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I. Kaamattu yleisesti.

Raamattu on kirjoista parhain, sillä se sisältää
Jumalan ihmisille, profcctain, ewanlelistain ja aposto-
lein kautta, antaman erityisen ilmoituksen. Korkean
arwonsa tähden kutsutaan raamattu phhätsi (Pyhä
Raamattu) sillä I:ksi on sen synty pyhä, sillä sen owat
Pyhän Hengen wllituttmnat miehet kirjoittaneet (2.
Piet. I: 21) 2:ksi on sen sisältö Pyhä, sillä siinä pu-
hutaan pyhistä jumalallisista asioista; 3:ksi on sen
tarkoitus pyhä, sillä se tahtoo tehdä meitä pyhiksi ih-
misiksi että me autuitsi tulisimme. Syntynsä, sisäl-
tönsä ja tarkoituksensa suhteen eroaa Raamattu jokai-
sesta muusta ihmiselliscstä kirjasta. Raamatuu toi-
nen nimi on Piplia s. o. kirjojen kirja; myös kutsutaanse Inmlllan sanaksi syystä että Jumala itse »valittu-
jen palwclijainsa kautta puhuttelee siinä meitä ilmoit-
taen itsensä Raamatussa olewassa sanassa.

§: 2. Pyhät Jumalan miehet owat raamatun
kirjoittaneet ja he owllt pnhuuect Pyhän Hengen wlli-
tututscstll Rämät pyhät Jumalan miehet owat Pro-
feetat, Ewlllltclistllt ja Apostolit, joille Jumalan
Pyhä Henki ilmoitti mitä heidän piti kirjoittaman s.
o. he eiwät mitään kirjoittaneet oinaSta päästään, waan
he saiwat kaitti tirjoitrttawausa Pyhältä Hengeltä, joka
erinomaisella tawalla autti heitä, warjellen heitä erhe-
tytsistä ja wirhcistä.



4

§: 3. Raamattu sisältää kaikki mitä Jumala on
puhunut ja tehnyt ihmisten lunastukseksi ja kaswatuk-
setst taiwasta »varten. Se opettaa niin hywin mitä
Jumala on tehnyt ja tekee autuudeksemme luin Myös
mitä meidän tulee tehdä tullaksemme osallisiksi au-
tuudesta.

§: 4. Raamattu on ojennusnuora ihmisen uskolle
ja elämälle. Se on tarpeellinen, sillä, ilman kirjoit-

tamatta ei olisi Jumalan erityinen ilmoitus Kristuk-
sessa ja hänen sanansa aikojen kuluessa »väärentämät-
tömänä Pysynyt. Se on piisanwalin, sillä se sisältää
kaikki mitä ihminen ijanlmkkiseksi autuudetseeu tarwit-
see tuntea; sekä selwii, sillä se esittelee tämän sisällön
niin selwästi ja yksinkertaisesti että jokainen ihminen
»voi sitä käsittää. Raamatulla on suuri nlwonsll syystä,
että se yksin kelpaa ojennus nuoraksi ihmisen sekä us-
kolle että elämälle ja on kaikkien ustoasiaiu tuomari.

§: 5. Raamatun kirjat jaetaan:
I.tsi ajan suhteen, jolloin ne kirjoitettiin;
2:tsi sisällön suhteen; ja
.'i:ksi alwon suhteen, jonka kirkko antaa niille.
§: 6. Ajan suhteen, jolloin Raamatun kirjat kir-

joitettiin, jaetaan ne Wanhlllln ja Uuteen Testament-
tiin. WllNha Testamentti sisältää ne kirjat, jotka otvat
kirjoitetut ennen kristuksen syntymistä ja sisältämät
ilmoitntscn pyhästä Jumalasta ja Hänen pyhästä tah-
dostansa laissa, jonka ohessa tässä Raamatun osassa
on monta ennustusta ja lupausta Kristuksesta.
Uusi Testamentti, joka sisältää ne kirjat, jotka owat
kirjoitetut jälteen Kristuksen syntymistä, esittelee Ju-
malan ilmoituksen Kristuksessa lesutsessa ihmisten
pelastukseksi ja autuudeksi.
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§: ?. Testamentti merkitsee tawallisesti jonkun wii-
meisen tahdon ilmoitusta; ja wielä lahjaa, jonka saan pe-
rinnöksi; merkiten tämä sana tässä että meillekin on
perintö luwattu »limittäin: ijankaikkincn autuus.
Mutta Testamentti merkitsee myös liittoa ja Raamattu
puhuu kahdenlaisesta Jumalan liitosta ihmisten kanssa.
Manhan testamentin, ensimäiscn liiton, teki Jumala
Israelin kansan kanssa ja tämän liiton wlllimies s. o.
henkilö, jota Jumala täytti tullakseen tausan kanssa
yhteyteen, oli Mooses. Uusi Testamentti eli liitto
on se liitto, jonka Jumala on tehnyt toko ihmiskunnan
kanssa ja tämän liiton »välimies on lesus Kristus,
jonka kautta Jumala on luwaunut antuudcu kaikille,
jotka Häneen uskowat. (loh. I.- 12).

§: 8. Sisllllytseusii suhteen jaetaan Raamatun
Kirjat Historiallisiin kirjoihin, Oppikirjoihin ja Pro-
feetallisiin kirjoihin. Historialliset kirjat sisältäwät
erittäinkin historiaa mutta myös oppia ja ennustusta.
Oppikirjojen sisältö on pääasiallisesti Oppi, mutta
myös historia ja ennustus. Profeetalliset kirjat sisäl-
täwät pääasiallisesti ennustusta, mutta myös oppia
ja historiaa.

H: 9. Arwonsa suhteen, jouka lirtko antaa Raa-
mMn kirjoille jaetaan ne Kanoonisiin ja Apokryfi-
siin, Kauoonisitsi kutsutaan nämä kirjat, syystä että
ne owat Jumalan antamat ja ilmoittamat ja semmoi-
sina owat sääntönä ja ojennnsnuorana ihmisteu opille,
uskolle ja elämälle. Nämät kirjat oliwat kirjoitetut
Juutalaisten kokoamaan raamattuun, niitä käytettiin
heidän Jumalan palwelutsissaan, Wapahtaja ja apos-
tolit täyttiwät niitä Uudessa Testamentissa monessa
kohdin todistukseksi ja ensimmäinen Kristillinen seura-
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kunta antoi niille jumalallisen arwon. Apotrtjyfisiksi
kutsutaan sitäwastoiu muutamat Raamatussa tuntemat-
tomilla tekijöillä olewat kirjat, jotka kyllä sisältäwät pal-
jon opettawaista, mutta joita me emme woi pitää ojen-
nusnnorana opille, uskolle eitä elämälle, sillä meillä ei
ole wannaa tietoa niiden Jumalallisesta synnystä. Ne
eiwät olleet otetut juutalaisten pyhiin kirjoihin, ei
Juutalainen eikä myös ensimmäinen Kristillinen seu-

rakunta niitä tunnustanut eikä niihin wiitata Uudessa
Testamentissakaan, Vutherus eroitti Apokryyfat, jotta
tuitcutin owat hyödylliset lukea raamatunkäännöksessään
kcmoonisista kirjoista ja liitti ne lisäyksenä näihin. Ne
owat kirjoitetut myöhemmin kun Wanhau Testamentin
muut kirjat ja ensimmäiset Kristityt salasiwat niitä ja
siitä syystä owattin ne saaneet nimensä, sillä, Apoklyh-
finen merkitsee kätketty, salattu. Kanon merkitsee
sääntö, ojcnnusnuora,

§: 10. Eri ihmiset, waan kuitenkin saman hen-
kiset, owat kirjoittaneet Raamatun kirjat ja tässä työs-
sään owat he kuluttaneet noin 1600 wuotta, Wanhan
Testamentin kirjoittajat kutsutaan yhteisellä nimellä
Profeetoiksi s. o. ne, jotka ilmoittawat Jumalan tahdon
ja neuwon ihmisten pelastukseksi ja autuudeksi ja, jotka
sm ohessa euuustiwat Messiasta, s. o. Kristusta. Uu-
den Testamentin owat Ewnntelistat kirjoittaneet, s. o.
ne jotka ilmoittawat suloista ja hywää sanomaa lesuk-sen Kristuksen tulemisesta maailmaan syntisiä »vapah-
tamaan; ja Apostolit s. o. Herran lesukscn Kristuk-
sen sanan saattajat ihmisille.

§: 11. Wanhan Testamentin Kanooniset kirjat
owat kirjoitetut Heprean kielellä ja wähäksi osaksi

Kaldeull kielellä. Kaitti Uuden Testamentin kirjat
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setä osa Wanhan Testamentin Apolryyfisistä kirjoista
owat Kiellän kielellä kirjoitetut. Ne muut Apotryy-
fa-tirjat owat kirjoitetut Heprean kielellä ja sitten kään-
netyt Kreikan kielelle.

§: 12. Martti Lutherus alkoi wuouna 1521
kääntää Raamattua Saksaksi ja tämä käännös tuli täy-
dellisenä painosta 1534. Ruotsalainen Uuden Testa-
mentin käännös, jonka Kuningas Kustaa I:sen tans-
leeri Laurentius Antreaksen poika teti, tuli ulos 1526
ja loto Raamattu, jonka käännöksen tctiwcit arkkipiispa
Upsalassa Laurentius Pietarin poika Tukholman kirkko-
herran Olawi Pietarin pojan ja edellä mainitun Lau-
rentius Antreaksen pojan awulla wuouna 1541.
Suomen kielelle käänsi Turuu koulu» rehtori Mikael
Agrikola Uuden Testamentin ja antoi sen painosta
wuonna 1548. Paawali luustecnin (Wiipurin Piispa)
ja Mikael Agrikolan suomentamana tuli Taawidin
Psaltari 1551 ulos. Samana wuonna wielä antoi
Mikael Agrikola ulos muita tohtia raamatusta suo-
mennettuina ja wuonna 1552 wielä muutamia muita
raamatun kappaleita. Koto Raamatun suomentiwat
kirkkoherrat ja professori Esteli Pelrceus, jota johti
Suomennosta, tirtkoherra ja prowessori Martti Hen-
rikki Stodius, Prowasti ja Kirkkoherra Maskussa
Henritti Hoffman ja Puttiön kirkkoherra Urjö Matin
poika Faworinus setä heidän kirjurinaan uuden kirkon
kappalainen Joonas Matinpoika Raumannus. Tämä
suomennostyö aljettiin 1638 ja päättyi 1640 setä an-
nettiin painosta ulos 20.-P. Heinäkuussa 1642. ')

I) Nämä tiedot owat otetut tirjaisesta: ..Suomalaisista
Biblioista, jonka on kirjoittanut Neinholo Hcrtzverg"

Suom.
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Meidän aikanamme on Raamattu käännetty useammalle
kuin 200 kielelle.

8: 13. Kathoolincn kirkko kieltää Raamatun luke-
misen ilman pappein lupaa eitä salli maallikkojen s. o.
niiden, jotka eiwät ole pappia täyttää mnit,. Raamatun
painoksia kuin semmoisia, jotta owat »varustetut erityi-
sellä selityksellä ja, jota siis on Kathoolisen tirton opin
kanssa yhtä pitäwäinen. Ewankeelisissa kirkoissa on si!ä
»vastoin Raamatun »vapa tutkiminen, kuu se tehdään
Jumalan Hengen johdatuksella, joka on totuuden henki,
ei ainoasti sallittu, »vaan »vieläpä pyhä welwollisuus.

§: 14. Raamatun levittämiseksi kaikissa maissa ja
kaikissa kansoissa »vaikuttawat Raamatun- eli Biblia
seurat, joista etewin on Englannin ja Ulkomaan Bib-
lia seura Londonissa. Tämä seura, perustettu 1804,
»vaikuttaa mahtawasti Suomessakin ja työskentelee Raa-
matun kääntämiseksi ja lewittämiselsi kaikilla kielillä.

Suomen Bibliaseura perustettiin Turussa 1812 ja
sillä on haara osastoja kaikissa hiippakunnissa.

11. Wanha Testamentti.
§: 15. 9:en Aän »nukaau jaetaau Wanhcm Testa-

mentin kirjat Kanoonisiin ja Apotryyfisiin,
Knnoomisct kirjat, llttvultaan 39, owat seuraamat.-

Mooseksen 5 kirjaa, Josuan kirja, Tuomarin kirja, Ru.
thiu kirja, Sauuielin 2 kirjaa, Kuningasten 2 kirjaa,
Aita kirjaa 2, Esran kirja, Rehemian tirja, Estherin
kirja, Jobin tirja, Psaltari, Sanauluslutirja, Saar-
najalirja Korkea Weisu sekä profeetat Esaia, lereinia
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ennustustirja ja wakistuswirret Hesekiel, Da-
niel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Mika Nahum,
Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja ja Malakia.

Apotryyfiset kirjat 10 lnwultaan, owat: ludithan
kirja, Viisauden kirja, Tobian kirja, lesus Syrakin kirja,
kappaleita Estherin kirjasta, kappaleita Danielista ja
Manassen rukous.

§: 16. Sisältönsä suhteen jaetaan Wanhan Testa-
mentin kirjat B:en B:än mutaa Historiallisiin, Oppikir-
joihin ja Profeetallisiin kirjoihin.

Ne 1? Historiallista liljaa owat Mooseksen 5
kirjaa, Josuan kirja, Tuomarin kirja, Nuthin, Samuelin
2 kirjaa, 2 Kuningasten kirjaa, 2 Aika kirjaa, Esran
kirja, Nehemian kirja ja Estherin kirja.

Ne 5 Oppikirjaa owat Jobin kirja, Psaltari, Sa-
nanlasku kirja, Saarnaja kirja ja Korkea Weisu.

Profeetalliset kirjat, lnwultaan I?, kun niihin lue-
taan Jeremiaan tekemät Walituswirret, owat Varsinais-
ten profeetan» kirjoittamat. Nämät jaetaan suurem-
piin ja wähempiin, edellisiä on 4, jälkimmäisiä 12.
Suuremmat profeetat owat Esaia, Jeremia, Hesekiel ja
Daniel; sekä wähemiNllt: Hosea, Joel, Amos, Obadja,
Jona, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sa-
karja ja Malakia.

H: 17. Wanha Testamentti sisältää Jumalan il-
moituksen ennen Kristusta perustaaksensa Inmalan »val-
takunnan Israelin kansan seassa. Siihen aikaan ilman-
tui Jumala syutisillc ihmisille erittäinkin pyhänä Ju-
malana ja lupaa pelastusta Kristuksessa.
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1. Historialliset Kirjat.

§: 18. Historialliset Kirjat sisältäwät Israelin
Kansan historian. Tämä historia on rilas ennustuk-
sista ja esiluwista, jotta tarkaittawat Kristusta, luwat-
tua Messiasta.

§: 19. Mooseksen 5 liljaa kutsutaan myös kaitsi
ja Pentateuchitsi s. o. 5 tääryä, joissa laki oli kirjoi'
tettu. Mooses merkitsee weocstii pelastettu, mutta
myös: pelastama.

I:nen Mooseksen tiija kutsutaan Genesis s. o.
synty, llltu, syystä että se kertoo maailman ja ihmisien
syntymisen niinkuin myös kuinka synti ja pakanallisuus
owat alkunsa saaneet sekä kninka Jumala walitsi Israe-
lin kansan omaisuuskansatscen. Historia tämän kirjan
käsittämästä aikakaudesta Jumalan waltllluunan his-
toria pyhänä sukuhistoriana

2:nen Mooseksen Kirja nimitetään Exodus, s. o.
lähtö sentähdeu että sen alussa kerrotaan Israelin kan-
san lähtö Egyptistä tun Jumala pelasti heitä orjuu-
desta, mihin he siellä oliwat joutuneet. Se sisältää
Israelilaisten historian Joosepin kuolemasta toiseen tor-

ilmoittaen meille kuinka Israel,
joka oli tullut kansaksi Egyptistä lähtemisen jäkccn, Si-
nain wuorella Mooseksen tantta sai Jumalan kirjoitetun
laiu ja tuli Jumalan liittotansatsi.

3:nms Mooseksen Kirja kutsutaan Lcwiticus s. o-
papillinen, syystä että se sisältää sääntöjä Jumalan
palwelluksesta ja määrää pappein ja Lewiittain oikeudet
sekä wclwollisuudct. Se kuwailec Israelin, Jumalan
omaisuus kansan, papillisena kansana.
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4:jiis. Mooseksen Kilju nimitetään Numeri, s. o.
luut, syystä että siinä luetellaan Israelin sukulunnat.
Sen ohessa jatketaan siinä kertomusta Israelin lasten
»vaelluksesta korwen läwitse Kanaan maan rajoille: lu-
wattuun maahan. Tällä »vaelluksella kuritti ja etsi
Herra Israelin lapsia monella tawalla.

s:des Mooseksen Kirja kutsutaan Teuternomion
s. o. toinen laki, luin unoistns, syystä että lain käs-
kyt, kerrottiin Israelin kansalle, jonka ohessa he sai-
wat walita siunauksen taikka kirouksen (5 Moos. K.
II: 20.): siunauksen, jos he tottcliwllt Herraa, mutta
kirouksen, jos eiwiit totelleet Herraa. Kirja sisältää
sitä paitsi lopun korwessa »vaeltamisesta, Mooseksen
kuoleman ja Josuan asettamisen hänen jälteensä Isra-
elin lasten johdattajaksi.

Ne 5 Kirjaa, jotka kantawat Mooseksen nimeä,
pidetään hänen tekemillään, paitsi s:en kirjan loppu,
jota luullaan Josuan lisäämätsi.

§: 20. Josuan Kirja kertoo kuinka Israelin lap-
set, Josuan johdattamina, walloittawat Kanaan maan,
joka senjälteen jaettiin Israelin sukujen wälillä, jotenka
siis Herran, isille antama lupaus Kanaan, luwatun
maan omistamisesta totcuntui. Kirjantekijästä owat
mielipiteet erilaiset, luultawaa on kuitenkin että losua
on isomman osan siitä tehnyt. losua merkitsee
lehowah auttaa.

§: 21. Tuomarein Kirja kertoo kuinka tuomarit
hallitsiwat Israelia. Nämät tuomarit oliwat rohkeu-
della ja wiisaudrlla waruötettuja henkilöitä, jotta hädän
hetkellä johdattiwat kansaa, mikä yhä sywcmmällc wai-
pui cpäjmualuuteen ja syntiin. Niinkauwan kuin Is-
raelin lapset pysyiwät kiinni Jumalassa, menestyiwät
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he, mutta tim he lankesiwat hänestä, niin sortilvat pa-
kanat heitä. Kuu he hädässään huusiwat Herraa
awukscen pelastuiwat he »vihollistensa sorrosta hurskai-
den ja urhoollisten miesten awulla, jotka kirjassa
kutsutaan tuomllreilsi ja, joista kirja on saanut ni-
mensä. Kirjan tekijästä ei ole tietoa.

§: 22. Ruthin Kirjll kertoo suku historian Tuo-
marein ajalta: kuinka Taawetin isoisän isä Aoas nai
Nuthiu Moabilaisen waimon, josta siis Wapahtaja
juonsi syntyperänsä. Kirjan tekijä on tuntemntoin.

§: 23. Snmuelin 2 Kirjaa sisältäwät kertomuksen
2 »viimeisestä tuomarista Israelissa, Eelistä ja Samu-
elista, setä 2 ensimäiscstä kuninkaasta Saulista ja
Taawetista. Tekijä on tuntemntoin.

§: 24. 2 Kuningasten Kirjaa kertomat tuuingas
Salomonin historian, ja, hänen kuolemansa jälkeen Is-
raelin ja luudan »valtakuntain Historian aina Babelin
»vankeuteen asti. Israeliu waltatunnassa oli melkein
kaikki kuninkaat jumalattomat, ja profeetat halpana
pidetyt; sen häivitti Assyrian kuningas Salmanas-
sar. luudan »valtakunnassa, jota kesti tau'emmau
aikaa, oliwat useannnat hurskaita kuninkaita, mutta se
»vaipui sywemmälle epäjmnaluteeu ja sen häwitti wih-
doin Babylonin tuninlas Nebukaduezar. Kuninkait-
ten kirjan tekijää ei woi »varmasti ilmoittaa.

§: 25. 2 Aitkatirjnll sisältäwät Israelilaisten su-
kujen sukutaulun sekä Taawetin, Salomoni» ja luu-
dan waltatunnau tuniutaitten historian Babelin »van-
keuteen. Esra pidetään tekijänä.

§: 26. Esran lilja sisältää kertomuksen Juutalais-
ten palajamisesta Babeliu »vankeudesta, Serubabelin ja
Josuan johdolla, sekä Jerusalemin temppelin uudestaan-
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rakentamisesta. —Kirja on Esran tekemä, jonka nimi
merkitsee auttaja ja, joka »vankeudesta palajamisen jäl-
keen erittäin harrasti Jumalan palweluksen ja kansal-
lisen järjestyksen aikaan saamista.

§: 2?. Nehemian kiljll on Nehemian tekemä.
Se kertoo Jerusalemin muuriu ja Portien uudestaan
rakentamisesta selä »valtakunnan kansallisien suhteiden
järjestämisestä. Nehemian kirja lopettaa luudan
kansan historian Wanhan Testamentin tanoonisissa
kirjoissa. Aika: »oin 400 »vuotta ennen Kristuksen
syntymistä.

§: 28. Estherin Kirj» kertoo kuiuka hurskas
Juutalainen »vaimo Esther ja hänen taswatusisänsä
Mardotai Persiassa pelastiwat ustouheimolaiscnsa ju-
malattoman Hamanin murhaaikeista. Kirjan te-
kijä on tuntematoin.

2. Oppi Kirjat.
§: 29. Oppikirjat sisältämät Jumalan Pyhän

Hengen todistuksen, joka (Pyhä Henki) ilmoittihe hurs-
kaissa miehissä erinomattain opettaen ja neunioen. Ne
sisältämät myös historiaa ja ennustuksia.

§: 39. Jobin Kirja on kertomus hurskaan mie>
hen kolvista koetuksista ja kärsimisistä. Hän tadott
kaikki omaisuutensa ja lapsensa setä lyötiin pahoilla
paisumilla tantapäästänsa tiireescnsä asti; mutta kan-
toi kuitenkin Herran sallimuksen nöyryydellä ja tärsi-
»vällisyydellä. Kolme hänen ystäwäänsä tulilvat hänen
tykönsä, mutta osoittamatta hänelle lohdutusta kaikti-
»valtiaan Jumalan wiisaudesta ja hywyydestä tahtoi-
wat he »vakuuttaa häntä että hänen kärsimisensä oliwat
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seurauksia suurista synneistä, joita he luuliwat hänen
tehneen. Hurskautensa tunnossa puolusti Job itseänsä
näitä nuhteita »vastaan, näyttäen että maallinen kärsi-
minen ei aina ole rangaistus, waan toisinaan uskon
koetuskin.

Sitte ilmestyi wielä yksi henkilö, joka näytti että
riitelijät molemmin puolin oliwat erehtyneet: ystiiwät,
kun eiwät woineet eroittaa Jumalan koettelemuksien
critarkoitutsia; ja Job, kun hän siwuutti sen totuuden
ett'ei Jumalan edessä ole yksikään eläwii wanhurslas,
siis ci nuhteetointaan. Wihdoin ilmestyi Herra Ju-
mala itse nuhdellen ystäwiä heidän tyhmyydestänsä,
taiwutti Jobin nöyryyteen, häpeään jakatumukseen setä
pakoitti häntä rukoilemaan armoa.

Sitten sai Job Herralta kaksinkertaisesti mitä hän
oli kadottanut.

Ei kirjan ikä eitä tekijä ole tunnetut.
8: 31. Psnltan on kokous psalmia s. o. lauluja,

ja kutsutaan Taawetiu psalttariksi syystä että kuningas
Taawetti on tehnyt useimmat psalmit. Psalmit, luil-
taan 15<) jaetaan s:tccn kirjaan: 1) ps. 1 4l. 2)
42—72. 3) 73-89. 4) 90—106. 5) 107—150.
Sisällyksensä puolesta joetaan ne Katumus-, Rukous-,
Kiitos-, Opetus-, Historiallisiin ja Profeetallisiin eli
Messialaisiiu lauluihin. Kiitos ja ylistyslauluja owat
96, 100, 103 ja 111. Ne 7 tatnmuspsalmia owat
6, 32, 38, 51, 102, 130 ja 143. Mesialliset lau-
lut owat 2,8, 16, 22, 4U, 45, 69, 72, 110 ja
118. Mitä tekijöihin tulee, pidetään kuningas

Taawcttic, psalmien päälle kirjoituksien mukaan, 73 ps-
almin tekijänä, (3—9, 11—32, 34-41, 51—65, 68
—7O, 86, 101, 103, 108—110, 122, 124, 131,
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133, 138—145) sekä kenties muutamien muiden.
Mooses on tehnyt I:den (ps. 90); Salomo 2 (72,
127); Assaf 12 (50, 73—83) Heman 1, (88) Ethän
1 (89) setä Korahin lapset, kuuluisa laulajasutu, 11
(42—49, 84, 85, 87). Kuka ne muut psalmit (1,
2, 10, 33, 66, 67, 71, 91-100, 102, 104—107,
111—121, 123, 125, 126, 128—130, 132, 134-
137, 146—150) ou tehnyt ei woida sanoa.

Kuinka suuren arwon M. pani Psal-
tariin woi siitä päättää kuin hän kutsu sen ~Pienetsi
Raamatuksi". Hänen lempipsalminsa oli 118.

§: 32. Sananlastll tllja on raamatullinen
lastenoppi, joka tahtoo opettaa Jumalan maan päällä
wacltawia lapsia tuntemaa» »viisauden „Ilhllllltä."
Kirjan pääasiallisen sisällön woi käsittää seuranwasti:
synti on suurin hulluus, mutta Jumalan käskyjen pi-
täminen suurin »viisaus. Kuningas Salamo on
kuitenkin jonkun osan tästä kirjasta tehnyt.

§: 33. Saniaaja liljan pääaine on turhuus ja
taiten maau päällä olewan turhuus, siis tämän elämän
ilonkin turhuus, joutatähden meidän pitää elämän
Herran pclwossa ijantaMiscsti. Kuningas Salomo
on tekijä.

§: 34. Korkea Weisu ylistää Jumalan autuaat-
sttckewäistä rakkautta morsiamceusa seurakuntaa
setä seurakunnan rakkautta ja itälvää yltaänsä— Her-
raan. „Kortca Weisu» lauluista ihanin" on Ku-
ningas Salomo tehnyt.

3. Profeetat.
§: 35. Profeetat oivat miehiä, joiden lautta

Jumala puhuu, ilmoittaatsensa pyhän ja armollisen
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tahtonsa, jotenka myös Abraham, Mooses, Samuel y.
m. m. owat profeeltaja. Heidän oli ahkerasti muis-
tuttaminen ja woimallisesti kehoittamiuen wnnhan lii-
ton pitämiseen sekä ennustaminen ja »valmistaminen
uutta liittoa. Samuelin ajasta löytyi piofeetatoulujll,
joissa erityinen plofeetasälitl) kaswatettiin.—Ne profeetat
joiden kirjoitukset owat Raamatussa, eliwät aikaua, jolloin
luudan ja Israelin »valtakunnat alkoiwat »vajoamaan
epäuskoon, ultokullaisnutecn ja epäjnmalanpalwellukseen.
He oli»vat kuninkaan nculvonantajoina, muistuttiwat,
»varoittiivat, uhkailiwat ja rancaisilvat Jumalan luo-
punutta kansaa sekä ennustiwat Messiasta. Monet
heidän ennustuksensa Hänestä ja Hänen »valtakunnas-
tansa owat jo totcntunect, mutta monet muut tarkoit-
tawat »viimeistä aikaa ja tulewat »vasta silloin toteu-
tumaan.

a) Suuret Profeetat.
8: 36. Jesaja eli Esaias ennusti luudan »val-

takunnassa siihen aikaan, jolloin Assyrialaiset häwitti-
wät Israelin »valtakunnan ja hänen cunnstuksensa owat
luudaa ja Israelia »vastaa». Hän nuhtelee kansan
ulkokullailewaa hurskautta ja pakanallisia himoja, jouka
ohessa hän ennustaa tulewaista rauhan »valtakuntaa
Immanuelin s. o. Jumala mcidäu kanssamme hallitessa.

Ulkomaalaisia kansoja tostewia ennustuksia löytyy
myös monta Lu'ut 40—U6 owat erittäin rikkaat Mcs-
siallisista ennustuksista jonka tähden lesaiakin syystä
kutsutaan wanhan testamentin cwcmtelistalsi.

§: 37. Jeremia ennusti luudan »valtakunnassa
wähan ennen Babelin »vankeutta sellaisella ajalla, jol
loin epäjumaluus ja synnin harjoitus tuliwat yleisiksi
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kousassa. Hän nuhtelee kansau lankeemista ainoasta
ja totisesta Jumalasta, kehoittaa parannukseen ja uh-

kaa Jerusalemin häwitytsellä setä ennustaa Messiasta
ja Hauen waltatuutaausa.

8: 38. Jeremian ou myös >valitus,virret, b wirttä,
joissa hän walittaa kansau kurjuutta sekä Jerusalemin
että sen temppelin häwitystä; jonka ohessa hän myös
rukoilee Jumalaa uudistamaa» armoliito» kansansa
kanssa.

8: 39. Hesetiel oli Jeremian aikalainen. Hän
ennustaa Jerusalemin häwitystä ja »vieraita kansoja
ivastaan, ilmoittaa Jumalan tnuuiaa Häncu rangais-
tuksissaan, nuhtelee luopuneen kansan ja sen johtajien
syntikuormaa sekä ennustaa wihdoiu kuolleitten ylös-
nousemista, kansan tulewaista palajamista isäiumaahan
setä Messiasta.

§: 4N. Daniel kertoo omia elämciusä waiheita
ja ennustaa Messiaan tulemista, jonka ajan hän
määrää.

b) Vähemmät Profeetat.
§: 41. Hosea lesaian aikuinen, ennusti Israelin

waltaknnnassa. Hän uuhtclee kausan tapaiuturmelusta
ja uhkaa sitä perikadolla. Katumaisille lupaa hän au-
tuaita ja onnellisia aikoja, Messiaan aitana.

8: 42. Joel, profceta Inudassa, uhkaa Juma-
lan rangaistuksilla, kehoittaa ahkerasti kääntymykseen
sekä lohduttaa apua ja lunastusta ennustamalla.

H: 43. Amos, profeeta Inudassa, nuhtelee Is-
raelin kansan seassa »vallitsemia syntiä, ennustaa wii-
meiksimaiuitun »valtakunnan häwiötä ja lohduttaa pa-
remman tulewaisuudeu toiwolla.
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§: 44. Obadja ennustaa Edomilaisten hä»viötä,
jotka iltlulvalla ilolla tatseliwat Juutalaisten onnetto-
luuutsia setä lohduttaa Messiaalla.

§: 45. loilll profceta Israelissa, kertoo lähetys-
tään Niniween parannusta saarnaamaan. Hänen kir-
jansa läpikäymä perussaatc on se, että Jumala armah-
taa pakanoitakin, jos he totisessa parannuksessa kään-
tyivät hänen tykönsä, Jona on monessa suhteessa
Messiaan esituwa

§: 46. Mitä, profceta luudassa, oli lesaian
aituineu. Nuhtelee wallitsewaa cpäjumaluutta ja siweyt-
tömyyttä, ennustaa sekä Israelin että Juudaan »val-
takuntain häwiötä, ennustaa Messian »valtakuntaa ja
ilmoittaa Äetlehcmin Icsutsen syntymä paikaksi.

§: 47. Nllhum, lesaian aikuinen ennustaa As-
syrian ja sen pääkaupungin Niniwen hätvitystä.

§: 48. Hllblltut, luulta»uasti Jeremian aikuinen
ennustaa Jerusalemin häwitystä Kaldealaisten kautta.
Hänen sanansa: „wnuhnrslns on elllwll uskostansa"
(l. 2: 4.) on perusaate koko kristillisyydessä.

§: 4!>. Stfllnill, profeeta luudassa, oli Jere-
mian aikuinen. Hän nuhtelee kansan syntiä ja ennus-
taa sen häwiotä setä onnellisempaa tulewaisuntta uuden
liiton kansalle Messian aikana.

§: 50. HlWni ennusti niiukuin Sakaria ja
Malalla Babelin »vankeuden jälkeen. Hän lchoittaa
temppelin rakennuksen pitkittämiseen.

§: 51. Slltnlia, Hagqain aikuinen kehoittaa niin-
kuin hänkin temppelin rakennuksen pitkittämiseen sekä
ennustaa Messiasta ja Hänen »valtakuntansa täydelli-
seksi tulemista.

§: 52. Mlllatill, )cehemian aikainen, »viimeinen
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»vanhan testamentin profetoista, kiiwailee Mooseksen
lain rikkomista wastaan ja lohduttaa kansaansa ennus'
tamalla Messian tulemista.

4 Apotryyfisct tirjat.
§: 53. Jodithan tiljll kertoo kuinka Brthulian

piiritetty kaupuuki pelastui ludithin rohkeuden ja kama-
luuden kautta.

§: 54. Wiisanden lilja sisältää wiisaudeu ope-
tuksia ja siweydellisiä tutkistelemuksia.

§: 55. Tobiail lilja esittelee tuiuka eräs hurskas
mies Tobias monien ja kowien koettelemusten jälkeen
Jumalan awulla jälleen tuli onnelliseksi ja siunatuksi.
Kirja sisältää monta hyödyllistä opetusta.

§: 56. Icsus Syratin lilja esittelee wiisaudeu
siweyden lähteeksi ja trhoittaa wataasti totiseen Juma-
lan peltoon. Apotryyfisista kirjoista on tämä arwolli-
sin sekä ansaitsee lukemista sekä tutkimista

§: 5?. VlMlkin tirjll kehoittaa Juutalaisia pa-
rannukseen ja pysywäisyyteen setä lohduttaa heitä tulc-
waisien parempien aikojen toiwolla.

§: 58. Mättävien 2 kirjaa kertomat niistä Wäi-
nöistä jotka Juutalaisilla oliwat tärsittäwinä Syrjä-
läiseltä Kuninkaalta Autiokus Epifauelta sekä »vapautus-
sodasta, jota he käwiwät sautarisuwun Makkabien joh-
dolla ja jonka kautta he onnistuiwat woittaa sekä kan-
sallisen että uskonnollisen wapanden.

§: 59. Kappaleet Estherin liljasta sisältämät
muutainia lisäyksiä mainittuun kirjaan.

§: 60. Kappaleet Danielista owat lisäyksiä pro-
feeta Danielin kirjaan ja sisältäwät kertomuksen Susan-
nasta, Helistä Aabelissa, lohikäärmeestä Aabelissa,
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Assarian rukouksen ja kolmen miehen lutoswirren
tulessa.

§: 61. Mllnassen Rukous ilmaisee katumusta
ja parannusta.

§: 62. lefus Syratin Kirja kantaa tekijänsä ni-
men. Muiden apokryyfisicn kirjojen tekijät owat tunte-
mattomat eikä kirjoittamisen aikaakau woi warmaasti
ilmoittaa.

111. Must Testamentti.
§: 63. Uuden Testamentin kaikki kirjat owat tun-

uustctut Jumalan antamiksi. Ne ilmoittawat ja lupaa-
wat pelastuksen Kristuksessa. Armo jll totuns on
tullut lesutsen stristntsen kautta (loh. I: 1?.), jota
armo» »valtakunnasta maan päällä tahtoo wiedä laitti
kunnian waltakuntaan taiwaassa.

§: 64. Uusi Testamentti sisältää historiallisia
kirjoja, Oppikirjoja ja yhden profeetallisen kirjan.

Ne 5 historiallista kirjaa owat uchä Ewankeliu-
mia, Mathcutsen, Markuksen, Luukkaan ja lohauuetse»
kirjoittamat sekä Apostolein teot Luuttaan kirjoittamat.

Oppikirjat lu'ultaan 21, owat kirjeitä, joista 13
owat Paawaliu kirjoittamat, nimittäiu kirje Roomalai-
sille, 2 Korinthilaisille, kirjeet Galatalaisille, Efesiläi
sille, Filippiläisille ja Kolossilaisille, 2 Thcssalonikalai-
sille, 2 Timothentselle sekä kirjeet Tilukselle ja Filcmo-
nille. Lisäksi: kirje Heprealaisille, 2 kirjettä Pietarilta.
3 lohonnekselta, 1 Jaakopilta ja 1 Inntaalta. Ai-
noa Profeetallinen tilja on Johanneksen ilmestys.

§: 65. Ewanteliumi merkitsee hymäa, suloistasanomaa. Parhain ja iloisin sanoma kaikista sanomista
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syntisille ihmisille on sanoma Messiasta, lesukscsta Kris-
tuksesta, joka on tullut mailmaan »vapahtamaan synti-
siä. Hänen ihmiseksi tulemisensa, elämänsä, työnsä, kär-
simisensä, kuolemansa, ylösnousemisensa ja taiwaaseen
astumisensa tertowat meille Ewankelistat, jotka tukin esit-
tclewät Häntä omituisella tawallaau mutta kuitenkin ai-
noana totisena Vapahtajana: "lumalihmisenä."

1. Historialliset Kirjat.
§: 86. Matheuksen Ewanteliumin on tehnyt

Mattheus, jonka nimi ennen oli Lewi, kääntynyt pub-
likaani ja lesuksen Apostoli: Hän saarnaa Kristusta,
ennustuksissa luwattua Messiasta. Hänen ewaute-
liumissaa» tahdomme huomauttaa lesuksen »vuorisaar-
nan (lu'ut 5—7), lesuksen wertankset taiwaan »valta-
kuuuasta (luku 13) ja lesuksen puhetta »viimeisestä tuo-
miosta (lu'ut 24, 25).

§: 67. Markuksen Ewanleliumin tekijä on Mar-
kus, joula oikia niini oli Johannes, Paawalin ja Pie-
tarin scurakumppani ja apulainen, su'ultaan Lewiitta.
Hän esittelee erittäillkin Vapahtajan ulkonaista »viran-
tointa ja kertoo tarkasti hänen ihmetyönsä.

§: 68. Lmittalm ewanteliumin on kirjoittanut
Luukkas, lääkäri ja Apostoli Paawaliu seuratuinppani.
Ewaukcliumissaan ilmoittaa hän tarkasti muutamain
Icsuksc» historiassa tapahtuncittcn tapausten ajan. Hä-
nen päätarkoituksensa näkyy olleen esitellä Wapahtajaa
lempcänä, ratasta»vaiscna sieluu ystäwäuä, joka tahtoo
olla pakanainkin Vapahtaja. Erittäin ansaitsee huo-
miota kb luk.
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8: 69. Johanneksen cwautcliumin tekijä on Jo-
hannes, Zebedeutsen poika, "Maisen lapsi", lesuksen
Apostoli. Hän saarnaa lesusta ijlllltllittisenll sanana,
maailman walteutena ja elämänä, joka uhraa itsensä
Jumalan karitsana maailman syntein edestä. lesus
Kristus Jumalan poika, joka on tie, totuus ja elämä
on hänen saarnansa pääaine, Hän on meille säilyt-
tänyt monta pitempää puhetta Vapahtajalta niinkuin
uudesta syntymisestä (luk. 3.), hauen lihansa syömisestä
ja hänen wercnsä juomisesta (luk. tt.), hänen »viimei-
sen puheensa (luk. 14—16.) sekä hänen ylimmäispa-
pillisen rukouksensa (luk. 1?.).

§: 70. Apostolein teot Ewankelista buukkaan te-
kemät owat hänen kirjoittaman ewankeliuminsa jatkanto.
Ne kertowat pyhän hengen wuodattamiscsta Apostolein
yli Helluntaina setä kristillisien seurakuntien perustamia
sesta luutaan maassa erittäinkin Pietarin kautta ja
pakanoissa erittäinkin Paawalin kautta, jonka kolme lä
hetys mattaa Wähässä Aasiassa, Makedoniassa jaKreik-
kaan maassa kerrotaan, setä Paawalin wankeus Jeru-
salemissa, Cesareassa ja Noomassa, johon kirja loppuu.

2. Oppikirjat.
§: 71. Kirjeitä Apostoleilta osittain seurakunnille

ja osittain yksityisille henkilöille, näyttäwät meille kuinka
Pyhä Henki on opettanut Apostolein kautta.

§: 72. 13 kirjettä owat Paawalin kirjoittamat,
joka suurien ansioitensa tähden kristillisyyden ensimmäi-
sestä lewittämisestä täydellä syyllä taisi sanoa: "Minä
olen enemmän työtä tehnyt tuin laitti muut (I. Kor.
15, 10) kuitenkin, lisää hän: en minä waau luma-
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1111 l lllmo, jota minussa on."—Hänen nimensä oli
ennen Saulus, mutta kääntymisensä jälkeen kutsutaan
hän Paawaliksi. Tyunynuältään oli hän Inutalainen,
Benjaminin snwusta ja Farisealainen, sekä semmoisena
tiiwas kristittyjen wainooja. Ihmeellisen näyn kantta
kääntyneenä kutsui Wapahtaja hänen opetuslapsekseen ja
lähettiläätseen; saarnasi hartaasti wanhurskanttamiscsta
uskon lautta lesukseen Kristukseen, teki laweita lähetys-
retliä, joilla hän perusti monta kristillistä seurakuntaa
ja kärsi wihdoin marttyri-tuoleman Roomissa. Senraa-
wat kirjeet owat hänen tekemänsä.

§: 73. 1) Kiljt Roomalaisille, jossa hän opet-
taa että laitti ihmiset sekä Juutalaiset että pakanat owat
kadotettuja ja tuomittuja syntisiä. Ewantelinmi Kris-
tuksesta on Jumalan woima, joka woi tehdä autuaaksi,
loska siinä ilmaantuu Jumalan edessä lclpaawa »van-
hurskaus. Wanhurskauttaminen uskosta ja tämän
nskon autuaat hedelmät owat kirjeen pääaine.

Rooma oli Italian, jopa toko siihen aitaan tun-
netun maailman pääkaupunki. Kirjeen siellä olewalle
kristilliselle seurakunnalle, jonka perustajaa ei tunneta,
kirjoitti Paawali Koriuthosta.

§: ?4. 2) Ensimainen kirje Korintholaisille opet-
taa millaisen Kristillisen seurakuntajärjestyksen tulee olla
wastoin kaikkea lahkolaisuutta ja epäjärjestystä keskus-
elämässä ja Jumalan palwcllntscssa. 12 ln'ussa ylis-
tetään hegelliset lahjat seurakunnassa ja l 3 lu'ussa erit-
täin rakkaus. 15 ln'nssa ilmoitetaan kuolleitten ylös-
nousemus.

§: 75. 3) Toinen tirja Komttholaisillc. Ylis-
tää erittäin uuden testamentin sowintoa saarnaawan
wiran ihanuutta.
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Korintho olisuuri jarikas kaupunliKreitlaan maassa,
jonka kristillisen seurakunnan Paawali oli perustanut.

Ensimäiscn kirjeen tälle seurakunnalle kirjoitti Paa-
wali Ephesosta ja toisen Makedoniasta.

z: 76. 4) Kirje Galatalaisille opettaa ett'emme
wanhurskaiksi tule lain töistä waan uskosta, joka wai-
kuttaa rakkauden.

Oalatiaan, jonka kristillinen seurakunta oli Paa-
walin perustama, kirjoitti hän tämän kirjeen »vankeu-
dessaan Roomissa.

§: 77. 5) Kuje Ephesolaisille puhnu hengelli-
sestä siunauksesta taiwaallisissa, jota meillä on kristil-
lisessä seurakunnassa, sekä kuiuka kristittyjen elämä on
oikeastaan rakkauden elämä.

Epheso, jossa Paawali oli perustanut kristillisen
seurakunnan, oli suuri kaupunki Wähässä Aasiassa.
Kirje, joka lnultawasti on kiertokirje kaikille seurakuu-
nille Wähässä Aasiassa, on kirjoitettu siihen aikaan
kuin Paawali oli wankina Roomissa.

8: 78. 6) Kirje Philippilnisille todistaa siitä
ilosta, joka on hedelmä, elämästä Kristuksessa, seura-
tessa Vapahtajaansa, uskolla Pysyen Hänessä ja odot-
taen Häntä.

Philippiin, laupuuti Makedoniassa, jossa Paawali
oli seurakunnan perustanut, kirjoitti hän tämän kirjeen
wantina ollessaan Roomissa.

§: 79. 7) Kirje Kolossilaisille kehoittaa tunnus-
tamaan Kristusta näkymättömän Jumalan »äkywäisctsi
luwaksi, jopa Jumalaksi; osoittaen siten sowinnon sano-
matointa suuruutta, mutta myös kristityn täytettäwiä
pyhiä welwollisuutsia.

Kolossissa, kaupunki wähässä Aasiassa, oli Epaf-
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ras perustanut seurakunnan. Kirja kirjoitettiin Paa-
walin wankina ollessa Roomissa.

§: 80. 8) Ensimäinen tirjc Tessulonitlllaisille
ylistää ewanteliumin waikntusta heidän seassaan ja
lohduttaa kuolleiden ylösnousemisen warmuudella, tnn
Kristus on palajawa takaisin, jota odottaessaan kuntin
tulee walwoa ja olla uskolliseu kutsumisessaan.

§: 81. ly Toinen kirje Tessalonitalaisille en-
nustaa Antitristutseu tulemista perustamaan luopu-
mus- ja cpäuslou Valtakuntaa. Silloin on wal-
wominen ja rukoileminen.

Tessalonika on kaupunki Makedoniassa, jossa Paa-
wali lyhyessä ajassa oli perustanut seurakunnan.
Molemmat kirjeet owat Korinthosta tirjoitetnt

B2. 10) Ensimmäinen kirje Timothcntsclle
antaa neuwoja seurakunnan järjestyksen ylläpitämiseen,
seurakunnallisten wirkain asettamiseen, opetuswiran hoi-
tamiseen, opin puhtaana pitämiseen ja harhaoppien was-
tustamiseen,

z: 83. 11) Toinen kirje Timotheutselle kehoittaa
pysywäisyytecn ja esittelee millaisen oikean ewanteliu-
min ilmoittajan tulee olla.

Timotheus oli Paawalin oppilas ja seurakump-
paui. Toinen kirje hänelle on kirjoitettu wähää emien

Paawalin marttnrakuolrmaa Roomissa.
§: 84. 12) Kirje Titntsclle sisältää »cmooja

ja ohjeita seurakuntien perustamiseen Kreetan saarel-
la, jossa Titus tätä kirjettä wastaan ottaessaail
työskenteli.

tz: 85. 13)Kirjeessä Philem°nille,jola oli kunni-
oitettu kristitty Kolossissa, pyytää hän ystäwällisesti
wastaan ottamaan onesimukseu, hauen tytöään karan-
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neen orjan, jonka Paawali Roomissa oli kääntänyt
kristityksi ja jonka hän nyt lähetti takaisin.

tz: 86. Kuje Heprealaisille, s, o, juutalaisiin
desta kääntyneet kristityt Palestinassa, ylistää nuden
testamentin ylimmäispapillisen wiran ihanuutta jumal-
ihmisessä lesulsessa ja Hänen esiintuomaa uhriausa sekä
tehoittaa ineitä tulemaan uskossa täydellisiksi.

Kirjeen tekijää ei warmuudclla tunneta. Mieli
piteet horjnuwat Paawalin ja Apollo» wälillä, joka
oli launopuhuja ja raamatuissa wätewä mies.

§: 87. Pietarin ensnnäinen tirjc tehoittaa kris-
tityltä, jotta, waitta täällä maailmassa wieraat ja
hajalla asuwaiset, kuitenkin owat tunintaalliuen pap-
peus, olemaan wahwat toiwossa. Kirje puhuu myös
Kristuksen alasastumisesla helweltiin Mu 3: l«—M).

§: 88. Pietarin toinen kirje »varoittaa määristä
opettajista ja röyhkeästä epäuskosta, jota halwetsii
maltoja; wiittaa maailman loppuun setä uusiin tai-
waisiiu ja uuteen maahan.

Molemmat Kirjeet owat Simon Pietarin le-
sutsen Apostoli» tetemät. Edellinen kirje Babylonista
kirjoitettu, jälkimäinen Roomista wähää enne hänen
martiiratuolrmaallsa siellä.

§: 89. lohnnnctsen ensimäinen Kirje tehoittaa
pitämään pyhää rattauden yhteyttä Isän ja Pojan setä
weljen tanssa. Beljenrattaudrlla on perustuksensa totuu-
den ja Jumalan Pojau ihmiseksitulemiseu uStomisessa.

§: 90. Johanneksen toinen Kirje kirjoitettu
hurskaalle Kyria nimiselle waimolle,- tehoittaa rakkau-
teen ja waroittaa määristä opettajista.

§: 91. lohannctscu kolmas Kirje, tunnoitetully
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nimiselle miehelle seurakunnassa, ylistää hauen
waclluslaau totuudessa ja suosittelee hauen luuuctulle wie
raslvaraisuudellecn ne kristityt, jotta mahdollisesti
lisiwat mattnstainaau haneil seudussaan.
laitti uämä tolme kirjettä awat ewanlelista Johannes
sen tekemät.

8: 92. laatopin Kiljc on kirjoitettu „tahdcllc-
toistakymmcnelle sukukunnalle, jotta hajalla asuwat",
(luku I: I) s. o. jnutalaistristitylllc, jotka eiwät asu-
uect Palestinassaan, Kirje tehoittaa siihen tuuliaisuu
teen Jumalan sanalle, jonka tantta cläwä usko näy-
täitse wasloiu heikkoutta kärsimisissä ja »vastoin rit-
täitten ylpeyttä setä ylistää rukouksen woimaa.

Tekijä on luultawasti Jaakoppi „Herran »veli",
v!er»salcmin feuratuuuau esimies tuuuettu nimellä:
„wanhurskas".

§: 93, IllUdllN tilje »varoittaa määristä opet-
tajista ja epäuskon röhteydestä.

Sen tekijää pidetään Jaakoppi »vanhurskaan »vel-
jenä.

§: 94. Paawalin tekemät tirjcct kutsutaan Pcill-
walisitsi.

Paimen Kiljeilsi kutsutaan kirjeet Timotheutselle
ja Titutselle syystä että ne puhuivat seuratunna opet-
tajan (paimeilen) >vel>vollisuutsista ja toimista,— Use-assa paitassa »mdessatcötameutissa kutsutaan seura-
kunnan opettaja pastoriksi s. o, paimeneksi jollaisena
hän on saanut Pyhän, tärkeän ja cdeswastauksellisen
toimeu ruokkia ja hoitaa Kristuksen laumaa s. o. Hä-
nen seurakuntaansa.

Pietarin tatsi, Johanneksen kolme setä Jaakopin
ja Juudan kirjeet kutsutaan Katholisitsi s. o. yleisiksi
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syystä että ne ciwät ole kirjoitetut määrättyille seura<
tunnille waan kaikille kristityille.

§: 85. Eloitus sisällyksen suhteen, joka on Paa
»välisten ja Uatholisien kirjeiden »välillä, on se että
edelliset pääasiallisesti csittclewät uskonoppia mutta
jälkimmäiset opettawat että «sko on latlaudeu kautta

»vaikuttawainen, jota paitsi usko on »väärä ja tuol-
lut.

Paawaliset kirjeet täsitteleivät siis enimmin uskon-
opillista tatholiset enimmin siwtys opilliStll puolta.

3. Ainoa profectllllinnen Kirja.

Ilmestys, jonka Johannes cwantelista ja apostoli
sai Herralta lesutsrlta ollessaan maanpakolaisena

Patmon saarella. Ensiksi sai hän toimetseen kir-
joittaa seitsemän waroittawaa, nuhtelevaa ja tehoitta-
waa kirjettä seitsemälle seurakunnalle Wähässä Aasiassa,
jonka jälleen hän näwyissä näti kristillisen seurakun-
san taistelut ja woitot maa» päällä loppuun asti.
Meidän edestämme tapettu Jumalan Karitsa aukaisee
seitsemällä sinetillä lukitun kirjan ja seitsemän pasuunaa
taituu taiwnasta. Tuomio käy armon ylöntatsojain
yli, mutta autuaat owat ne, jotta Herrassa tuolewat.

Saatana nousee joutkoucen: antikristus, peto (s
o. hillimätön maailman »voima) wäärä profeeta (s. o.
epäusko) ja portto (s. o. wäärä tirtto), häwittämään
lesulscn Kristuksen kirkkoa eli seurakuntaa. Mntta
seitsenlän »vaiivan tultua epäuskoisten päälle ja anti-
kristillisten (s. o. Kristusta wihaawien) woimain
»nittua, sidotaan Saatana tuhauelsi »vuodeksi ja Kris
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tus perustaa rauhan waltakunnan, Mia loputtua Saa-
tana ja kaikki hänen puoluelaisensa heitetään tuliseen
järwecn, jonka jälkeenKristus omiensa kanssa on asuwa
uudessa taiwaallisessa leruselemissa, johonka ei pidä
mitään saastuttamaa tuleman sisälle tlliktll sitä mikä
kauhistuksen tahi walheen saattaa; waan ne, jotta
Karitsan elämiin kirjassa kirjoitetut omat. (Ilm. N.
21: 27). Ia heidän pitää näkemän hänen kas-
toonsa ja hänen nimensä pitää heidän otsissansa ole-
man. Eikä pidä yötä siellä oleman, eikä he tarwitse
kynttilää eikä auringon walteutta; sillä Herra Ju-
mala walaisee heitä ja heidän pitää hallitseman
ijantlliktisestll ijcmtaitkiseen, (Ilm. N. 22: 4,5)
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