kaikki kansa seisoi kuin naulattuna paikallaan ja odotti jotakin kauheaa 
tapausta.  
Vihdoin katosivat pilvet ristien yläpuolelta ukkosen ankarasti jylistessä ja 
lukemattomat salamat välähtelivät kuin tuliset keihäät Jeesuksen painuneen 
pään ympärillä, ja samalla katosi myös tuo kirkkaasti loistava sädekehä.  
Nyt ilmeni hänen kasvoissaan mitä suurin sieluntuska. Hän näkyi olevan 
taivaan vihan alla. Joku pappi huusi kimeästi: 
– Katsokaa, nyt Kaikkivaltias hylkää hänet ja rankaisee häntä! 
Me hämmästyimme ja kauhistuimme tätä näkyä. Juuri elpyneet toiveemme 
haihtuivat noissa säihkyvissä salamoissa, jotka olivat murskaamaisillaan 
hänet.  
Jeesuksen äiti parahti tuskaisesti ja kaatui maahan. Hän ymmärsi, että Jumala 
oli todella hyljännyt hänen poikansa.  



Ikään kuin vahvistaakseen pelkoamme huusi Jeesus samalla hetkellä aramin 
kielellä kovalla äänellä, niin että Daavidin linnan roomalainen vartiostokin 
saattoi kuulla hänen sanansa: 
– Eeli, Eeli, lama sabaktani! Se on: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?" 
Samassa riensi muutamia esiin tarjotakseen hänelle viiniä ja etikkaa. 
– Ei, antakaamme hänen elää  
- katsokaamme, tuleeko Elia häntä auttamaan, huusi Abner. 
Jeesus käänsi päänsä, katsahti rakkaasti äitiään ja sanoi ristin juurella 
seisovalle Johannekselle, että tämä hoitaisi hänen äitiään.  
Äkkiä näkyi koko ilmaa pimittävä pimeys kokoontuvan ristin ympärille, niin 
että Jeesus tuli näkymättömäksi.  
Vielä kerran kuului hänen äänensä pimeydestä yhtä kirkkaana ja 
voimakkaana kuin se kaikui hänen Galilean meren rannalla saarnatessaan 
monelle tuhannelle ihmiselle: 
- Se on täytetty! Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni! 
Hänen lausuttuaan nämä sanat valaisi häntä ylimaailmallinen valo; sitten hän 
kallisti päänsä syvästi huoaten ja kuoli.  
Hänen täyteläisen ja kirkkaan äänensä hämmästyttävä huuto vaikeni, kun 
maa alkoi heilua jalkojemme alla, niin että moni kaatui maahan.  
Golgatan kalliot halkesivat ja sinkoilivat ylt'ympäri, koko kaupunki tärisi 
maanjäristyksessä.  
Temppeli näkyi olevan ilmitulessa, ja sen huippujen yläpuolella näyttäytyi 
leiskuva miekka, mikä näytti halkaisevan muurit kahtia aina perustuksiin 
saakka.  
Sitä hämmästyneinä ja vavisten katsellessamme muuttui miekka äkkiä 
häikäisevän kirkkaaksi ristiksi, mikä liehui korkealla ilmassa alttarin 
yläpuolella; sen kultaiset säteet levittivät niin kirkasta valoa, että Jerusalem ja 
koko sen ympäristö näytti kylpevän täydessä päivänvalossa.  
Maa tärisi yhä. Kuninkaitten ja vanhojen profeettain haudat aukenivat ja 
vihanta maa täyttyi ruumiista ja kuolleitten luista.  
Temppelin uhrisavun muodostamat pimeät pilvet hajaantuivat loistavan 
ristin säteistä ja aurinko pilkisti esiin. Sen valossa vaaleni ja katosi vähitellen 
temppelin ihana näky.  



Luonto muuttui jälleen entiselleen, ihmiset löivät rintoihinsa hämmästyneinä 
ja ihmetellen näkemiään tapahtumia ja menivät kaupunkiin. Sadanpäämies, 
joka oli näiden ihmeellisten tapausten todistajana, sanoi Emiliukselle 
– Tämä mies on puhunut totta. Hän oli Jumala. 
Emilius vastasi: - Tämä mies oli todellakin Jumalan Poika - juutalaisten 
profeettain ennustama Kristus.  
Kaikki sekä taivaissa että maan päällä on ottanut osaa hänen kuolemaansa, 
ikään kuin luonnon todellinen Jumala olisi kuollut. Murheellisina, itkien ja 
pää kumarassa jätimme tuon kolkon paikan, sillä vaikka olimmekin 
hämmästyneitä ristiinnaulitsemista seuranneitten erikoisten tapahtumien 
johdosta, olimme kuitenkin kaikki kadottaneet toivon, että Jeesus oli ollut 
kansamme pelastaja, Juudan kuninkaallisen kunnian uudistaja ja Daavidin 
istuimen jälleen perustaja. 
Sinua rakastava tyttäresi Adina. 
 
Kolmaskymmeneskuudes kirje 
 
Ruumiiden alas ottaminen. – Pimeyden syy. – Jeesus on jo kuollut. – Luut 
lyödään rikki. – Jeesuksen lävistetty kylki. – Joosef Arimatiasta. – Jeesus 
pannaan uuteen hautaan. – Vartijat haudalla. – Kivi lukitaan sinetillä. – Naiset 
tulevat haudalle. – Riemuhuuto. Jerusalemissa kolmantena aamuna 
Jeesuksen ristiinnaulitsemisesta. 
 
RAKKAANI ISÄ! Minä lopetin viime kirjeeni jatkaakseni seuraavassa surullista 
kertomustani loppuun saakka. On vielä puoli tuntia auringon nousuun, ja 
kun Jeesuksen haudalle lähtenyt seurue ei vielä ole palannut, niin tahdon 
jälleen tarttua kynään kirjoittaakseni tästä surullisesta ja liikuttavasta 
aiheesta. Jeesuksen äiti, jonka luulin menneen molempien sisarien Martan ja 
Marian seurassa, onkin jäänyt kotiin, koska hän ei voinut kärsiä kuolleen 
poikansa näkemistä.  
Samana päivänä, jolloin tapahtuivat kaikki nuo merkilliset asiat, joista 
edellisessä kirjeessäni olen kertonut, samana päivänä, jota Jerusalemin 
asukkaat eivät koskaan voi unohtaa, kohtasivat papit, Abia etunenässä, 



maaherra Pilatuksen, juuri kun hän sotilasjoukon seuraamana ratsasti ulos 
kaupungista tutkiakseen maanjäristyksen johdosta syntyneitä syviä 
halkeamia ja saadakseen lähempiä tietoja Jeesuksen ristiinnaulitsemisen ja 
kuoleman yhteydessä olevista merkeistä.  
Papit pyysivät Pilatusta käskemään sotilaita ottamaan ruumiit alas ristiltä, 
koska seuraava päivä oli juhlapäivä ja juutalaisten tapoja loukkaisi, että 
pahantekijöitä mestattiin tai että he riippuisivat ristillä sellaisena päivänä. 
– Mitä te papit ajattelette? kysäisi Pilatus hillitessään syyrialaista 
sotaratsuaan, joka karahti takajaloilleen nähdessään ruumiita avonaisissa 
haudoissa, joiden yli maaherra ratsasti.  
– Mitä te papit ajattelette? Oletteko ristiinnaulinneet tavallisen ihmisen vai 
Jumalan? Minä tarkoitan, että kaikki nämä ihmeet todistavat hänen olleen 
enemmän kuin ihminen.  
Koko luonto suri hänen kuolemaansa. Aurinko kätki valonsa, taivas peittyi 
suruhuntuun, jumalat lennättivät salamoita, ja maakin kohosi ja vapisi ikään 
kuin sekin olisi tuntenut yleistä surua.  
Papit nolostuivat, eivätkä tienneet, mitä heidän piti vastata, mutta Tareh, 
Marian sukuun kuuluva ylimmäinen pappi, sanoi: 
– Nuo ihmeelliset ilmiöt olisivat tapahtuneet, vaikkei tuo nasaretilainen olisi 
kuollutkaan.  
Eräs arabialainen tähtientutkija sanoi, että pimeys aiheutui 
auringonpimennyksestä; musta pilvi muodostui uhrisavusta, ja maanjäristys 
oli vain tavallinen tapaus. 
– Maltahan, pappi, vastasi Pilatus.  
– Auringon pimeneminen tapahtuu vain uuden kuun aikana. 
Tänään on täysikuu, ja yöllä kuu on vastapäätä aurinkoa. Ei se siis ollut 
mikään auringonpimennys, pappi; nämä ihmeet tapahtuivat sen tähden, että 
tuo mies, teidän kuninkaanne, mestattiin! 
– Miksi ei yhtä hyvin noiden molempien rosvojen tähden? kysyi Abner 
ilkeästi hymyillen.  
Pilatus ei vastannut, vaan aikoi juuri ratsastaa eteenpäin, kun Tareh pappien 
nimissä pyysi lupaa saada ottaa. ruumiit alas ja haudata ristiinnaulitut. 
– Jeesus ei voi vielä olla kuollut; vastahan hän on seitsemän tuntia riippunut 



ristillä, sanoi Pilatus.  
– Minä. tahdon itse tutkia asiaa. 
Näin sanottuaan maaherra ratsasti seurueensa kanssa. ylös kukkulalle, missä 
hän näki Jeesuksen kuolleeksi, kun sitä vastoin rosvot vielä hengittivät ja 
huokailivat.  
Tavattuaan sadanpäämiehen hän käski, että ruumiit otettaisiin alas ristiltä, 
mutta kun rosvot eivät vielä olleet aivan kuolleet, lupasi sadanpäämies ensin 
lyödä heidän luunsa rikki.  
Sitten Pilatus käänsi alakuloisena hevosensa ja ratsasti tiehensä. Eräs sotilas 
lähestyi ensin rosvoja ja rikkoi keihäällään heidän luunsa. Silloin molemmat 
pahantekijät kuolivat.  
Mutta Jeesuksen luo tultuaan hän havaitsi, että tämä oli jo kuollut. Hän oli 
Feidiaan valkoisesta, Paroksen marmorista veistämän kuvapatsaan kaltainen. 
Iltatuuli liehutti hänen tummia hiuksiaan otsalle ja hartioille. Se oli, sydäntä 
liikuttavan surullinen näky. 
– Älkäämme rikkoko hänen luitaan, sanoi eräs sotilas- Mutta 
varmistuaksemme siitä, että hän on kuollut, minä pistän häntä keihäällä. 
Näin sanoen hän pisti keihäänsä Jeesuksen kylkeen.  
Johannes, joka seisoi lähellä ja näki sekä kuuli kaiken, painoi toivottomana 
päänsä alas. Aina tähän hetkeen asti. hän oli luullut, että Jeesus jälleen tulisi 
eläväksi ja astuisi alas ristiltä. Samoin uskoimme mekin.  
Kun tuo murheellinen opetuslapsi nyt näki roomalaisen sotilaan lävistävän 
Jeesuksen sydämen, tuntui hänestä ikään kuin hänen oma. sydämensä olisi 
lävistetty. Hänen toivonsa sammui. Jeesus oli kuollut - kuollut petturina!  
Kohotettuaan jälleen päänsä ylös heittääkseen vielä viimeisen silmäyksen 
rakastettuun Mestariinsa, hän näki kaksi virtaa tulvivan ulos kyljessä olevasta 
haavasta, toinen punaista verta, toinen kirkasta vettä.  
Hän ei tahtonut uskoa silmiäänkään, mutta samassa huomasivat 
sadanpäämies ja sotilaatkin sen ja ilmaisivat äänekkäästi kummastuksensa. 
– Ei ole vielä koskaan sellaista miestä ristiinnaulittu! huudahti sadanpäämies. 
– Taivas ja maa on liikuttunut hänen häpeällisestä kuolemastaan. 
Kun Johannes huomasi, että Jeesus oli todella kuollut, kysyi hän 
sadanpäämieheltä, saisiko hän ottaa ruumiin alas, sillä hän oli Jeesuksen 



äidille luvannut suorittaa hänen pojalleen kunniallisen hautauksen.  
Mutta sadanpäämies, joka muutoin oli ystävällinen ja jalomielinen mies, 
vastasi, ettei hän voinut antaa ruumista kenellekään, ennen kuin oli 
maaherralta saanut siitä omakätisesti kirjallisen käskyn.  
Johannes lähti nyt pyytämään Pilatukselta lupaa Jeesuksen ruumiin alas 
ottamiseen. Mutta tätä ennen oli jo Joosef arimatialainen, eräs 
oikeudentuntoinen neuvoston jäsen, saanut Pilatukselta luvan siihen. 
Johannes ei ollut tavannut Pilatusta, mutta palatessaan surullisena 
kaupungista hän kohtasi Nikodeemuksen, joka kiiruhti Jerusalemiin 
ostamaan yrttejä ja pellavakangasta Jeesuksen ruumiin voitelemiseksi ja 
puettamiseksi.  
Häneltä Johannes kuuli, että Joosef oli saanut luvan ottaa Jeesuksen ruumiin 
alas ristiltä. Saavuttuaan kukkulalle Johannes näki, että risti oli nostettu 
kalliine kuormineen ylös ja lepäsi nyt maassa. Itkien he vetivät vaskinaulat 
Jeesuksen raadelluista käsistä ja verta vuotavista jaloista, pesivät ne Kidronin 
ojasta otetulla vedellä ja peittivät lumivalkeat jäsenet yrteillä ja valkealla 
pellavakankaalla, jotka Nikodeemus oli tuonut mukanaan. 
Sillä aikaa olivat sotilaat ottaneet alas rosvojenkin ruumiit ja heittäneet ne 
erääseen maanjäristyksessä syntyneeseen vuoren halkeamaan. Sitten ne 
peitettiin kivillä ja mullalla. Tämän hirvittävän päivän hämärässä, kun 
laskevan auringon säteet kultasivat iltataivasta ja pyhä hiljaisuus täytti 
taivaan ja maan, kannettiin kuolleen profeetan ruumis pois pääkallon 
paikalta.  
Verkalleen kulki pieni saatto alas Golgatan rinnettä. Heidän tasaiset 
askeleensa, heidän hiljaiset kuiskauksensa, heidän astellessaan 
yksinkertaisten, oksista valmistettujen paarien perässä, yksinäinen polku, jota 
myöten he vaelsivat, kaikki lisäsi tämän tapauksen juhlallisuutta. Yön varjot 
olivat laskeutuneet kaiken ylitse.  
Saman Golgatan rinteellä on jalon rabbi Joosefin kaunis puutarha. Hän avasi 
sen portin ja samassa oltiin perillä. Tuuheiden öljy- ja viikunapuiden varjossa 
oli täydellinen pimeys; iltatähti tuikki lännessä kuin kirkas lamppu. Joosefin 
talosta tuotujen soihtujen valossa kuljettiin pitkin käytävää, mikä johti 
yrttitarhan pohjukassa olevalle uudelle, kallioon hakatulle haudalle. Rabbi 



Joosef oli teettänyt sen vähän aikaa sitten, eikä sinne vielä ollut ketään 
pantu.  
Soihduista lankesi kirkas valo haudan suulle asetetun kiven ja ympäristön 
tuuheiden kypressien päälle. Tämä hauta näytti olevan kuoleman temppeli ja 
alttari, niin yksinäinen, niin juhlallinen se oli, ja niin omiaan olemaan 
viimeisenä lepopaikkana.  
Joosefin käskystä palvelijat vierittivät kiven pois ja paljastivat pimeän 
hautaholvin. Hiljaisuuden keskeytti ääni, joka sanoi: 
– Kunnianarvoisa rabbi, mistä johtuu, että sinä osoitat sellaista kunniaa 
miehelle, joka ei ole voinut toteuttaa loistavia lupauksiaan?  
Kaikki läsnäolijat kääntyivät kummastellen ympäri ja huomasivat erään 
sadanpäämiehen kahdentoista sotilaan seuraamana, jotka lähestyivät hautaa 
soihtujen heijastuessa heidän kiiltävistä kypäreistään ja varustuksistaan. 
– Miksi olet tullut tänne, roomalainen? kysyi rabbi Joosef. 
Sadanpäämies vastasi tulleensa maaherran käskystä, joka juutalaisten 
pyynnöstä oli asettanut heidät haudan vartijoiksi, etteivät Jeesuksen 
opetuslapset saisi salaa viedä pois hänen ruumistansa ja levittää huhua, että 
heidän mestarinsa oli noussut ylös haudasta.  
Rabbi Joosef sanoi:  
- Voi, sadanpäämies, me hautaamme Jeesuksen kunnioituksella, koska 
uskomme, että hän itse tuli petetyksi eikä itse ollut petturi. Hän oli liian hyvä 
tälle maailmalle, liian vanhurskas, viisas ja hyvä ollakseen petturi. Häntä me 
rakastamme, vaikka olemmekin pettyneet toiveissamme, että hän uudelleen 
perustaisi Juudan kuningasistuimen.  
Nyt sirotettiin arabialaisia yrttejä Jeesuksen ruumiille, joka sen jälkeen 
puettiin valkoiseen pellavavaatteeseen ja kannettiin hautaan, missä se 
asetettiin kivipöydälle, jonka Joosef oli aikonut omaksi lepopaikakseen. 
Soihtujen valossa heittivät saattajat viimeisen silmäyksen ruumiiseen. Suuri 
sulkijakivi vieritettiin sisään käytävän suulle, ja kuhunkin ovenkulmaan 
sadanpäämies kiinnitti vähän sulatettua vahaa ja painoi maaherran sinetin 
vahaan.  
Kuoleman uhalla on kielletty rikkomasta noita sinettejä. Kun läsnä olevat 
juutalaiset näkivät, että hauta oli varmasti suljettu, he poistuivat.  



Rabbi Joosef, Nikodeemus ja Jeesuksen muut ystävät menivät samoin 
verkalleen pois. Haudalle jäi vain roomalainen vartiosto.  
Rakas isä, tällainen on kertomus voimallisen nasaretilaisen profeetan 
vangitsemisesta, kuulustelusta, tuomiosta, ristiinnaulitsemisesta ja 
kuolemasta.  
Minä olen niin seikkaperäisesti kuvaillut tapahtumia, ei ainoastaan sen 
vuoksi, että sinä saattaisit punnita kaikkea, niin kuin itse olisit ollut läsnä, 
vaan myös sen tähden, että Aamos-eno on sitä toivonut, ja vihdoin myös 
siksi, että saisin purkaa tunteeni, jotka ovat melkein tukehduttaneet minut. 
Koska minä niin lujasti uskoin häneen, olin velvollinen senkin tähden 
kertomaan kaikki niin tarkasti; minä tahdoin siten näyttää, että vaikka hänet 
ristiinnaulittiin ja hän kuoli, niin on kuitenkin hänen kuolemansa yhteydessä 
sattuneiden erikoisten luonnon ilmiöiden kautta tullut selväksi, että hän oli 
enemmän kuin ihminen - ellei hän ollut Messias.  
Lisäksi en ole tahtonut puolustaa vain omaa uskoani, mutta niidenkin, jotka 
häntä seurasivat. Siitä, että tuo kunnioitettu arimatialainen neuvoston jäsen 
toimitti Jeesukselle kunniallisen hautauksen, voit sitä paitsi itsekin päättää, 
että Joosef ei uskonut hänen tehneen sellaista rikosta, josta hän olisi 
ansainnut kuoleman, ja että Jeesus oli ennemmin petetty kuin pettäjä.  
Tämä ajatus Jeesuksen ylevästä luonteesta, hänen nöyryytensä ja hänen 
jumalallinen, viaton rauhallisuutensa kuulustelussa, on syynä siihen, että me 
yhä hellyydellä ja säälillä puhumme hänestä.  
Kaikki, mitä meillä hänestä on jäljellä, on hänen ruumiinsa, ja sille olemme 
osoittaneet kunnioitustamme. Kuten jo olen maininnut, ovat Maria ja Martta 
ynnä monet muut ystävät menneet haudalle Joosefin yrttitarhaan 
balsamoidakseen ruumista. Heidän palattuaan menemme Betaniaan ja 
olemme siellä, kunnes juutalaisten kiivas viha Jeesuksen uskolaisiin on vähän 
tyyntynyt.  
Maaherra odottaa joka päivä neljää roomalaista legioonaa Syyriasta, ja hän 
luulee niiden avulla voivansa tukahduttaa juutalaisissa kytevän kapinan 
hengen sekä vahvistavansa Rooman valtaa.  
Voi, jospa nuo sotilaat olisivat olleet täällä ristiinnaulitsemispäivänä! Rabbi 
Aamos sanoo, että Pilatus olisi silloin toiminut vapaasti sekä pelastanut 



Jeesuksen. 
Marian ja Martan äänet kuuluvat nyt pihalta heidän palatessaan haudalta. He 
kuuluvat olevan iloisia ja nauravat. Mitä merkitsevät nuo ilonhuudot, tuo 
edestakainen juokseminen pihalla ja huoneissa? 
Minun täytyy lopettaa tähän ja rientää ulos saadakseni tietää, mitä on 
tapahtunut. 
Altis tyttäresi Adina. 
 
Kolmaskymmenesseitsemäs kirje 
 
Jeesuksen ylösnouseminen. – Ilo. – Marian kertomus. – Vartijain kauhu. – 
Enkelit. – Maria kertoo nähneensä Jeesuksen. – Pietari ja Johannes. – Kaifaan 
hämmästys. – Pilatuksen mielenliikutus. – Sotamiehet saavat rahaa. – Huhu. 
– He jäävät rankaisematta. 
 
ISÄNI, RAKKAHIN ISÄNI! Millä sanoilla voinkaan ilmoittaa sinulle ihmeellisen, 
iloisen ja autuaan tapauksen, mikä minulla nyt on kerrottavana! Sydämeni 
sykähtelee, käteni vapisee ihastuksesta ja sieluni on täynnä kunnioitusta.  
Jeesus elää!  
Jeesus on noussut ylös haudasta! Voi, nyt tiedämme, että Jeesus on Jumalan 
Poika, että hän on Messias, joka oli maailmaan tuleva!  
Oi, kuinka olenkaan voinut kirjoittaa sinulle niin monta epäilevää ja 
levotonta kirjettä! Kuinka olen voinut pitää häntä petturina!  
Mutta nyt olen jälleen nähnyt hänet, ja hän on antanut minulle anteeksi. Ei 
kukaan meistä käsittänyt niitä sanoja, joita hän puhui itsestään ennen 
ristiinnaulitsemistaan, ja sen tähden me hämmästyimme ja jouduimme 
epätoivon valtaan.  
Mutta nyt käsitämme niiden merkityksen ja ihmettelemme 
ymmärtämättömyyttämme ja epäuskoamme. Hänen kuolemansa oli meistä 
ihmeellisen elämän petollinen loppu.  
Nyt tiedämme, että hän juuri ylösnousemisellaan on antanut meille 
vakuuden siitä, että hän on Jumalan Poika. Ilosta ja ihastuksesta voin tuskin 
käsitellä kynääni tai selvittää ajatuksiani muistellessani tapahtumia. Kuitenkin 



koetan hillitä liikutustani ilmoittaessani sinulle, rakas isä, mitä tänään on 
tapahtunut. 
Ensiksi minun täytyy kaikessa kiireessä lopettaa viime kirjeeni sinulle, minua 
kun häiritsivät pihalta kuuluvat kovaääniset ilonhuudot. Kuultuani Marian ja 
toisten huutavan minua, riensin ulos huoneestani.  
Portailla tapasin serkkuni Marian, joka aivan lentäen tuli vastaani. Hänen 
kauniit kasvonsa säteilivät rakkautta, hämmästystä ja sanomatonta onnea. 
Minut nähdessään hän kiersi käsivartensa kaulaani ja koetti sopertaa 
muutamia sanoja, mutta hänen sydämensä oli liian liikuttunut.  
Hän rupesi ilosta nyyhkyttämään ja itkemään. Tietämättä, mitä oli 
tapahtunut, painoin hänet kummastuneena rintaani vastaan ja koetin 
tyynnyttää hänen liikuttuneita tunteitaan.  
Silloin kuulin myös Martan äänen, kun hän portaiden juurella äkkiä sanoi 
muutamia sanoja Aamokselle, joka näytti kovin hämmästyvän. 
– Mitä - mitä on tapahtunut? Puhu, rakas Maria! minä huusin voimatta 
kauemmin kestää tätä epätietoisuutta. 
Hän nosti päänsä ja sopersi: 
– Hän - hän - on noussut ylös!  
Oi, hän on noussut ylös kuolleista! 
– Kuka? minä kysyin puoleksi uskoen, puoleksi epäillen.  
– Herra, suuri Mestarimme - Jeesus - Jumalan Poika 
– Messias! Adina, hän elää, hän elää ja voi hyvin. 
– Sinä olet varmaan nähnyt harhaan tai suru Jeesuksen kuolemasta on 
sekoittanut järkesi, minä vastasin. Maria katsahti minuun vakavasti suurilla 
silmillään ja sanoi: 
– Adina, älä epäile, vaan usko! Jeesus on noussut ylös kuolleista! Hän elää ja 
hengittää! Minä olen nähnyt hänet - hän on puhutellut Mariaa, Lasaruksen 
sisarta, ja minuakin!  
Oi, mikä riemu, mikä ilo! Hän on Korkeimman Poika, hän ei ole pettänyt 
meitä, vaan me olemme olleet sokeat ja taitamattomat, kun emme 
ymmärtäneet, että hänen täytyi kuolla noustakseen kolmantena päivänä 
ylös!  
Tule - älä epäile enää! Minä olen rientänyt tänne ilmoittaakseni sinulle tuon 



suuren uutisen. Maria kertoi kaikki Pietarille ja Johannekselle, ja vaikka he 
epäilivät, kiiruhtivat he kuitenkin haudalle saadakseen asiasta varmuuden. 
Tule meidän mukaamme! Valmistautuessani ilosta hämmästyneenä ja 
vavisten seuraamaan Mariaa, tuli Martta sisään taivaallinen autuus 
kasvoillaan. 
– Oletko kuullut sitä suurta ilosanomaa, Adina? 
– Onko se totta, Martta? minä vastasin vakavasti. 
– On, sillä minä olen nähnyt hänen kävelevän, kuullut hänen puhuvan! 
Sinäkin saat nähdä hänet, sillä hän on antanut meille käskyn ilmoittaa hänen 
ylösnousemisestaan opetuslapsille.  
Betanian Maria oli jo ilmoittanut Johannekselle, Pietarille, rabbi Aamokselle 
ja Nikodeemukselle sen suuren tapauksen. Kolmisin riensimme nyt Joosefin 
yrttitarhaan, ja minä toivoin kärsimättömänä itselleni siipiä lentääkseni 
haudalle.  
Minä pelkäsin, että Jeesus saattaisi kadota, ennen kuin saapuisin paikalle. 
Kaupungin portilla kohtasimme muutamia roomalaisia sotilaita, jotka kasvot 
kalpeina juoksivat ohitsemme kaupunkiin. 
– Mitä merkitsee tuollainen pelko ja kauhistus, miehet? huusi vartioiva 
päämies kaupungin portilla. – Niinhän te pakenette, ikään kuin vihollinen 
olisi kantapäillänne! 
– Puhu, Marius, sinä näyt vielä olevan järjilläsi! hän sanoi kääntyen 
nuorempaan sotilaaseen. Me pysähdyimme kuulemaan, mitä mies vastaisi. 
Hän puhui:  
- Dianan nimessä, päämies - me olemme kovin pelästyneet! Sydämeni 
tykyttää vieläkin kovasti rinnassani. Me olemme tuon ristiinnaulitun 
juutalaisen profeetan haudanvartijoita. Tänä aamuna ennen päivän koittaa 
astuskelin edestakaisin haudan edessä, ja toverini makasivat maassa 
ympärilläni.  
Katsellessani kointähteä, joka rupesi vaalenemaan aamunkoitosta, valaisi 
meitä äkkiä kirkas valo, ikään kuin tähti olisi taivaasta pudonnut, ja me 
kuulimme ilmassa tuhansien siipien suhinaa.  
Kaikki miehet hyppäsivät kummastuneina ja kauhistuneina pystyyn. Katsellen 
ympärilleni huomasin taivaalla loistavan olennon, jolla oli suuret, 



lukemattomista tähdistä kimaltelevat siivet.  
Olento oli puettu valkeaan pukuun, joka välähteli kuin salamat kesällä. Me 
luulimme näkevämme jonkun kuolemattomista jumalista ja seisoimme pelon 
huumaamina.  
Mutta nähdessämme tuon yliluonnollisen olennon laskeutuvan haudan 
päälle ja lähestyvän meitä taivaallisesta majesteettiudesta loistavin kasvoin, 
jotka miltei sokaisivat meidät, kadotimme kaikki rohkeutemme. Joku enkeli 
tai Jumala liiteli haudalle kirkkaassa valossa, ja kun hänen jalkansa 
koskettivat maata, vapisi se ikään kuin maanjäristyksessä.  
Kaikki vartijat lankesivat maahan kuin kuolleet. Minä seisoin jäykkänä kuin 
kuvapatsas voimatta liikuttaa itseäni.  
Olento kosketti sormellaan suurta kiviovea, ja kivi vierähti sivulle ikään kuin 
voimakkaasta iskusta, minkä jälkeen hän istahti sille niin kuin Jupiter 
noustessaan valtaistuimelleen. Mutta voi kauheaa!  
Sitten näin ristiinnaulitun profeetan nousevan ylös marmoripöydältä, jolle 
hänet oli asetettu, ja hän astui eteenpäin voimallisen voittajan ryhdillä. 
Hänet nähtyään peitti tuo taivaallinen olento loistavat kasvonsa siivillään ja 
polvistui profeetan jalkoihin ikään kuin kunnioittaakseen korkeampaa 
olentoa.  
Sen jälkeen en nähnyt mitään, sillä vaivuin tajuttomana maahan. Siitä 
herättyäni oli hauta täynnä ihania, loistavia olentoja. Sopusointuinen soitto, 
jollaista ei yksikään kuolevainen koskaan ole kuullut, kajahteli ilmassa, ja 
pelon karkottamana riensin sieltä tovereitteni kanssa. Ei kukaan rohjennut 
katsoa taakseen. 
– Ihmeellistä se todella onkin! huudahti päämies. – Minäkin näin valon ja 
tunsin maan tärisevän allani, mutta minä luulin salaman iskeneen Golgatan 
vuoren lähelle.  
Mene ja kerro se päällikkö Emiliukselle tai Pilatukselle itselleen! 
Sotilaat juoksivat kaupunkiin. Vakuuttuneena siitä, että Jeesus todella oli 
noussut ylös, minä riensin Marian ja Martan kanssa haudalle. 
– uskotko nyt, Adina? kysyi Betanian Maria minulta tiellä. 
– Uskon - mutta anna minun nähdä hänet kasvoista kasvoihin, sitten kuolen 
mielelläni. Millaiselta näytti ylösnoussut Herramme? minä kysyin häneltä. 



– Hänen kasvoillaan oli sama hyvä ja pyhä ilme, sama jumalallinen 
majesteettius, sama taivaallinen arvokkuus, ja hän puhui yhtä rakkaita sanoja 
kuin ennenkin. 
– Kuinka ja missä näit hänet, Maria? minä kysyin lähestyessämme Joosefin 
yrttitarhan portille johtavaa polkua. 
Hän kertoi:  
- Kun me saavuimme haudalle yrtteinemme ja voiteinemme balsamoimaan 
ruumista, tapasimme haudan avattuna ja vartijain makaavan ikään kuin 
kuolleina. Enkeli istui kivellä, mutta häikäisevä valo hänen kasvoistaan ja 
vaatteistaan loisti niin lempeästi meitä kohti, ettemme ollenkaan pelänneet, 
vaikka tunsimmekin hänet enkeliksi, sillä hänen ulkonäkönsä oli arvokas ja 
hänen kasvonsa taivaallisen kauniit. Me seisahduimme kunnioituksen 
valtaamina ja katselimme vaieten enkeliä. 
– Älkää peljätkö, hän sanoi äänellä, mikä meidät täydellisesti rauhoitti. – 
Älkää peljätkö, te Aabrahamin tyttäret!  
Te etsitte ristiinnaulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä - hän on noussut ylös, 
kuten hän itse edeltäpäin sanoi. Katsokaa, tässä on paikka, missä elämän 
Herra ja kuoleman voittaja on levännyt!  
Vavisten menimme lähemmäksi, katsahdimme hautaan ja huomasimme sen 
tyhjäksi. 
– Menkää ja sanokaa hänen opetuslapsilleen, että Herra on noussut ylös, 
jatkoi enkeli.  
– Hän käy heidän edellään Galileaan, missä he saavat nähdä hänet jonkin 
päivän perästä. 
Näiden enkelin sanojen jälkeen lähdimme kiireesti haudalta, vavisten, mutta 
iloisina sekä juoksimme kaupunkiin ilmoittamaan Jeesuksen opetuslapsille 
enkelin sanat.  
Mutta saavuttuani yrttitarhan portille - minä näet menin ulos viimeisenä - 
näin Jeesuksen itsensä seisovan edessäni. 
– Terve, Israelin tytär! hän sanoi.  
– Älä pelkää! Minä elän, vaikka olenkin ollut kuollut. Minun täytyi kuolla ja 
jälleen nousta ylös, että herättäisin iankaikkiseen elämään kaikki, jotka 
kuolevat yhdistyneinä minuun.  



Mene, ja sano äidilleni ja ystävilleni ja Pietarille, Lasarukselle ja 
Johannekselle, että minä olen noussut ylös ja puhutellut sinua. Katso tässä 
lävistettyjä käsiäni vakuuttuaksesi siitä, että se olen minä. Älä pelkää! Minä 
olen ylösnousemus ja elämä! 
Minä lankesin hänen jalkoihinsa ja rukoilin häntä, mutta kun jälleen 
katsahdin häneen, hän oli kadonnut.  
Toiset, jotka olivat seurassamme haudalla, eivät nähneet häntä. Me 
riensimme nopein askelin kaupunkiin, mutta muutamat vartijoista, joita 
äsken kohtasimme, ehtivät ennen meitä.  
– Mutta nythän olemmekin yrttitarhan portilla. Hänen täytyy olla täällä 
lähellä. Nämä viimeiset sanat Maria lausui hiljaa ja kunnioittavalla äänellä. 
Me emme nähneet ketään ihmistä tullessamme haudalle.  
Hauta oli auki ja tyhjä. Kivellä, jonka päällä enkeli oli istunut, ei ollut ketään. 
Lähestyessämme loisti lempeä valo haudasta, ja astuttuani vieläkin 
lähemmäksi huomasin kaksi valkopukuista ja loistavakasvoista enkeliä, joista 
toinen istui Jeesuksen ruumiin alustana olleen marmoripöydän alapäässä, 
toinen yläpäässä.  
Nähdessämme nuo pyhät ja kauniit olennot, Jumalan lapset, jotka olivat 
tulleet taivaasta, aloimme pelätä. Minä vaivuin kivelle ja jäin hetkeksi 
liikkumattomana paikalleni. 
– Älkää peljätkö, Israelin tyttäret, sanoi toinen enkeleistä.  
– Hän, jota te etsitte, elää, eikä hän enää koskaan kuole. Hän on noussut 
haudasta, johon hän meni omasta tahdostaan, sillä Jeesus on elämän herra 
sekä kuoleman ja tuonelan voittaja.  
Menkää ja sanokaa hänen opetuslapsilleen, että hän odottaa heitä 
Galileassa. 
Sitten enkelit katosivat näkyvistämme. Samassa tulivat Johannes ja Pietari ja 
huomasivat kiven poistetuksi. Edellinen katsahti hautaan ja sanoi näkevänsä 
käärevaatteet ja hikiliinan. Pietari taas meni hautaan sisään ja tutki kaikki. 
Ilmoitettuamme heille, että Jeesus enkelin sanojen mukaan kulkisi heidän 
edellään Galileaan, he iloitsivat ja riensivät pian pois sinne mennäkseen.  
Nyt he eivät enää epäilleet, vaan uskoivat. Minäkin läksin heidän mukanaan 
kertoakseni tuon suuren uutisen Jeesuksen äidille, Marialle, joka ei ollut 



jättänyt asuntoaan sitten ristiinnaulitsemisen. Murheet ja surut olivat tehneet 
hänet sairaaksi.  
Betanian Maria jäi hetkeksi haudalle, hän kun näet toivoi, ettei Jeesus olisi 
lähtenyt yrttitarhasta, vaan että hän vielä kerran saisi nähdä hänet. Hänen 
istuessaan haudalla ja itkiessään ilonkyyneleitä Jeesuksen ylösnousemuksen 
johdosta sekä palavasti toivoessaan näkevänsä hänet, hän äkkiä kuuli 
askeleita takanaan, ja kääntyessään hän näki miehen seisovan edessään. Se 
oli Jeesus itse. Maria polvistui hänen eteensä ja tahtoi suudella hänen 
jalkojaan, mutta Jeesus sanoi: 
– Älä koske minuun, Maria, sillä minä en ole vielä mennyt ylös Isäni ja teidän 
Isänne tykö. Mutta sano Lasarukselle, veljilleni ja äidilleni, että minä kohta 
menen minun ja teidän Isänne tykö, minun ja teidän Jumalanne tykö. Sitten 
Jeesus katosi hänen näkyvistään.  
Maria kertoi meille ja opetuslapsille, mitä oli tapahtunut, ja me kaikki 
uskoimme jälleen, että Jeesus on Messias, Kristus, Korkeimman iankaikkinen 
Poika. Ei ole koskaan kukaan ihminen tuntenut sellaista riemua, kuin mitä 
me nyt tunsimme. Ilomme oli yhtä suuri kuin surummekin oli ollut 
masentava ennen Jeesuksen ylösnousemusta. 
Rakas isä, kuinka osaisin kuvata sinulle Kaifaan, pappien ja Jeesuksen 
muiden vihollisten kummastusta ja kauhistusta!  
Sotilaat, jotka olivat olleet haudan vartijoina, olivat eri teitä rientäneet 
kaupunkiin, ja joka kadulla, missä he vain juoksivat, he olivat ilmoittaneet 
tuosta suuresta ihmetyöstä.  
Tämän hälinän kuullessaan Kaifas nousi vuoteeltaan tiedustellakseen syytä 
siihen, ja kun hänen palvelijansa huusivat hänelle:  
- Jeesus on murtanut hautansa ja noussut ylös kuolleista! hoiperteli hän 
kuoleman kalpeana takaperin.  
Mutta hän tointui jälleen ja tiedusteli vartijoilta tarkasti tapahtuman 
pienimpiäkin yksityisseikkoja.  
Kuultuaan vartioivan sadanpäämiehen kertomuksen Pilatus huusi: 
– Me olemme sittenkin ristiinnaulinneet Jumalan! Tästä lähin minä olen 
kirottu! Hän poistui oikeussalistaan ja sulkeutui huoneeseensa, missä hän 
siitä pitäen on oleskellut.  



Sanotaan, ettei hän syö eikä juo ja että hän on raskasmielinen. Sillä välin 
kokoontuivat Kaifas ja papit, ja kuultuaan sadanpäämiehen todistuksen he 
ymmärsivät, etteivät he voineet kieltää Jeesuksen ylösnousemusta. 
– Kuka on nähnyt hänet elävänä? kysyi ylimmäinen pappi. 
– Herra, minä olen hänet nähnyt, vastasi sadanpäämies,  
- minä näin hänen lävistetyt kätensä ja jalkansa hänen mennessään 
ohitsemme; aamutuulen leyhyttäessä hänen vaippaansa, näin haavan, minkä 
eräs vartijoistani oli keihäällään häneen pistänyt. Hän eli ja liikkui terveenä ja 
reippaana. 
Kaifas sanoi: - Roomalainen, sinä olet nähnyt utukuvan. Tule tänne ja 
keskustelkaamme hetkinen!  
Pian sen jälkeen sadanpäämies poistui linnasta orjan seuraamana, joka 
kantoi suurta, persialaisesta kullasta tehtyä astiaa.  
Sitten hän on sanonut kaikille nähneensä varmaankin hengen, sillä 
Jeesuksen opetuslapset olivat muka yöllä vartijain nukkuessa varastaneet 
mestarinsa ruumiin. Vartijatkin olivat saaneet rahaa levittääkseen samaa 
satua. 
Rakas isä, sellainen valheellinen huhu kulkee kaupungissa, mutta vain harvat 
pitävät sitä totena, eivätkä edes Jeesuksen vihollisetkaan tahdo uskoa sitä 
todeksi. Emilius, joka on kovin iloinen Jeesuksen ylösnousemuksesta, 
huomautti tänään oikein: 
– Jos vartijat nukkuivat, kun heidän piti valvoa, niin ansaitsisivat he 
sotalakien mukaan kuoleman. Jos Jeesuksen ruumis, jota heidän tuli 
vartioida, varastettiin heidän nukkuessaan, niin on heitä rangaistava, kun 
eivät estäneet tätä varkautta.  
Mutta miksi ei Pilatus ole panettanut heitä vankeuteen, jos huhussa on 
perää? Siitä syystä, nähkääs, ettei se ole totta! Hän on salaisesti kuulustellut 
vartijoita ja on vakuuttunut siitä, että Jeesus lähti elävänä haudastaan, ja että 
enkelit poistivat kiven rikkomatta sinettejä, mitkä sellaisessa tapauksessa 
vain ihmetyön kautta pysyvät ehjinä. 
– Pilatus tietää, että Jeesus on noussut ylös, sillä sanotaan hänen itsensä 
nähneenkin hänet. Jeesus näyttäytyi epäilemättä hänelle silloin, kun Pilatus 
jätti tuomiosalin ja meni huoneisiinsa, sillä silloin huomattiin Pilatuksen 



kauhistuvan, muuttuvan kalman kalpeaksi, ja hän näkyi tahtovan puhutella 
jotakin, kaikille muille paitsi hänelle näkymätöntä olentoa.  
Tämän vuoksi eivät vartijat saa rangaistusta; ja että he saavat olla vapaina, 
on varmin todistus siitä, ettei Jeesuksen ruumista ole heidän nukkuessaan 
varastettu. Mutta jos he olisivatkin nukkuneet, kuinka he silloin saattaisivat 
todistaa, että ruumis todellakin on varastettu, ja kuinka he voivat sanoa, 
kuka sen on tehnyt?  
Nämä ovat päämies Emiliuksen esittämät epäämättömät todistukset 
Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja sinä voit tästä huomata, rakas isä, ettei 
Kaifas ole mitään voittanut lahjomisellaan ja väärien huhujen levittämisellä. 
Totuus on, että nasaretilainen Jeesus on jälleen tullut eläväksi, ja vaikka en 
itsekään olisi häntä nähnyt, niin vakuuttaisivat kuitenkin selvät todistukset 
niin olevan. 
Paitsi mitä jo olen maininnut, voin esittää tuhansien todistuksia, jotka tänään 
ovat menneet Jeesuksen hautaa katsomaan. Kaikki, sekä viholliset että 
ystävät, sanovat, että olisi ollut mahdotonta ihmiskäsin avata hautaa 
rikkomatta sinettejä.  
Kansa sanoo: - Jos sotilaat nukkuivat, miksi heitä ei sitten rangaista 
kuolemalla laiminlyömisestään? 
Tämä kysymys jää vastaamatta, ja sotilaat kuljeksivat rankaisematta pitkin 
katuja!  
Rakas isä, älä välitä heidän epäuskostaan, vaan usko minun kanssani 
Jeesukseen, Jumalan Poikaan, Israelin lunastajaan, profeettain ennustamaan 
kuolemattomaan Kristukseen. 
Sinua rakastava tyttäresi 
Adina. 
 
Kolmaskymmeneskahdeksas kirje 
 
Adina Betaniassa. – Katsaus Jeesuksen elämään. – Ennustukset Messiaasta. – 
Jeesus ilmestyy Galileassa ja muilla paikkakunnilla. – Opetuslapset 
rohkaistuvat. – Kokoukset Beetlehemissä. – Jeesuksen valta ja majesteettius. 
– Uhrien merkitys. – Varmuus Jeesuksen ylösnousemuksesta. – Erikoinen 



tapaus. – Adinan isää odotetaan. - Betaniassa, Marian ja Martan kotona 
kuukausi pääsiäisjuhlan jälkeen. 
 
RAKAS ISÄ! Sydämestäni suren, että olet niin kauan ollut estynyt tulemasta 
Jerusalemiin, mutta toivon, että karavaani, jota vielä odotat, pian tulee 
Gassaan, niin että sinulla olisi tilaisuus jatkaa matkaasi pyhään kaupunkiin. 
Minä olen jo jonkin aikaa oleskellut Betaniassa, sillä pappien yllyttämät 
juutalaiset olivat niin vihamielisiä meitä kohtaan, että meidän oli Pilatuksen 
käskystä pakko lähteä Jerusalemista Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeisenä 
päivänä ja viipyä täällä, kunnes viha meitä vastaan on jossakin määrin 
vähentynyt. 
Aamos-eno on mennyt maakartanoonsa Jerikon lähelle, mutta huomenna 
hän palaa tänne luoksemme. Sen tähden tulee sinun, lähestyessäsi 
Jerusalemia, poiketa sivutielle, mikä johtaa kuninkaallisten puutarhain ohitse 
Betaniaan. Minä rukoilen Jumalaa varjelemaan sinua ja antamaan minulle 
onnen saada jälleen syleillä sinua kolmen vuoden erossa olon jälkeen.  
Millaisia tapahtumia olenkaan tällä ajalla nähnyt! Olen kuullut Johannes 
Kastajan saarnoja, nähnyt hänen kastavan Jeesuksen ja elänyt Jumalan Pojan 
ihmeellisen ylösnousemisen aikana!  
Mikä onni minulle, että olen saanut nähdä kaikki nämä tapaukset ja oleskella 
Juudeassa tänä merkillisenä aikana, johon ei voida verrata mitään aikaa! 
Vaikka et ollut silminnäkijänä, niin tunnet kuitenkin kirjeitteni kautta kaikki 
yhtä hyvin kuin jos itse olisit ollut läsnä.  
Rakas isä, lue vielä kerran kaikki kirjeeni ja vastaa sitten seuraaviin 
kysymyksiin: Eikö tämä Jeesus ole Jumalan Poika? Eikö hän ole Kristus, tuo 
kauan odotettu Messias? Eikö hän ole maailmaan tuleva voimallinen 
profeetta?  
Ellei hän ole kaikkea tätä, niin kuka hän sitten on? Kuka on hän, jonka 
syntyessä ilma näkyi olevan täynnä enkeleitä ja jonka vuoteen yläpuolelle 
pysähtyi loistava taivaan tähti?  
Kuka on hän, jonka edessä nuo kolme idän viisasta miestä, ihmiskunnan 
edustajina, kunnioittavasti polvistuivat niin kuin Jumalan edessä?  
Kuka on hän, jonka henkeä Herodes vainosi, kun hän Jeesuksen tähden 



tapatti kolmesataaneljäkymmentäyhdeksän lasta Beetlehemistä?  
Kuka on hän, jonka Johannes Kastaja ilmoitti "Jumalan Karitsaksi", jonka veri 
yksin voi poistaa maailman synnit?  
Kuka on hän, jonka pään päällä taivas aukeni, kun hänet kastettiin, ja jonka 
yli Pyhä Henki tuli alas kyyhkysen muodossa, samalla kun Herran ääni niin 
kuin jymisevä ukkonen, huusi alas korkealta taivaalta: "Tämä on minun rakas 
Poikani!"  
Rakas isä, kuka on hän, jonka käskystä myrskyt hiljenivät ja laineet lakkasivat 
aaltoilemasta?  
Kuka on hän, joka yhdellä ainoalla sanalla paransi sairaita ja pitalisia; joka 
koskettamisellaan loi uudesti kuivettuneen jäsenen; joka katseella paransi 
halvattuja; joka herätti Jairuksen tyttären, paransi sadanpäämiehen palvelijan 
ja herätti Nainin lesken pojan elämään; joka ajoi legioonan riivaajia 
leeviläinen Beorista, joka antoi kuulon ja puhekyvyn Syyrian maaherran 
kuuromykälle veljenpojalle; joka antoi opetuslapsille voiman tehdä 
ihmetöitä; joka kerran ravitsi neljätuhatta ja toisen kerran viisituhatta ihmistä 
muutamalla leivällä ja kalalla, mitkä eräs poika kantoi kopassa?  
Kuka on hän, jonka edessä Mooses ja Elia ilmestyivät lois taen Jumalan 
kirkkaudessa?  
Kuka on hän, joka herätti henkiin Lasaruksen, joka jo alkoi haista 
haudassaan?  
Kuka on hän, jonka rukoukseen ääni taivaasta vastasi, niin että moni ihminen 
sen kuuli: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä mielistyin?"  
Kuka on hän, jota ei voitu syyttää mistään synnistä häntä kuulusteltaessa?  
Kuka on hän, jonka Pilatus julisti viattomaksi siten, että pesi kätensä ja pyysi, 
ettei profeetan veri tulisi hänen päälleen, sillä hän ei löytänyt hänessä syytä?  
Kuka on hän, jonka kuollessa taivas synkkeni, aurinko kadotti valonsa, tähdet 
pimenivät, salamat välähtelivät yli vapisevan maan ja kuolleet nousivat 
haudoistaan?  
Kuka on hän, joka kolmantena päivänä mursi hautansa oven ja jota enkelit 
kunnioittivat sekä serafit ja kerubit palvelivat?  
Kuka on hän, joka elävänä ilmestyi äidilleen, Galilean naisille, Betanian 
Marialle, Martalle, Lasarukselle ja minulle?  



Kuka muu hän olisi, ellei hän ole Kristus? 
Oi, lue ja vertaile Jeesuksen elämään, sanoihin ja töihin profeettain 
ennustuksia Messiaasta - vertaile hänen elämäänsä profeettain elämään! 
Tästä vertailusta tulet huomaamaan, että hän on osoittanut olevansa Kristus 
juuri siten, mitä me taitamattomuudessamme pidimme todistuksena hänen 
petoksestaan.  
Jesaja ennusti Kristuksesta, että "hän on kaikkien ylenkatsoma ja kaikkein 
halvin, hänet viedään teurastettavaksi kuin karitsa ja otetaan pois 
ahdistuksesta ja tuomiosta sekä temmataan pois elävien maasta. Hänelle 
annettiin hauta jumalattomien joukossa, mutta rikkaan tykö hän tuli 
kuoltuansa!" Nämä ennustukset ovat nyt selvät ja kirkkaat minulle ja meille 
kaikille! Sinä tiedät, kuinka tarkasti ne ovat toteutuneet. 
Ylösnousemuksensakin on Jeesus edeltäpäin ilmoittanut, mutta me emme 
silloin käsittäneet hänen sanojaan! Puhuessaan temppelin maahan 
hajottamisesta ja sen jälleen rakentamisesta kolmessa päivässä hän puhui 
ruumiinsa temppelistä!  
Voi, paljon siitä, mitä hän on puhunut ja mikä silloin tuntui meistä 
salaperäiseltä, on nyt selvänä muistossamme ja ajatuksissamme sekä 
todistaa, että hän meni kuolemaan täydellisesti tietäen, mitä hänelle 
tapahtuisi! 
Daavidkin ennustaa hänen ylösnousemuksestaan: "Sinä et hylkää minun 
sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa."  
Jopa hänen syyttämistään Pilatuksen, Kaifaan ja Herodeksen edessä Daavid 
ennustaa näin: "Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat 
Herraa ja hänen voideltuansa vastaan. Hän, joka taivaissa asuu, nauraa; Herra 
pilkkaa heitä ja sanoo: 'Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut 
synnytin' " (Ps.2:2 -4, 7).  
Lue myös Daavidin kahdeskymmeneskahdes psalmi ja vertaile edellisiin 
kirjeisiini Messiaan seuraavia sanoja: "Minun Jumalani, minun Jumalani, miksi 
minut hylkäsit?"  
Nämä ovat ne profeetalliset sanat, mitkä oletetaan Messiaan suun kautta 
puhutuiksi siitä, että hän esiintyy ja tulee Jumalan hylkäämäksi. Sinä saatat 
eräästä kirjeestäni huomata, että Jeesus on lausunut samat sanat ristillä 



ollessaan. 
Samassa psalmissa panee kuningas Daavid Messiaan suuhun vielä seuraavat 
sanat: "Minä olen mato, enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. 
Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, 
nyökyttävät ilkkuen päätään: 'Jätä asiasi Herran haltuun. Hän vapahtakoon 
hänet, hän pelastakoon hänet, koska on häneen mielistynyt'. Ja sinä lasket 
minut alas kuoleman tomuun" (Ps.22:7–9, 16). 
Kaikki tämä todistaa siis, että jos Messias olisi tuleva kuninkaaksi, täytyisi 
hänen ensin kärsiä, tulla Jumalan hylkäämäksi ja kuolla, ja kuitenkin me 
hylkäsimme hänet kohta, kun hän kuoli! 
Rakas isä, lue eteenpäin pyhän kuninkaan samaa psalmia, ja sinä löydät 
nämä sanat, jotka kuninkaallinen profeetta panee tulevan Messiaan suuhun: 
"Koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani 
niin kuin jalopeurat. He jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät 
minun puvustani arpaa."  
Lue ja vertaile näitä ennustuksia Messiaasta kertomuksiin, joita olen sinulle 
kirjeissäni kertonut. Silloin et tule ainoastaan vakuuttuneeksi siitä, että 
Jeesus on profeettain ennustama Messias ja Jumalan Kristus, vaan ymmärrät 
myös, että hänen kärsimisensä ja hänen alennuksensa Pilatuksen ja Kaifaan 
edessä, hänen kuoleman tuskansa ristillä, hänen kuolemansa ja 
hautaamisensa, todistavat, vastoin meidän entisiä mielettömiä luulojamme, 
että hän on ollut Korkeimman Poika, Jumalan Messias, josta profeetat ovat 
ennustaneet - Israelin voideltu kuningas! 
Ihmeellistä on tämä kaikki! Erikoisia asioita on tapahtunut silmiemme 
edessä. Me olimme sokaistut, mielemme oli pimentynyt, kun me vasta hänen 
kuolemansa ja ylösnousemisensa jälkeen tunnustimme hänet siksi, mikä hän 
oli jo kärsimisessään ja kuolemassaan - Jumalan Messias. Profeettain 
ennustukset ovat avautuneet meille, ja me ymmärrämme, että kaiken tämän 
piti tapahtua hänelle, maailman Vapahtajalle.  
Kuinka äkkiä hylkäsimmekään hänet! Hänen opetuslapsensa kielsivät häntä 
koskaan tunteneensakaan, ja me häpesimme, että olimme häneen uskoneet. 
Voi ymmärtämättömyyttämme ja sokeuttamme!  
Me näimme profeettain ennustuksissa vain sellaisia paikkoja, jotka puhuivat 



Messiaan vallasta ja kunniasta, mutta sivuutimme ne, jotka puhuivat hänen 
alentumisestaan, häpeästään ja kuolemastaan!  
Älä enää, rakas isä, lue profeettain kirjoituksia hämärin silmin! Pidä kaikessa, 
mitä luet, Jeesusta profeettain tarkoituksena, heidän ennustuksiensa 
päämaalina, heidän profeetallisten näkyjensä todellisena täyttymyksenä! 
Vastauksessa erääseen edellisistä kirjeistäni sanot, että Elian piti tuleman, 
ennen kuin Messias esiintyy maan päällä, ja sinä kysyt: - Missä on Elia! Missä 
hän on ilmestynyt, ja kuka hänet on nähnyt? Rakas isä, muutamat juutalaiset 
tekivät kerran Jeesukselle saman kysymyksen. Hän vastasi siihen: 
– Elia on todella tullut, mutta te ette häntä tunnustaneet, vaan teitte hänelle 
oman mielenne mukaan. 
– Kuka hän oli? kysyivät useat kirjanoppineet ja papit ihmeissään. 
– Se, joka saarnasi minun edelläni erämaassa, puhui minusta ja jonka 
Herodes tappoi, vastasi Jeesus. 
– Mestari, hänen nimensä oli Johannes, he vastasivat. 
– Mutta hänellä oli Elian henki ja voima, vastasi Jeesus. – Hän tuli samassa 
hengessä ja voimassa kuin Elialla oli, ja sellainen piti tulevan Elian olemankin. 
Totisesti hän oli se mies. Johannes oli profeetta Malakian ennustama Elia. 
Profeetalliset silmät näkivät asiat niiden oikeassa valossa, huolimatta nimistä.  
Rakas isä, siten on Jeesus kaikissa kohdin osoittanut olevansa ennustusten 
kohde - Israelin kuningas.  
Sinä ehkä kysyt: - Perustaako hän jälleen Daavidin istuimen ja elääkö hän 
iankaikkisesti? 
Tosin kyllä, mutta ei tässä maallisessa Jerusalemissa. Oi, nyt käsitän kaiken, 
mikä ennen teki minut murheelliseksi! Hänen valtakuntansa, jonka luulin 
olevan Juudan maa, on sen sijaan taivaassa; hän on sen valmistanut 
tunnustajilleen, jotka, kuten hänkin, tulevat menemään sinne kuoleman 
portin kautta. Se Jerusalem, missä hänen istuimensa on, on taivaallinen, ja se 
on totinen Jerusalem, josta maallinen on vain ajallinen kuva, niin kuin ruumis 
on ihmissielun kuva. 
Jeesus on puhutellut minua ylösnousemisensa jälkeen; hän on selittänyt 
minulle tämän ja sanonut paljon muutakin ihmeellistä. Nyt on kulunut neljä 
viikkoa hänen kuolleista nousemisestaan; tällä ajalla eivät häntä ole nähneet 



ainoastaan hänen omat opetuslapsensa, vaan myös monet muut hänen 
uskolaisensa ja ystävänsä.  
Seitsemäntenä päivänä ylösnousemisestaan hän ilmestyi julkisesti Galilean 
meren rannalla Pietarille, Jaakobille ja muille opetuslapsilleen sekä monelle 
sukulaiselleen ja kaupungin arvokkaille asukkaille, jotka kaikki tunsivat hänet 
ja kummastellen katselivat hänen lävistettyjä käsiään ja jalkojaan.  
Tuskin tämä oli tapahtunut, niin muutamat niistä, jotka pääsiäisjuhlilla 
Jerusalemissa olivat nähneet hänen riippuvan ristillä, juoksivat kaupunkiin ja 
ilmoittivat ihmetyön - ja pian oli koko kansa hänen jalkainsa juuressa ja 
rukoili häntä.  
Ainoa muutos hänen ulkonäössään oli läpikuultava kalpeus, mikä tekee 
hänet entistään ihanammaksi, sekä majesteettius, joka täyttää kaikki häntä 
lähestyvät syvällä kunnioituksella ja pakottaa hänen lähellään olevat 
puhumaan kuiskaavalla äänellä. 
Hänen äitinsä, joka nyt on onnellisin, niin kuin hän ennen oli onnettomin 
vaimoista, istuu aina hänen jalkojensa juuressa ja iloitsee hänen pyhästä 
läsnäolostaan; hän puhuu vain harvoin ja katselee häneen kuin Jumalaan, 
enemmän kuin äiti poikaansa. Että hän todellakin elää eikä ole vain henki, on 
hän osoittanut opetuslapsilleen siten, että hän aterioi heidän kanssaan.  
Eräs heistä, nimeltä Tuomas, ei tahtonut uskoa, että hänen Herransa oli 
noussut kuolleista. Jeesus käski hänen silloin pistää kätensä hänen 
haavoihinsa. Tuomas lankesi hänen jalkoihinsa ja rukoili häntä Jumalana. 
Kuitenkin kuluisi liiaksi aikaa, jos minä sinulle, rakas isä, kertoisin kaikista 
tilaisuuksista, jolloin ihmiset, jotka tunsivat hänet ennen hänen 
ristiinnaulitsemistaan, ovat nähneet ja puhutelleet häntä hänen 
ylösnousemisensa jälkeen.  
Tuskin löytyy tapausta, jonka totuudesta monet tuhannet Juudeassa ovat 
niin varmasti vakuuttuneet kuin Jeesuksen kuolleista nouseminen. Jos vielä 
vaaditaan lisätodisteita, niin on meillä sellainen opetuslasten 
käyttäytymisessä Mestarin kuoleman jälkeen, minkä oppinut fariseus 
Aabrahamkin on tunnustanut Aamos-enolle.  
Heidän luopumisensa hänestä alkoi siten, että he kielsivät ja hylkäsivät 
hänet; he pakenivat kaikille tahoille ja salasivat huolellisesti yhteytensä 



häneen.  
Tähän ei heitä johtanut vain pelko, mutta häpeäkin ajatellessaan, että he 
olivat antaneet hänen pettää itsensä, sillä he olivat rehellisiä, yksinkertaisia ja 
haaveilemattomia ihmisiä. He olivat ruvenneet Jeesuksen opetuslapsiksi, 
koska he hänessä tunsivat saman siveellisen puhtauden ja totuuden, mikä oli 
heidänkin luonteensa perusominaisuutena. Nämä yksinkertaiset, 
vaatimattomat miehet – nämä köyhät kalastajat ja rehelliset maalaiset 
tunsivat syvästi, mihin omituiseen valoon he väärän suhteensa kautta olivat 
joutuneet.  
Sen tähden he riensivät yksinäisiin majoihinsa Galileaan kätkemään 
häpeäänsä ja pettyneitä toiveitaan, ja he tuumivat varmaankin, että he eivät 
enää koskaan kuulisi mitään ristiinnaulitusta Mestaristaan. 
Mutta mitä näimme viikkoa myöhemmin, sitten kun Jeesuksen 
ylösnouseminen oli tullut tunnetuksi koko Juudan maassa?  
Ne, jotka häveten olivat välttäneet päivän valoa, esiintyivät rohkeasti ja 
kokoontuivat jälleen Herransa ympärille, joka antoi heille anteeksi ja osoitti 
uudelleen rakkauttaan. He seurasivat häntä, mihin hän menikin, jopa 
Jerusalemiinkin, mistä he muutamia päiviä sitten olivat paenneet.  
He menivät reippain askelin ja kirkastetuin kasvoin kaupunkiin, niin kuin 
miehet, jotka eivät enää palvele voitettua kuningasta, vaan taivaan ja maan 
Herraa.  
Tänään he ovat hänen kanssaan kuningas Daavidin puutarhoissa 
Beetlehemissä, missä hän ja hänen yksitoista opetuslastaan joka päivä 
pitävät juhlallisia kokouksia, jolloin hän puhuu heille valtakuntansa tulevasta 
kunniasta ja selittää heille profeettain ennustuksia itsestään. Johannes 
sanoo, etteivät muut voi käsittää Jeesuksen valtaa, hänen valtakuntansa 
loistoa ja majesteettiutta, hänen kuolemansa ja ylösnousemisensa ääretöntä 
siunausta kuin ne, jotka ovat kuulleet hänen omia sanojaan. Johannes sanoo: 
- Hän on ilmoittanut meille, että hänen välittäjänvirkansa on siinä, että hän 
samalla on Jumalan ja Ihmisen Poika; että hän kuolemallaan sovitti Aadamin 
suvun Isänsä kanssa, ollessaan uhrilampaana koko maailman syntien edestä.  
Hän on opettanut meille, että hän oli ylimmäinen pappi, ja hänen kallis 
ruumiinsa oli, uhri, minkä hän uhrasi Jumalalle lepyttääkseen hänen vihaansa 



ihmisten syntien tähden.  
Hänen ristinsä oli tämän suuren maailmanuhrin alttari, koko maa ja taivas oli 
temppeli. Hän näytti meille, että kaikki karitsat, jotka oli uhrattu Aadamin 
ajoista asti, olivat esikuvia hänestä, joka, oli ainoa ja täydellinen karitsa, jonka 
Jumala oli määrännyt viimeiseksi uhriksi ihmisten syntien edestä. 
Kuinka ihmeellistä onkaan tämä kaikki, rakas isä! Jeesus on sanonut 
opetuslapsilleen, että hän pian menee maasta taivaalliseen valtakuntaansa, 
ja siellä tulevat hänen alamaisikseen kaikki ne, jotka ovat häntä rakastaneet 
ja pitäneet hänen käskynsä.  
Se on kunnian valtakunta, ja. ainoastaan puhdassydämiset pääsevät sinne. 
Hän on myös sanonut, että niin kuin me nyt temppelissä uhratessamme 
tunnustamme syntimme, niin tulee meidän, kun hän ei enää ole maan päällä 
näkyväisessä muodossa, pitää, häntä edestämme teurastettuna uhrina ja 
tunnustaa syntimme hänen Isälleen; hänen verensä tähden saamme Isältä 
synnit anteeksi ristillä tapahtuneen täydellisen uhrin kautta. 
Pakanoillakin on yhtä suuri osa kuin Aabrahamin lapsilla hänen kuolemansa 
ja ylösnousemisensa tuottamaan siunaukseen, ja hänen opetuslapsensa 
tulevat ilmoittamaan tätä ilosanomaa kaikille kansoille.  
Tätä evankeliumia, ettei lunastus enää riipu vuohien ja kauristen verestä, 
vaan hänen verestään, julistetaan kerran yli koko maailman, jaa kaikki polvet 
tulevat notkistumaan Jeesuksen nimessä.  
Jeesus sanoi myös: - Minun iankaikkisen kuningaskuntani perustus on 
laskettava ihmisen sydämeen, mutta se on iankaikkinen Jumalan luona 
taivaissa. Hauta, jonka kautta olen kulkenut, on portti, mikä johtaa hänen 
luokseen, ja kaikkien, jotka minua tahtovat seurata, tulee astua minun 
jäljissäni.  
Tuomas kysyi sitten Herralta, mihin hän aikoi mennä ja mitä tietä kulkea. 
Kuinka hän aikoo jättää maan, kun hän ei enää voinut kuolla? 
– Sinä saat sen omin silmin nähdä, kohta tämän jälkeen, vastasi Jeesus. – 
Niin kuin minä nousin ylös, niin tulevat kaikki, jotka Isäni on minulle antanut, 
myös nousemaan kuolleista, ja ne, jotka minä herätän, minä otan kanssani 
sinne, mihin minä menen; sillä missä minä olen, siellä pitää heidänkin olla 
minun kanssani iankaikkisesti. 



Tämä on lyhyt sisältö siitä, mitä Johannes asunnossamme käydessään on 
ilmoittanut meille Mestarin jumalallisesta opista. Paljon on meistä vielä 
hämärää, mutta me tiedämme kyllin uskoaksemme Jeesukseen niin hyvin 
tässä kuin tulevassakin elämässä.  
Me tiedämme, että kaikki valta on annettu Jeesukselle ja että hän voi tehdä 
autuaiksi kaikki ihmiset, jotka häneen uskovat ja pitävät häntä ainoana 
uhrikaritsana, jonka taivaallinen Isä on vastaanottanut sovinnoksi maailman 
syntien edestä. Temppeliuhrien täytyy tästä lähin lakata.  
Varmaa on, rakas isä, että jos Jeesuksen valtakunta olisi tästä maailmasta, 
niin kokoontuisi hänen ympärilleen lukuisa sotajoukko, jolla hän pian 
valloittaisi Juudean.  
Mutta hänen valtakuntansa on ylhäällä, ja kaikkien, jotka tahtovat asua 
oikeassa Jerusalemissa, täytyy seurata häntä sinne kärsimisten, nöyryytysten 
ja kuoleman tiellä. Ilolla näin viime kirjeestäsi, että me saamme odottaa 
sinua tänne kahden viikon kuluessa.  
Voi, jospa olisit ollut täällä, että Johannes olisi saanut viedä sinut Jeesuksen 
luo, joka itse sanoo, ettei hän kauemmin aio oleskella joukossamme. Me 
odotamme kaikki jotakin suurta tapausta, joka päättää tuon loistavan ja 
ihmeellisen ihmeitten sarjan, mikä on seurannut hänen askeleitaan täällä 
maan päällä. 
Sinua rakastava tyttäresi 
Adina. 
 
Kolmaskymmenesyhdeksäs kirje 
 
Jeesus astuu ylös taivaaseen. – Kirkkauden valaisema niin kuin 
kirkastusvuorella. – Käsky ja siunaus. – Kohoaminen korkeuteen. – Enkelien 
sotajoukko. – Todistusperusteita. Betaniassa neljäkymmentä päivää 
ylösnousemisen jälkeen. 
 
RAKAS ISÄ! Minä olen niin liikuttunut, että tuskin voin pitää kynää kädessäni, 
ja sormeni vapisevat niin, että sanat tulevat melkein epäselviksi istuessani 
nyt tässä kertoakseni sinulle tapauksen, mikä kaikiksi ajoiksi on tekevä tämän 



päivän muistettavimmaksi koko ihmiskunnan historiassa. 
Minä kerroin sinulle viime kirjeessäni, että Jeesus ylösnousemisensa jälkeen 
vielä kerran kokosi ympärilleen häntä jumaloivat ja ilolla täytetyt 
opetuslapset sekä opetti heitä ymmärtämään hänen valtakuntansa suuria 
totuuksia. Hänen valtakuntansa on näet ulottuva yli koko maailman. 
Neljäntenäkymmenentenä päivänä, rakas isä, hän varhain aamulla jätti 
Marian ja Lasaruksen kodin, missä hän istui meidän kanssamme myöhään 
yöhön (sillä ei kukaan meistä ajatellut unta kuunnellessamme hänen 
taivaallisen äänensä kaikua) ja puhui taivaan kunniasta, sydämen ja elämän 
puhtaudesta, joka täytyy omistaa kaikkien, jotka tahtovat tulla hänen 
valtakuntaansa. 
– Herra, sanoi Maria, kun hän jätti meidät, - mihin sinä menet? 
– Tule ja katso, hän vastasi. – Te saatte nähdä, mihin minä menen, ja tien te 
myös saatte nähdä, sillä missä minä olen, siellä pitää teidänkin oleman ja 
kaikkien, jotka minuun uskovat. 
– Herra, sanoi Maria polvistuen hänen eteensä, - tule päivälliselle meille ja 
ole kuumin aika päivästä meillä! 
– Maria, vastasi Jeesus laskien kätensä lempeästi hänen otsalleen, - minä 
menen kotiin Isäni tykö! Siellä saat sinäkin kerran asua asunnossa, joka ei ole 
ihmiskäsin rakennettu.  
Seuraa minua, ja sinä opit tuntemaan tien sinne ylös. Minä olen ensiksi 
astunut sitä kiusauksissa, kärsimisessä, kuolemassa ja sitten päättänyt sen 
ylösnousemisellani kuolleista. Niin pitää sinunkin ja kaikkien, jotka minua 
rakastavat, seurata minua. Kuoleman portti avaa ystävilleni pääsyn 
iankaikkiseen elämään.  
Näin puhuttuaan hän kulki verkalleen Betanian kukkulalle lähelle sitä 
paikkaa, johon Lasarus oli haudattu. Häntä seurasivat Maria, Martta ja 
Lasarus, serkkuni Maria ja minä, koska me hänen sanoistaan ja 
käytöksestään arvaten odotimme tapahtuvan jotakin suurta ja erikoista, ja 
samoin liittyivät kaikki hänen opetuslapsensakin seuraamme. Varmaankin 
viisisataa henkilöä oli joukossa.  
Kaikki toivoivat kuulevansa hänen huuliltaan vielä enemmän tulevaisesta 
elämästä. Sitä mukaa kuin nousimme kukkulalle, muuttuivat Jeesuksen 



kasvot jumalallisen kirkkaiksi sekä loistivat niin kuin Mooseksen kasvot 
hänen astuessaan alas Siinain vuorelta. Me hiljensimme askeleitamme ja 
Jeesus astui yksin kukkulaa ylöspäin melko etäällä meistä. Mutta häntä 
ympäröivä kirkkaus ei pelottanut meitä; se oli pikemmin pyhä loisto, mikä 
näytti pyhyyden ja rauhan valolta. 
Johannes sanoi meille:  
- Sellaiselta hän näytti nähdessämme hänet vuorella kirkastettuna Elian ja 
Mooseksen kanssa. Pian seisoi Jeesus yksin kukkulan korkeimmalla huipulla. 
Me pysähdyimme rinteelle emmekä uskaltaneet lähestyä häntä, sillä hänestä 
lähtevä valo loisti niin kuin aurinko, ja hänen kasvonsa leimahtelivat kuin 
salamat.  
Meidän täytyi käsillämme peittää silmämme katsellessamme häntä. Kaikki 
odotimme jotakin suurta ja ihmeellistä - emme oikein tienneet, mitä. 
Johannes lähestyi Jeesusta, polvistui hänen eteensä kädet ristissä ja katseli 
vakavasti rakastettua Mestariaan, sillä kuten Johannes sittemmin sanoi, hän 
tiesi, mitä tapahtuisi.  
Jeesus oli näet ilmoittanut hänelle siitä edellisenä iltana. Opetuslapsen 
kasvot ilmaisivat samalla iloa ja surua, kun hän melkein soaistuin silmin, niin 
kuin katsellaan aurinkoa, katseli jumalallista Herraansa. 
Rakas isä, tapaus oli sanomattoman liikuttava. Kukkulan ympärillä tunkeili 
odottava, hämmästynyt ihmisjoukko, joka tuskin uskalsi pysähtyä Jumalan 
ainoan Pojan ihanan persoonan edessä.  
Ylhäällä kaareili pilvetön, ääretön taivas; tuolla mäen juurella oli Getsemanen 
yrttitarha. Kaukana häämötti Jerusalem torneineen, huippuineen, linnoineen 
ja temppeleineen. Golgatan vuori, johon uusia roomalaisia ristejä oli 
pystytetty, kohosi uhkaavana kuulakkaassa ilmassa.  
Aamutuuli suhisi etäisissä nuorissa kypresseissä, jotka varjostivat Joosefin 
hautaa, missä Jeesus oli levännyt. Jeesus näkyi hetkisen jumalallisen voittajan 
silmäyksellä katselevan noita paikkoja, jotka olivat olleet hänen kärsimisensä, 
hänen alentumisensa ja hänen kuolemansa todistajina; sitten hän kääntyi 
opetuslapsiinsa sanoen: 
– Te olette nähneet minun kärsimykseni; te saatte nyt nähdä kunnian ja 
palkinnon, jonka Isä taivaissa on minulle antanut. Tänään eroan näkyväisesti 



teistä ja menen iankaikkisesti Isäni ja teidän Isänne tykö.  
Muistakaa kaikki, mitä minä olen teille opettanut valtakunnastani. Menkää 
kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille! Joka 
uskoo ja kastetaan, se pelastuu; mutta joka ei usko, se tuomitaan 
kadotukseen.  
Katsokaa, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun saakka! Nämä 
sanat hän lausui äänellä, mikä täytti kaikkien sydämet sanomattomilla 
tunteilla; sitten hän levitti kätensä ja siunasi meidät kaikkien langetessa 
kasvoillemme saadaksemme samoin hänen siunauksensa. Sitten hän nosti 
silmänsä ylös taivaaseen ja sanoi: 
– Ja nyt, Isä, kirkasta minut oman olentosi kautta sillä kirkkaudella, joka 
minulla oli sinun tykönäsi, ennen kuin maailman perustus oli laskettu!  
Hänen näin sanoessaan nostimme silmämme ylös maasta ja näimme hänen 
jättävän maan siten, että hän verkalleen nousi kukkulalta majesteetillisesti 
ilmaan ja piti kätensä levitettyinä ylitsemme ikään kuin tahtoen vuodattaa 
päällemme taivaan siunauksen.  
Hänen ilmaan kohotessaan kuului hämmästyksen huuto viidestäsadasta 
suusta; sitten seurasi syvä, kunnioittava äänettömyys nähdessämme hänen 
nousevan yhä korkeammalle ja korkeammalle, samalla kuin koko hänen 
olentonsa tuli sitä kirkkaammaksi, kuta ylemmäksi hän kohosi.  
Polvistuen seurasimme silmillämme äänettöminä hämmästyksestä hänen 
taivaaseen astumistaan; ei puhuttu sanaakaan, ja minä luulen, että olisi voitu 
kuulla sydäntemme tykytys tuona hiljaisuuden ja odotuksen hetkenä.  
Äkkiä näimme korkealla taivaan avaruudessa loistavan pilven, joka 
silmissämme ei ollut alussa ihmiskättä suurempi, mutta joka hetki hetkeltä 
hajaantui ja tuli yhä valoisammaksi sekä liiteli salaman nopeudella alas ilman 
läpi, kunnes näimme pilven hajautuvan loistavaksi enkelijoukoksi, yhtä 
lukuisaksi kuin taivaan tähdet.  
Kun nämä loistavat legioonat astuivat alas, jakautuivat ne kahdeksi joukoksi 
ja vastaanottivat nousevan Jumalan Pojan taivaan keskustassa.  
Heidän kymmenien tuhansien siipiensä kohina kuului kuin meren aaltojen 
pauhu. Suurena, loistavana pilvenä he ympäröivät Jeesuksen ja kätkivät 
hänet meidän silmiltämme taivaalliseen valoonsa.  



Täynnä odotusta, toivoa ja epäilystä silmäillessämme taivaalle, 
tietämättämme, näkisimmekö enää koskaan Jeesusta, näkyi kaksi loistavaa 
tähteä taivaan korkeudesta laskeutuvan alas meitä kohti. Muutaman 
silmänräpäyksen kuluttua näimme, että ne olivat kaksi ihanaa enkeliä. Ne 
tulivat alas siihen paikkaan, missä Jeesus oli seisonut, ja sanoivat 
yhdelletoista opetuslapselle: - 
Miksi te katsotte ylös taivaalle, Galilean miehet?  
Sama Jeesus, jonka te näit te menevän taivaaseen, on kerran tuleva alas 
maan päälle samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevänkin; 
mutta kunnes saatte nähdä hänet täydellisyytensä valtakunnassa, on hän 
lupauksensa mukaan näkymättömänä aina luonanne maan päällä. Näin 
puhuen he katosivat näkyvistämme. 
Rakas isä, yllä olevan kertomuksen Jeesuksen, pyhän Herramme, taivaaseen 
astumisesta kirjoitin samana iltana, kun minulla oli kaikki tämän tapauksen 
kohdat ilmielävinä muistossani. Oi, sellaista ylimaailmallista, ihanaa näkyä! 
Mikä ihmiskieli saattaakaan sitä kuvailla!  
Mutta yhden seikan tiedän järkähtämättömällä varmuudella, rakas isä, ja se 
on tuo ihana totuus, että Jeesus on todella mennyt taivaaseen!  
Mikä ihmeellinen asia! Mikä valtava totuus! Mitä, - voi mitä on maa! – Mitä 
Juudan maa? Mitä on ihminen - että Jumala häntä muistaa, että hän on 
keskuudessamme asunut! Ja kun hän on keskuudessamme - kun hänen 
jumalallinen Poikansa, Isän kunnian kirkkaus, tuli alas maan päälle, otti 
ihmismuodon sovittaakseen meidät Jumalan kanssa ja ansaitakseen meille 
iankaikkisen elämän - kuinka olemme vastaanottaneet hänet?  
Ihmiset halveksivat Jeesusta hänen köyhyytensä tähden, he syyttivät häntä 
tuomioistuimen edessä rikoksesta, ruoskivat ja syljeskelivät häntä, häpäisivät 
ja ristiinnaulitsivat hänet kahden rosvon väliin, ikään kuin hänen vihollisensa 
olisivat siten tahtoneet valmistaa hänelle häpeällisimmän kuoleman. 
Mutta tarkasta päätöstä! Katso, kuinka kaikki on muuttunut, sitten kun hän 
on syntimme sovittanut! Hän nousee elämään! Hän murtaa haudan! Hän 
nousee haudasta elävänä!  
Enkelit tulevat hänen palvelijoikseen! Neljänkymmenen päivän kuluttua, 
jolloin hän opetuslapsilleen selitti evankeliumin salaisuuksia valtakuntansa 



kunniasta, hän meni keskellä päivää viidensadan ihmisen silmäin edessä 
taivaaseen, ja enkelijoukot saattoivat hänet Majesteetin oikealle puolelle 
korkeuteen!  
Näihin ihmeellisiin tapauksiin, rakas isä, päättyi Herramme Jeesuksen 
Kristuksen elämä maan päällä! Hänen astumisensa maasta taivaaseen ei 
todista vain, että hän on lähtenyt kaikkivaltiaasta Jumalasta, vaan myös, että 
Jumalalla on mielisuosio kaikkeen, mitä Jeesus ihmisenä teki. Jos hänen 
oppinsa olisi sisältänyt valhetta, kun hän puhui joko itsestään tai 
Jumalastaan, niin ei hän olisi suinkaan siten mennyt taivaaseen, eivätkä 
enkelit korkeudessa olisi häntä niin hyvin ottaneet vastaan.  
Sen tähden täytyi kaiken, mitä Jeesus maan päällä on sanonut, olla täysin 
totta! Herra Jumala vahvistaa sen. Meidän tulee sen vuoksi uskoa, muutoin 
ei meillä ole osaa siinä valtakunnassa, mihin hän on edeltäpäin mennyt 
valmistamaan meille sijaa, ja mihin me, samoin kuin hänkin, voimme mennä 
ainoastaan nöyryyden, kärsimisen, kuoleman ja ylösnousemisen kautta. Sen 
tähden hän itsekin on sanonut: - Tietä, jota minä menen, tulee teidänkin 
vaeltaa! 
Rakas isä, niinpä siis ei Jeesuksen valtakunta ole tästä maailmasta, kuten hän 
itse sanoikin maaherra Pilatukselle. Hänen valtakuntansa on ylhäällä! Hän on 
mennyt ylös taivaaseen legioonien kerubien ja serafien palvelemana, kuten 
Daavid edeltäpäin hengessä näki, kun hän ennusti: "Jumala astui ylös 
riemulla ja helisevällä pasunalla!" 
Älä siis, rakas isä, enää epäile! Jeesus, Marian poika ihmisluonnossaan, oli 
Jumalan Poika jumalallisessa luonnossaan; käsittämätön, salaperäinen 
yhteys, jossa hän molemmat, synnin kautta kauaksi erotetut luonnot, asetti 
sopusointuun siten, että hän antoi oman ruumiinsa syntiuhriksi 
sovittaakseen molemmat yhdessä saastuttamattomassa ruumiissa ristillä. 
Sen tähden ei ole enää mitään tuomiota niille, jotka häneen uskovat ja hänet 
omistavat, sillä hän otti syntimme päällensä ja on kalliilla verellään ne 
ainiaaksi sovittanut. 
Mutta, rakas isä, en voi kirjoittaa kaikkea, mitä minulla on sanottavana. Jos 
me, kuten suureksi ilokseni olen saanut kuulla, ensi viikon ensimmäisenä 
päivänä näemme jälleen toisemme Jerusalemissa, niin tahdon esittää ja 



kertoa sinulle kaikki, mitä Jeesus on opettanut.  
Mutta älä enää epäile, että Jeesus on Messias! Älä epäröi omistamasta häntä 
sydämeesi, sillä hän on Mooseksen, lain ja profeettain loppu, hän on 
Messias, joka on tullut maailmaan ja on kaiken kääntävä parhaaksi. Hänelle 
olkoon kunnia, valta, voima, majesteettius ja kirkkaus iankaikkisesti!  
Sinua rakastava tyttäresi 
Adina. 
 
(Täten päättyvät juutalaisen neidon kirjeet isälleen, jotka hän kirjoitti Pontius 
Pilatuksen ollessa maaherrana ja keisari Tiberiuksen hallituksen aikana. Ne 
käsittävät kolmivuotisen ja kuusikuukautisen ajanjakson ja sisältävät 
tapahtumia Johannes Kastajan ja nasaretilaisen pyhän Jeesuksen elämästä 
aina hänen taivaaseen astumiseensa saakka. 
Roomalainen sadanpäämies Emilius tuli historian mukaan Britannian saaren 
maaherraksi ja oli Adinan, jalon puolisonsa, rinnalla ensimmäinen, joka 
auttoi apostoli Saulus tarsolaista, jota myös kutsutaan Paavaliksi, hänen 
ollessaan tuolla saarella julistamassa evankeliumia ristiinnaulitusta 
Jeesuksesta, noudattaen täten käskyä, jonka Jeesus oli antanut 
opetuslapsilleen, että heidän jokaisen pitäisi saarnata hänen oppiaan. 
Historian ensimmäisen kristillisen seurakunnan perustamisesta tuohon 
roomalaiseen maakuntaan juutalaisen apostolin kautta ja sen leviämisestä yli 
saaren on seikkaperäisesti luettavana muutamissa kirjeissä, jotka Emiliuksen 
ja Adinan tytär on kirjoittanut veljelleen, roomalaiselle ritarille, Roomaan.) 
Adinan alkuperäisten kirjeiden yllä olevan jäljennöksen vahvistaa 
uskottavaksi roomalaisjuutalainen kirjanoppinut 
Elias Ben Efra. 
"Daavidin huoneen Herra" 
– Teos, joka sai sydämet innostuksesta sykkimään jo vuosikymmenet sitten. 
Se tuo elävällä tavalla esille pyhän maan suuret tapahtumat ajanlaskumme 
alussa, korven profeetan aikaansaaman valtavan kansanliikkeen ja ennen 
kaikkea Hänet, joka tuli tuomaan rauhan valtakuntaa tähän sotaiseen ja 
rikkoutuneeseen maailmaan. 
- Eikö tätä kaikkea sitten voi lukea suoraan Raamatusta? kysynee joku. - 



Kyllä, mutta sen, minkä Pyhä Kirja kertoo muutamalla tiivistetyllä sanalla, sen 
ajan ja elämän keskelle kirjailija vie meidät nuoren juutalaisneitosen, Adinan, 
innoittuneiden kuvausten avulla. 
Prof. J. H. Ingrahamin suurteos - 
"Daavidin huoneen Herra" 
on saanut jättiläismäisen menekin Ruotsissa, Englannissa, Saksassa ja 
Amerikassa. Vanhempi polvi omassa maassammekin on siitä aikoinaan 
ammentanut suuria rikkauksia, ja on tämä kirja Raamatun ohella ollut monen 
kodin kalleimpia aarteita. 
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