
Johto

Biblia-tmdVksi
ja tuntemiseksi

EvangeliMLutherilaisen lirkon

MsKsntunnttStus

Kir^ola.

Hämeenlinnassa,
painettu G. Nvidmswan'ilta, wuonna 1850.





Johto
Biblia-tmdoksi

ja tuntemiseksi
Evangelisen-Lucherilaisen kirkon

Uskontunnustus
KirlSla.

Ruotsiksi laittelema Tohtori C. F. W. Clemen' kirjasta:
"Hulfskenntnissen fur den christlichen Religions-

unterricht," josta

Suomentanut

Hämeenlinnassa,
painettu G. Noidenswan'ilta, wlwnna tB5O.

Painajan knlutnkftlla.



!!iU«z liil >!m v<>w!>i>j>il»! <lrn !2:l« !Bäl>.
k» IxMlnmH:

t?, H'a/m»s/v?m.



Alku-Johdatus
eli Pyhä Raamattu on kokous kirjoja, kir-

joitetut pyhiltä ja hurskailta miehiltä, Jumalan Hengen
innosta.

Biblia on Grekalainen sana, joka merkitsee kirjoja. Tä-
män nimensä on se saanut siitä, että siinä on monta
kirjaa yhdistetyillä, jotka yhteensä owat yksi ainoa, se
ankarin kaikista kirjoista. Sitä kutsutaan myös Pyhäksi
Raamatuksi ja Jumalan Sauaksi, sillä Pyhä on
sen alkuperäisyys Jumala itse; pyhä sen sisällys
se Jumalalta ihmiselle sanassa annettu ilmestys itsestänsä
ja suhteestansa maailmata kohtaan; pyhä sen tarkoitus
ihmissuwun pelastus ja autuus. Se on taidonlähde jo-
kaisen ihmisen uskolle, opille ja elämälle.

Bibliassa on kaksi pääosaa: 1) Wanha Testa-
mentti, sisältämä ne kirjat, jotka owat kirjoitetut ennen
Kristuksen näkywäistä oloa maan päällä; 2) Uusi Tes-
tamentti, ne sm jälkeen kirjoitetut pyhät tietokirjat.
Nämä kirjat owat eri ajoilla kirjoitetut ja erinäisiltä
kirjoittajilta. Wanhin niistä kirjoitettiin noin 1590
wuotta ennen ja nuorin noin 100 wuotta jälkeen
Kristuksen syntymää. Wanhan testamentin kirjoitta-
jat mainitaan sillä yhteisellä nimityksellä Prophc-
tat, ja niiden testamentin kutsutaan Evana,elistaiksi
ja Apostoleiksi.

Testamentti merkitsee oikeimmiu yksi silitys, mitenkä
jonkunkuolemat! jälkeenhänen omaisuutta käytetään; mutta
biblialliscssa tarkoituksessa merkitsee tämä saua Liittoa.
Biblia asettaa siis edes kaksi liittoa, jotka Jumala on
ikäänkuin tehnyt ihmisten kanssa: wanha testamclitti
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liitto Juvalaisten kanssa la'in kautta, ja uusi testa-
mentti liitto ihmissuwun kanssa armon kautta lesukses-sa Kristuksessa.

Wanhan testameutin kirjat jaotaan 1) Kanoni-
siin, jotka ludalaisilta Jumalan
innosta kirjoitetuiksi ja sillä perustuksella saiwat sian
heidän kanon'issa eli luettelossa semmoisia kirjoi-
tuksia, joita jumalaisen tähden piti nou-
llatettaa laamana ja oiko na heidän uskollensa, opillensa
ja elämällensä; ja 2) Apokrypha'siin, jotka ei
pidetty jumalaisesta alkuperäisyydestä ja siis eiwät saa-
neet siaa heidän kanon'issa. Samaten jaottiin ennen uuden
testamentin kirjat: 1) Wäitettdmiin, joiden awioinen al-
kuperäisyys yleisesti ensimmäisiltä kristityiltä seurakunnilta
tunnustettiin; ja 2) Wäitettäwiin, joiden awioisesta al-
kuperäisyydestä arwelut oli erilaiset. Mutta, kuin nyt on il»
mi saatu, että kaikki uuden testamentin kirjat owat kirjoi-
tetut niiltä, joidenka nimet niillä on ja sillä ajalla, kuin
he itse osoittamat, on tämä jaos tarwittamatoin ja tawatoin.

Biblian kirjat owat seuraamat 80:
I. Wanha Testamentti:

1) Kanoniset Kirjat:
I—s. Wiis Moseffen

Kirjaa.
6. lostian Kirja.
7. Tuomarein Kirja.
8. Ruthin Kirja.

9, 10. Kaks Samuelin
Kirjaa.

11, 12. Kaks Kuningas-
ten Kirjaa.

13, t.j. Kaks Aika-
Kirjaa.

17). Vsran Kirja.

16. Nehemian Kirja.
17. Gstherin Kirja.
18. Jobin Kirja.
19. Pfaltari.
20. Salomonin Sanan-

laskut.
21. Salomonin Saarnaaja,
32. Salomonin Korkea

Weisu.
Isommat Prophctat:

23. Gsaia.
24. Jeremia.



25. Jeremian Walitus-
Wirret.

28. Hofea.
29. Joel.
30. Amos.
31. Obadja.
32. Jona.
33. Micha.

26. Hesekicl.
27. Daniel.

Wähemmät Prophetat:
34. Nahum.
35. Hcibakuk.
36. Zephauja.
37. Haggai.
38. Sacharja.
39. Malachi.

2) Apokryphaset (salaperäiset):
1. ludithan Kirja.
2. Wiisauden Kirja.
3. Tobian Kirja.
4. lesu Symchin Kirja.
5. Baruchin Kirja.
6.7. Kaks Matkabee'ein

Kirjaa.
8. Kappaleet Estherin

Kirjasta.

Kappaleet Danielin Kirjasta:
9. Historia Susannasta.

10. Velistä Babelissa.
11. Lohitarmeestä Babe-

lissa.
12. Assarien Rukous.
13. Kolmen miehen Wstys-

weisu tulisessa pätsissä.
14. Manassen Rnkous.

11. Nusi Testamentti:
1. Mattheuksen Gvan-

geliumi.
2. Markuksen Gvange-

liumi.
3. Lukaan Evangeliumi.
4. Johanneksen Evan-

geliumi.
5. Apostolitten Teot.

Paawalin Epistolat:
6. Romalaisille.
7.8. Kaks Korinthilai-

sille.
9. Galatalaisille.

10. Gphesilaisille.

11. Philippiläisille.
12. Kolossilaisille.
13,14. Kaks Thessalo-

nikalaisille.
15,16. Kaks Timotheuk-

selle.
17. Titukselle.
18. Philemonille.
19. Epistola Hebreealai-

sille.
20.21. Pietarin Kaks E-

pistolaa.
22—24: Johanneksen Kol-

me Epistolaa.

5
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25. Jakobin Epistola.
26. Indcm Epistola.

27. Johanneksen Ilmes-
tys.

Uuden testamentin kirjoista luettiin epistola Hebreea-
laisille, Pietarin toinen, Johanneksen toinen ja kolmas,
Jakobin ja ludaan epistolat ynnä Johanneksen Ilmestys
wäitettäwiksi.

Ahdistaminen näitä kirjoja kokonaiseksi tapahtui »vähi-
tellen. Juvalaisten ensimmäisessä temppelissä tallella pidet-
tiin jo muutamia kirjoituksia noudateltnwiksi yleisessä ju-
malanpalweluksessa. Tämä kokous pyhiä kirjoja joutui
hukkaan Nebukadnezarin (w. 588) häwittäessä temppeliä;
mutta jälkeen paluuta wankiudesta, kuin uusi temppeli
rakennettiin, toimitettiin luultawasti Esralta uusi kokous
pyhiä tietokirjoja. Tätä kokousta lisättiin ja noin w. 170
e. Kr. s. luultiin se olewan lopetettawa; sillä jälkeen
paluuta wankiudesta, koska sillä uudella temppelillä ei
vllut liiton-arkkia ja pääpapilla ei ollut "walkeutta
ja oikeutta," oli se prophetallincn henki waijennut ja
ikäänkuin' luopunut Israelin kansasta. Koska nyt tämän
ajan perästä ei enää yhtään prophetaa kuulunut, niin ei
niille ilmautuneille hengellisille kirjoille tunnustettu ju-
malaista alkuperäisyyttä ja kanonillista taikka kaawallista
eli yleisesti käypää arwoa. Nämä kutsuttiin apokry-
ph asiksi taikka salaperäisiksi, sillä niiden alkuperäisyys
oli salattu. Samalla aikaa tuli wanhan testamentin
kanonilliset kirjat käännetyiksi Gretan kielelle, joka gre-
kannos on tuttu nimityksellä 86MlUFinw sfeitsemnnkym-
menen kääntäjän), ja johon kanonillisten kirjain perään
liitettiin salaperäiset. Ne lesuksen apostoleilta ja heidän
auttajilta (apostolisilta miehiltä ja isiltä) siellä ja täällä
asetetut kristityt seurakunnat saiwat näiltä asettajiltansa
wissit kirjat ja kirjeet kaawaksi eli johdoksi uskollensa,
opillensa ja elämällensä. Semmoiset kirjoitukset pidettiin
huolellisesti tallella ja luettiin yhteisissä kansakokouksisfa.
Apostolein kuoltua tuliwat heidän jälkeen jääneet kirjoi-
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tuksensa seurakunnille sitä kalliimmiksi ja he kopioitsiwat niitä
toisillensa. Sillälailla ilmestyi erityisiä kokouksia apos>
tolista kirjoituksia; mutta että jokaisessa niissä erityi-
sissä kokouksissa ei samat kirjoitukset löytyneet, et ole
kumma. Paitsi näitä apostolisia kirjoituksia löytyi myös seu-
rakunnissa muita, joilla, kuinka hyödylliset ja puhdas-
oppiset ltenewätkin olleet, kuitenkaan ei ollut sitä arwoa
että niillä ilmautuneissa »väitteissä opinkappaleista olisi
ollut todistawa woima, kuin sen suhteen apostolisia kir-
joituksia ei taidettu wäitettää. Kuin paitsi sitä ilmautui
ihmisiä, jotka jonkun apostolin nimessä kirjoitetuilla kir-
joilla kokiwat edesasettaa ja yleisiksi tehdä eräitä heiltä
suositeltuja häiröarweluja ja oppia, oli tarpeellinen tar»
kasti tutkia ja kokea kaikkia seurakunnissa käytettäwiä kir-
joja, ja ainoastaan se, jolle apostolinen alkuperäisyys
tunnustettiin, liitettiin kanoniin. Nämä owat ne niin
kutsutut wäitettömät, jotka jaottiin Evangeliumiin ja
Apostoliin. Evankeliumilla ymmärrettiin ne neljä e-
vangeliumi-kirjaa, ja apostolilla oikeimmin ainoastansa
Paawalin 13 epistolaa, johon myös luettiin Apostolit-
ten Teot ja ne oikeiksi tunnustetut epistolat Pietarilta
ja Johannekselta. Sen suhteen ne, joita ei warmasti
tietty apostolein kirjoittamiksi, eli ne niin kutsutut wäi-
tettäwät, oliwat eri kokous. Nämä pienemmät kokoukset
tuliwat alussa 4:tä wuosisataa, seurauksena päätöksestä
kirkkokoukessa Hippo'ssa (393), yhdistetyiksi kokonaiseksi,
uudeksi testamentiksi, jota laweudensa ja arwonsa puolesta
siitä asti taidetaan pitää seurakunnilta päätettynä.
lesus Kristus sanoi itsestänsä: "älkäät luulko, että minä
tulin Lakia ja Prophetaita päästämään: en minä tullut
päästämään, mutta täyttämään" ja sentähden löydetään myös
että monessa kristityssä seurakunnassa wanhan testamentin
kirjoja kansakokouksissa luettiin. Ne molemmat testamentit
asetettiin siis wieretysten, jakirkko-isän Chrysostomuksen kuo-
leman (w. 407) jälkeenon koko kokous kutsuttu Bibliaksi.
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ludalaiset jakoiwat Moseksen kirjat 54 lohkoon,
jotka, jokainen jarjestyksessänsä, luettiin wuoden sabba-
thina. Jokainen semmoinen lohko kutsuttiin ?3rgB<:lm'!lBi.
Hawataan myös, että kappaleita prophetaista ja muista
kirjoista luettiin. Semmoinen kappale prophetaista kut-
suttiin llllplara'liBi ja muista kirjoista Negillalisi. Sa-
malla lailla oli ensimmäisillä kristityillä määrätyt kap-
paleet uudesta testamentista luettawiksi. Myös meilläkin
tapahtuu sillälailla julkisessa jumalanpalweluksessa. Nä-
mä meidän sunnuntai- ja juhlapäiwäin evangeliumit ja
epistolat kutsutaan ?n'ikop6iliBi.

Jokainen biblian kirja on jaettu lukuihin ja jokai-
nen luku wärssyihin. Luku-jaotus luullaan tehdyksi yh-
deltä kardinalilta (neuwos -papilta) Hugo'lta Vienne'ssä
(kuoli w. 1236). Wanhan testamentin wärssy-jaotus
luullaan rabbinein (oppinein ludalaisten) tekemäksi 7:sä
wuosisadassa, ja uuden testamentin sen oppineen kirjapai-
najan Robert Stephanuksen tekemäksi, matkustaessa läpi
Franskcmmaata. Tämä hänen wärssy-jaotus tawataan
ensimmmäiseksi w. 1551 biblia-painoksessa.

Wanhan testamentin kirjat owat alkuperäisesti kir-
joitetut Hebreean, ja muutamat nuoremmat Kaldeean kie-
lellä, joka oli rahwacm kieli jälkeen paluuta wankiudesta
Babyloniassa. Uusi testamentti on kirjoitettu Gretaksi,
jolla kielellä myös wanhan testamentin salaperäiset kirjat
owat tulleet meille tutuiksi. Wanhin käännös wanhan
testamentin kirjoista oli Grekan kielellä ja on tuttu nimityk-
sellä septugFmtg eli ne seitsemänkymmentä Kääntä-
jää (kirjoituksessa I.XX), koska kerrotaan että 72 rabbi-
nejä oliwat kääntäneet sen Egyptissä (noin w. 250),
jossa asui joukko ludalaisia, jotka oliwat unhottaneet o-
man kielensä ja puhuiwat Grekkalaista. Uskottawampi
on kuitenkin että pitempi aika kului ennenkuin mainittu
käännös tuli walmiikst snoin 130 w. e. Kr. s.) Yks
wanhimmista bibliakäännöksista, kristittyin toimittama,
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oli se latinainen I!.»!», joka oli selvinnyt sangen lawealta,
waan sitten syydettiin pois toiselta, kntsuttu Versio Vul-
F»ta, sen oppineen kirkko-isän Hieronymnksen (kuoli w.
420) tekemä. Sitä myöten kuin Kristinoppi sai pnol-
tajoita useammissa kansoissa, käännettiin ne pyhät kirjat
useimmille kielille. Että näinä aitona kuitenkin oli san-
gen waikca saada itsellensä biblian, on arwattawa, kos-
ka se ainoastaan kopioitsimalla taisi tapahtua. Kirjapaino-
keinon keksimisellä tuli tämä puutos autetuksi, ja ensim-
mäinen painettu biblia ilmautui w. 1456. Koko sillä
pitkällä ajalla, kuin Romalaiset paawit pitiwät kristityt
Guropassa waltansa alla, käwi oikeana kirkkobibliana ai-
noastansa Versio VulZgw, jossa kuitenkin löytyi monta
wäärennösta ja poikkeusta alkutekstistä. Lutheruksen us-
konpuhdistus mursi panwein tuallan ja wapautti monta
miljoonaa ihmisiä hengellisestä orjuudesta. Lutherus käänsi
myös biblian alkutekstistä Saksaksi, ja hänen Wntämäusä
uusi testamentti ilmautui w. 1522; ja w. 1534 oli koko
Pyhä Raamattu käännetty. Tämä Lutheruksen saksan-
nos on sitten ojennukseksi otettu kaikissa seurakunnissa,
kääntäessä Pyhää Raamattua heidän omalle kielellensä.
Wuonna 1526 antoi yksi uskonpuhdistajista Ruotsissa,
Laurentius Andree, kirjapainosta uuden testamentin
Ruotsin kielellä, jn w. 1541 ilmestyi koko Pyhä Raa-
mattu mainitulla kielellä, pääpispan Upsalassa Lauren-
tius Petri'n toimella. Wuonna toimitti rektori
Turun koulussa, Michael Agrikola, kirjapainosta suo-
mentamansa uuden testamentin, ja seuraawina wuostna
erinäisiä kappaleita wanhasta. Ensimmäisen kerran il-
mantni Pyhä. Raamattu kokonansa Suomeksi w. 1642.
Tätä suomennosta, joka tehtiin prophessoreilta Tnrun a-
kademiassa Gskil Petreukselta ja Mart. Henr. Sto-
diukselta ynnä kirkkoherroilta Henr. Hoffmanilta Mas-
kussa ja Gregor. Matthei Faworinukselta Piikkiös-
sä, autetut kappalaiselta Uudellakirkolla Jonas Rau>
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mann ukselta, on kuitenkin sitten kalkenlaisesti korjailtu,
nimittäin kirkkoherralta Henr. Florinukselta Paimiolla
(w. 1685), Turun pispoilta loh. Browalliukselta
ja C. F. Mennä nd eriltä ynnä kirkkoherralta Mynämä-
essä And. Lizeliukselta (w. 1758 ja 1776). Pyhäin
Raamattuin toimittamiseksi ja lewittämiseksi waikuttawat
nlelkein joka maissa asetetut Bibliaseurat, joista wan-
hin ja suurin löytyy Londonissa ja asetettiin w. 1804.

1. Wanha Testamentti.
I. Kmwn'ifet Kirjat.

Nämä ludalaisen uskonopin pyhät tietokirjat jaottiin lu-
dalaisilta kolmeen osaan: Laki Nomoz), Prophe-
tät ?iDpl>6tm) Raamatut (Iletu-
vim, Lakiin kuuluiwat ne wiis Moseksen
kirjaa. Prophetat jaottiin: a) wanhemmat: Josuan,
Tuomarein, 2 Samuelin ja 2 Kuningasten kirjaa, ja
b) nuoremmat: lesaia, Jeremia, Hesekiel ja ne 12
rvähempää prophetaa. Ne Pyhät Raamatut, myös Psalmiksi
kutsutut, oliwat Psalmit, Sananlasku-kirja, Jobin kir-
ja, Korkea Weisu, Ruthin kirja Jeremian Walitus-
Wirret, Saarnaaja-kirja, Estherin kirja, propheta Da-
niel,, Esran, Nehemian ja 2 Aika-kirjaa.

Pitäen sitä järjestystä, joka näillä kirjoilla meidän
biblioissa on, taidetaan ne sisällyksensä suhteen jaottaa
historiallisiin, opettawaisiin ja prophetalli-
siin. Muistettawa on kuitenkin että historiallisissa kir-
joissa löytyy seka oppia että prophetsiaa (ennustusta) kuin
myös esimerkiksi prophetallisissa historiaa ja oppia. >
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H) Historialliset Air^at.
Semmoisia owat wiis Mostksen kirjaa, Josuan kir-

ja, Tuomarein kirja. 2 Kuningasten ja 2 Aika-kirjaa,
ynnä Gsran, Nehemian ja Estherin kirja. Ne historial-
liset kirjat alkawat maailman luomisesta ja ihmisen en-
simmäisestä olemisesta maan päällä, kertoo ihmissuwun
wanhimpia waiheitn ja lewiämistä maan ylitse, juttelee
sitten erityisesti Israelin kansasta, Abrahamista aikaan
wälM jälkeen paluuta wankiudesta Babyloniassa. Nä-
mä historialliset kirjat eiwät kuitenkaan ole joku kansa-»
kunnan historia karvallisessa tarkoituksessa, kertoen anka»
ria tapauksia yleisesti, waan tarkkaamat ainoastansa sem-
moisia tapauksia, joissa hawaitaan erinomainen Jumalan
johdatus ja huomataan sitä jumalaisen pelastusmietteen
mukaan miehistywätä Jumalan waltakuntaa maan päällä.

Mosekfen Kirjat.
Nämä sisältyivät nimitykseen Pentateuchen (wtt-

den kääröin kirja). Ne owat Moseksesta saaneet nimensä,
osaksi koska niissä enimmnsti puhutaan hänestä ja siitä,
kuin Jumala hänen kanttansa Israelin lasten seassa sat
aikaan, osaksi siitä että ne, paitsi wiis wiimeistä lukua,
owat häneltä kirjoitetut. Ne osoittamat yleiusä lapselli-
sen kunnioittamisen Jumalalle ja pyhälle, sywän wiisau»
den ja totisen käsityksen ihmisen luonnosta. Se histo-
riallinen kertomus, joka alkaa siitä hetkestä, kuin se ju-
malainen kaikkiwaltius, wiisaus ja hywyys lausui olkoon
walkeus! ja lopettaa Mostksen kuolemalla, on läpiku-
dottu kaikenlaisilla opetuksilla ja kehoituksilla pelkoon ja
kunnioittamiseen sitä, joka johtaa ja hallitsee meidän
waiheimme. Kaikki ne wiis kirjaa saiwat ludalai-
silta nimensä alkusanasta jokaisessa kirjassa. Nimi-
tykset: 66NkBiB, Lxoäu»,
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mmm tarkoittavat osaksi koko kirjan, osaksi wacui ensim-
mäisen lnwun sisällystä.

Ensimmäinen Kirja, Lenssi-; (alkuperäisyys, luo-
minen), sisältää: 1) kertomuksen maailman luomisesta ja
ensimmäisten ihmisten waihcista (l. 1—5); 2) we-
denpaisumisesta ja siihen koskewista ihmisistä ja ta-
pauksista, toruirakennuksesta, puheen seotulfcsta ia ih-
misten lewiämisestä maan päällä (l. 6—11); 3) A-
brahamista, Israelittain alku-isä, jonka usko ja luotta-
mus Jumalahan edesasetetaan (l. 12—25); 4) Isaa-
lista ja Jakobista ynnä heidän poikainsa waiheista Jose-
phin kuolemaan asti, noin 1800 e.Kr. s. (l. 26—50).

Toinen Kirja Lxoän» (lähtö), kertoo ensimmäi-
sessä osassa (l. 1—l4) Israelittain orjuutta Egyp-
tissä (l. 1), Moseksen syntymää ja lapsuutta (I. 2) ja
kuinka hän Jumalan käskyllä astui kuningas Pharaon e-
teen (b. 3 —5), joka itsellensä, kansallensa ja maallen-sa oli saattanut Jumalan rangaistuksen (l. 6 —12), jonka
jälkeen puhutaan pääsiäis juhlan asettamisesta (l. 12) ja
lähdöstä Egyptistä (l. 13, 14), Toinen osa (l. 15—40)
kertoo waelluksesta Sinai'n wuorelle ja mitä tapahtui kah-
tena ensimmäisenä wuomm Israelin kansan waclluksella
Arabian erämaissa, jonka seassa erittäin mainittakoon
10 käskyin antaminen Sinailla (l. 19, 20), joka tapah-
tui 50:nä päiwänä lähdettyä Egyptistä, ja kuinka Moses
järjestää jumalanpalweluksen ja todistuksen taberncckelia.

Kolmas Kirja, (pappikirja), sisältää
(27 I:sa), asetukset jnmalanpalweluksesta ja sen wicttä-
misestä, uhreista, juhlista ja puhdistuksista, kuiu myös
asetuksia pappeille ja lcwittaille. Ne asetukset, joista
toisessa kirjassa wacm lyhykäisesti mainitaan, puhutaan
tässä laweammalta.

Neljäs Kirja, sumeri (luku), alkaa luettamalla
Israelin sukuja ja heidän lukunsa (l. 1 3), jota seu-
raa eräät seurakuntaa ja waltakuntaa koskewat asetukset
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(I. 4—10). Sitten (I. 11 36) alkaa taas historial-
linen kertomus waelluksesta Arabian erämaissa, alottaen
menolla Sinailta toisella wuodella lähdöstä Egyptistä,
siihen asti kuin Moses neljänkymmenen wuoden muutte-
lun perästä edes takaisen ryntiikscn luwattuun maahan,
jonka itäinen puoli valloitettiin ja jaettiin, jonka jälkeen
ruwettiin toimeen toiset! puolen walloittamisekst.

Wiides Kirja, DeutLronomium (toinen laki, la'in
uudestaan sanominen) sisältää (l. I—3)1 —3) uudestaan sa-
notun, lyhykäiscmman kertomuksen waelluksesta erämaassa
ja sitten (l. 4 —26) osaksi lisäyksiä, osaksi kerrannoita
ja muistutuksia ennen annetuista lakeista ja säännöistä,
joita tottelemaan ja elämässänsä noudattamaan koko kansa
juhlallisesti itsensä welwollisuutti (l. 27 30). Mosel-sen wiimeifet toimitukset, kiitosweisu, wiimeinen puhe ja
kuolema (noin w. 1550) lopettawat kirjan (l. 30—34).

Josuan Kirja.

Mofeksen kuoleman jälkeen tuli losua Israelin
kansan johdattajaksi, ja hänestä on tämä kirja nimensä
saanut, koska siinä puhutaan hänestä ja hänen Jumalan
armon kantta toimitetuista töistä. Kirjantekijä on tun-
tcmatoin; ehkä losua itse. Näkyy kuin tekijä itse olisi
ollut osallinen niissä tapauksissa, joita hän kertoo. Kir-
ja kertoo seitsemäntoista wuoden aikaisista tapauksista
Moseksen kuolemasta losnan kuolemaan asti, ja on kol-
me osainen: 1) wacllus Jordanin wirran ylitse ja anas-
taminen maata länsi puolella mainittua wirtaa (!. 1 —12);
2) seu walloitctuu maan jakaminen Israelin suwuille
ja lewitti- ja wapna-kaupunkein määritys (l. 13 22);
3) losnan wiimeisct toimitukset, hywästijättö ja kuole-
ma (l. 23, 24).
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Tuomarein Kirja.

lofua ei määrännyt ketään jälkeensä päämieheksi.
Hänen kuolemansa jälkeen muodostui niistä kahdestatoista
sumusta yhtä monta kansakuntaa. Liitto Jehovan kans-
sa, heidän yhteinen herransa ja kuninkaansa, oli ainoa
side heidärt wälillänsä. Tämän liiton pyhänä pitäminen
oli waltakunnan woima. Se Josuan kuoleman jälkeen
kaswawa suku, joka ei itse nähnyt ja kokenut niitä snu-
ria kappaleita ja ihmeitä, joita Herra palwelijainsa Mo-
seksm ja Josuan kautta Israelissa oli saanut aikaan, un-
hotti kohta kaikki heille Herralta osoitettu hywyys
ja armo, niinkuin myös Hänen lakinsa ja sääntönsä.
Sitä käskyä, kuin Moses oli antanut woitettuin kansain
häwittämiseksi, ei seurattu, waan rumettiin sen suhteen
yhdistykseen heidän kanssa ja sen kantta wiettyi Israel
lankeamaan liitosta Jumalansa kanssa. Siitä nousi eri-
puraisuus heidäu wälillänsä ja waltakunnan heikostumi>
nen oli tästä seuraus. Likellä asuwat kausat käyttiwät
sitä hyödyksensä', ja saattoiwat yksityisiä sukuja rasittawcm
maltansa alle. Sitä pidettiin Jumalan rangaistuksena
rikotun luwan ja liiton tähden. Hädässänsä kääntyi
kansa taas Jumalahan, joka silloin waloi henkensä ja
woimansa jonkun päälle, joka Jumalan awulla ja ar-
molla wapantti kansan ja moitti sen kautta itsellensä ih-
mettelemisen ja arwon. Semmoiset miehet kutsuttiin
sussuteikssi (Tuomareiksi). Ne löytyiwät wnosien 1500
ja 1100 wälillä. Koska tämä kirja, kirjoitettu tietymät-
tömällä ajalla tuntemattomalta mieheltä (luultawasti joku
Samuelin aikainen), kertoo yksityisiä piirtoja ja tapauk-
sia tästä ajasta, Israelin syntiä ja rangaistusta, Israe-
lin katumusta ja Jehovan apua, on sitä kutsuttu Tuo-
marein kirjaksi (21 l.).
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Nuthin Kirja.
Tästä liiknttawasta, tietymättömältä tekijältä kir-

joitetusta, kertomuksesta (4 l.) saadaan yhden monista
muista todistuksista sille totundellen, että Jumala tosin
kokee, mutta ei ylönanna, waan wiimeiu auttaa ja pal-
kitsee hurskaita ja uskollisia. Kirja kutsutaan sen Moa-
bitin naisen, Ruthin, jälkeen, josta siinä kerrotaan.
Vethlehemistä oli eräs mies nimeltä Elimelech waimonsa
Naemin ja kahden poikansa kanssa muuttanut Moabitein
maahan, jossa pojat oliwat naineet Moabitisiä nai-
sia, Arpa ja Ruth. Glimelechin ja poikain kuoleman
perästä palasi Naemi, seurattu Ruthilta, Bethlehemiin.
Sinne tuliwat he leikkuu-aikana ja Ruth meni rikkaan
Boaan pellolle tähkiä poimimaan. Sama Vuas nai sitte
Ruthin, joka silloin tuli yhden Oöedin äidiksi, jska poi-
kansa Isai'n kautta oli isän-isä kuningas Davidille.

Samuelin Kirjat.
Nämä kirjat joita myös kutsutaan I:ksi ja 2:ksi Ku-

ningasten kirjaksi, owat saaneet nimensä prophetcm ja
tuomarin Samuelin jälteen, jonka historiaa ne alka-
wat. Jos Samueli myös on niiden tekijä, niin on se
mahdollinen ainoastansa niille ensimmäisille 24 lnwnille,
sillä jälimmäisissä puhutaan tapauksista, jotka tapcchtuiwat
hänen kuolemansa jälteen. Siinä puhutaan asioista
jotka tapahtuiwat 135 wuosien ajalla (1150 — 1015)
ja osoittaa yleinsä rikkaan täysyyden sen pyhän ja
wanhurskaan, mutta senohessa laupiaan Jumalan il-
mestymisestä kansallensa. Ensimmäinen kirja puhuu
Israelin waiheista niinä aikoina, kuin Eli ja Samuel
oli niiden hallitsiat, ja kuinka wiimein mainittu, sen
kautta että hän sai takaisin sen Elin hallituksen aikana
kadotetun liiton-arkin, onnistui sywästä unestaan herättää
sitä langennutta kansaa (l. 1 8). Sitten seuraa ker-
tomus niistä ajoista, kuin Saul oli Israelilaisten en-
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simmäincn kllnuigas (l. 9 3l), jossa myös maini-
taan Davidin aikaisemmista elämän »vaiheista. Se toi»
nen kirja (24 l,) on historia Davidista kuninkaana,
suurena sankarina, täynä jywää hartautta sydämmessänsn,
kuuliaisena ja uskollisena kunnellen Jumalan ääntä, waikka
hän toisinaan tekee suuria syntiä ja saattaa itsellensä
Jumalan rangaistuksen.

Kuningasten Kirjat.
Owat kertomus Israelin kansasta Davidin halli-

tuksen lopusta johonkuhun aikaan jälkeen kansan wiemis-
tä wankintcen eli oikcimmin maapakolaisuuteen Babeliin.
Tekijä on tietymätöin; luultawasti owat nämä kirjat
sillälailla ilmestyneet, että monta »vanhempaa kertomusta
on yhteen liitetty. Ensimmäinen kirja kertoo Davidin
kuolemata (l. 1,2) ja Salomonin hallitusta (l. 3—l2)
warsinkin tarkoittaen temppelirakennusta ja sen »vihkimis-
tä, »valtakunnan jakoa (l. 12) ja molempain »valtakun-
tain »vaiheita, noin w. 880 e. Kr. s. asti (I. 13—22).
Toinen kirja kertoo molemmista »valtakunnista Israe-
lin häwitykseen asti (l. 1 —l7) ja sitten ludan Val-
takunnasta yksinänsä sen häwitykseen asti ja kansan »vie-
mistä Babeliin, sitten seuraa muutamia tietoja Palcsti-
naan jätetyistä Indalaisista ja siitä jo sitä ennen Ba-
beliin »viedystä entisestä ludan kuninkaasta lojachinista
(l. 18—25). Siinä historiallisessa kertomuksessa mai-
nitaan prophetain Elian ja Elisan elämän »vaiheista.

Aika-Kirjat.
Nämä aikakirjat, jotta owat tietymättömän (eh-

kä Csran) tekemät, nätywät kirjoitetuiksi antamaan sem-
moisia tietoja edesmenneistä ajoista, jotka oliwat tarpeen
seurakunnan ja »valtakunnan jälleenrakentamiseksi, jälkeen
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paluuta Vabellsta. Ne kcrtowat siis uudestansa ja pai-
koittain täydistäwät, niitä kertomuksia, jotka edellisissä
historiallisissa kirjoissa löytywät. Ensimmäinen kirja
alkaa sukulucttelulla Adamista Saulin kuolemaan asti,
johon hajotetulta historiallisia tietoja sisältyy (l. 1—10)
jakertoo sitten Davidin hallituksesta (l. 11—29). Toinen
kirja puhuu Salomonin hallituksesta (l. I—9),1 —9), waltakun-
uan jakamisesta ja sitten eteisemmästi ludan waltakunnan
»vaiheista sen häwitykseen asti, jonka jälkeen myös maini-
taan, että Babelissa wangitnt ludalaiset 70 wuotta siellä
oltuausa faiwat luwan palata isänmaahansa (l. 10—36).

Gsran Kirja.
Tällä kirjalla on sen nimi, jonka elämätä ja toimi-

tuksia siinä kerrotaan. Kirja alkaa wuodesta 538 ja loppuu
wuodella noin 450 e. Kr. s. Se jakautuu kahteen osaan.
Ensimmäinen osa (l. I—6) puhuu kuinka Persialainen
kuningas Kores (Cyrus) antaa maapakoisille ludalaisille
luwan muuttaa kotiin isäinsä maahan, jota lupausta myö-
ten kuitenkin ainoastansa yksi osa (noin 50,000 henkeä)
lähti matkaan, jolloin Serubabel ja losua oliwnt heidän
päämiehensä. Kotiin tultuansa perustuvat he kohta uuden
Herran temppelin, jonka rakennus pitkistyi monilta esteiltä,
jotka Samaritcmit (sen aikaiset asujamet entisessä Israelin

saiwat aitaan, siihen asti kuin se Hiljan-
kin saatiin walmiikst ja wihitytsi. Kirjan toinen osn
(l. 7—10) kertoo kuinka Gsra, jälkeinen Moseksen weljcs-
t« Anronista, saatua luwan Persian kuninkaalta Artha-
sastalta (Artarerres 1:tä) johdatti takasin uuden joukon
ludalaisia (noin 6000) Palestinaan (w. 458) ja mitä hän
teki jumalanpalwelukscn uudestaan asettamiseksi kuutoon.

Nehemian Kirja.
Myös kutsuttu Esran toiseksi kirjaisi, nakw
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suurimmaksi osaksi kirjoitetuksi Nehemialta itseltausä (13 l.).
Hän oli yksi Babelissa asumista Juvalaisista. Hän oli
ruokain ja juomain kantaja kuningas Artarerleksella,
jonka suosion hän ymmärsi itsellensä Moittaa. Kuiu Hall
Persiassa sai tiedon kotiin muuttaneista maamiestensä sur-
keasta tilasta ano ja sai häu kuninkaaltansa luwan mat-
kustaa Jerusalemiin (w. 445). Niinitetty maanherraksi,
ahkeroitsi hän toimellisesti, autettu Esralta, Jerusalemin
rakentamista uudestansa ja jumalnnpalweluksen saamista
parempaan kuntoon, Maikka Samaritanit kyllä kokiwat
esteitä asettaa. Kahdentoista wuotisen olon perästä Pales-
tinassa palasi hän Persiaan; mutta kohta sen jälkeen lähti
hiin tans, saatua uudet lepoa rikkomat sanomat, matkaa-
maan Jerusalemiin. Nehemian sanotaan »vanhaksi eläneen.

Gstherin Kirja.
Tämä tietymättömältä tekijältä meille jätetty kirja on

on saanut nimensä'Gstheristä, eräs ludalainen waimo,
joka olekseli. Persian kuuinkaan howissa. Kirjasta hawai-
tann, että kuningas Ahasverus (luultawasti sama, jota
myös Nrreksi kutsutaan) oli naiilut Gstherin (l. 1,2).
Hän oli kaswatettu yhdeltä siiknlaiseltausa nimeltä Mar-
dochai. Kuninkaalla oli suositti nimeltä Haman, joka
suuresti - wihaisi tätä Mardochai'ta ja stntähden hoicklitteli
kuningasta antamaan semmoisen käskyn, että kaikki Juva-
laiset hänen waltakunnassansa piti määrättynä päimänä
kuoletettnman. Esther tuli silloin maamiestensä pelasta-
jaksi; mutta Haman hirtettiin ja Mardochai pääsi hänen
Mirkaansa kuninkaallisessa howissa. Muistutukseksi siitä sää-
dettiin että Juvalaiset wuositlain liasta päiwäuä kunssa
Adar) Pitäisi wiettää Purim-juhlaa (l. 3 10). Täs-
tä kirjasta hawaitnan, että Jumalan kansa myös maapakoi-
su,ldessansa ja hämityksessänja sai Jumalan apua, kuin se
rukouksessa sitä huusi, ja että Jumala ou todellinen armo!,!-
pauisissänsä.
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L) Vpettawaiset Airjat.
Eli Opetuskirjnt. Niihin kuulnwat Jobin kirja,

Psaltari, Sananlasku-kirja, Saarnaaja-kirja ja Korkia
Weisu.. Jobin kirja, Psaltari ja Korkea Weisu kutsn»
taan myös runoileMfiksi kirjoiksi.

Jobin Kirja.

Tämä kirja on kauniimpia wanhassa testamentissa.
Se kuulnisuttaa itsensä sywillä ja liikuttamilla tutkis-
ielemnksilln ihmisellisestä elämästä, hurskaalla alamai-
suudellansa Jumalan hallitukselle, ihanilla kuwauksil-
lnnsa ja woimallisella puheellansa ja edesasettamisellan-sa sotaa hywän ja pahan wälillä maailmassa. Kelta
läinä kirja lienee kirjoitettu, on tietymätöin; muutamat
luulemat se oleman wanhimpia kirjoja bibliassa, ja toiset
taas pitämät sitä paljon nuorempana. Nimensä on se
saanut Jobista, josta siinä eteisemmästi puhutaam Hän
oli hurskas ja jumalatapeltaäwä mies, asuwa maassa
Uz, likellä Arabiaa, eli ehkä myös siinä. Hän oli Ju-
malalta runsaasti siunattu kaikella maallisella hywällä.

Kocttaaksensa häntä, salli Jumala hänelle wahinkoja wa-
hinkoin perästä mutta se hurskas mies ei nurissut
Jumalan lähettämistä, maan sanoi ainoastansa: Her-
ra antoi ja Herra otti; Herran nimi olkoon kiitetty!

Nyt joutui Job itse kowaan tautiin. lokn aika
tämänkin koetuksen alla pysyy hän kärsiwällisenä, tyytywäi-
senä ja nöyränä, mutta wiimein lamautuu hänen tarsi-
wällisyyteilsä ja woimansa; hän on tyytymätöin Jumalan
hallituksella, kiroaa syntymä-päiwäänsä, suo itsellensä
kuoleman (l. l —3), Kolme hänen ystäwätänsä, Elia-
phas, Bildad ja Zophar, seuratut nuorelta Glihu'lta,
tulemat hänen tykönsä. Heidän ja Jobin wälillä herä-
jää juttelu siitä pahasta kuin maailmassa tapahtuu, kär-
simyksistä, Jumalan tutkimattomista neuwoista ja suh-
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teestä ihmisille (I. 4—37). YZtäwät ilmoittiwat luu-
lonsa, että Job synteillänsä oli saattanut itsellensä kärsi-
myksensä, koska Jumala ei saata jnmalatoin olla ja
Kalkkiwaltias ei Väärin tehdä; näitä syyttelemyksiä Vas-
taan koki Job itseänsä puolustaa, kiitti itseänsä Van-
hurskaaksi ja sanoi, ettei omatuntonsa järsinyt häntä yh-
destäkään elinpäiwistänsä. Wiimein (l. 38, 39) maini-
taan Inmalata itse puhuwana pilVcstä. Gnsin näyttää
Hän heille jokaiselle heidän erhetykscnsä ja osoittaa sitten
oikean tien. Job sat sen perästä jälleen terweydensä,
tnli taas runsaasti siunatuksi maallisella hywällä ja kuoli
Vanhalla ijällä (l. 39—42). Kirjan opetus taide-
taau sisällcttää seuraawihin sanoihin: turVcM Herraan;
Hän ei yldnanna ketään, joka Häneen luottaa, Vaan
johtaa kaikki hywäksi Viimeiseltä.

Psaltari.
On 150 ko'ottuja Virsiä, jotka luultawasti Vasta

jälkeen paluuta wankiudesta owat ko'otut ja kokonaiseksi
yhdistetyt (ehkä Gsralta). Ne owat erinäisten tekemät,
erinäisinä aikona ja erinäisistä syistä. Paitsi 34:tä on
niillä jokaisella päällekirjoitus, joista monta kuitenkin
lienee nykywemmistä ajoista. Ne osoittawat milloin
Virren sisällystä, milloin tekijätä', milloin syytä, milloin
muutamia soittollisia määrityksiä j. n. e. Näiden Virsien
sisällys on moninainen ja waihtelewainen: 1) Ilistys-
wirsiä Jumalan kaikkiwaltiaisnuden, Viisauden ja hy-
wyyden ylistämiseksi; Kiitos-wirsiä Jumalan hywä-
teoista; 3) Walitus- ja Katumus-wirsiä; 4) Ru-
kouksia Jumalan armoa ja apua; 5) Historiallisia,
laulellen tapauksia Israelin kansan elämästä; 6) Mes-
si a allisia, sisältäViä ennustuksia luVatusta Messiaasta;
7) Temppeli-Psalmia laulettawiksi juhlallisella Vie-
tolla eräitä nskouksellista juhlia; 8) yleisestä uskouk-
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selliseötä, siweydellisestä ja opettawaisesta si-
sällyksestä. Psaltari jaotaan wiiteen kirjaan: ensim-
mäinen I:stä 41:tä ps.; toinen 42 —72; kolmas
73 B9; neljäs 90—106 ja wiides 107—150.
Suurin osa kapp.) sanotaan warmasti kuningas
Davidin tekemiksi, 1 Mosekstn, 2 kuningas Salomonin,
12 Assapl/in, 1 Hemcm, 1 Gthan (nämä kolme wiimeksi
inainittua oliwnt Davidin aikaisia soittelon edusmiehiä) ja
11 Korah'n poikain (he kuuluiwat Davidilta jumalan-

palwelukscn ihantamiseksi määrättyin 4000:nen Levi-
tiläisten laulajain lukuun). Niistä 48:tä muista psalmista
on ehkä suurin osa Davidin tekemiä.

Sananlasku-Kirja.
On kokous wiisaita opetuksia, lyhykäisesti ja rote-

wnsti sanoihin sowitettu. Mmä ajattelu- ja siweys-lauseet
käskewät siweytta, hurskautta ja wiisautta. Ne opettamat
kuinka ihminen pitää tayttäitä elämän erinäisissä tapauksissa
jn «aiheissa. Sunrin osa näistä siweyslnuseista lienewät
kuningas Salomonilta ja sentähden kutsutaan kirja tämän
Miisaan kuninkaan nimellä; mutta wasta myöhempinä ai-
koina lienee ne ko'otut ja yhdeksi yhdistetyt (31 l.).

Saarnaaja-Kirja.
Tekijäksi mainitaan kirjan alussa knningas Salo-

mota. Kirja edesasettaa marsinkin sitä oppia, että kaikki
maalliset kappaleet omat katoawaiset, jonkatähden ainoas-
tansa rauhaa Jumalassa ja wiisantta pitää etsittämän
ahkeroittaman. Erityiset paikat owat pimeitä, mutta ko-
naisnudessansa se on rikas hymistä opetuksista ja asetuksista.

Korkea Weisu.
Oikeimmin kutsuttu Lauluin Lauluiksi, se on,
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kaunihin lauluista. Salomon tekemäksi sanotaan tä-
täkin, joka rakasten hartaalla rakkaudella toisellensa ja
halajamisella toinen toistansa knwailce uskowaisen sie-
lun himoa Jumalan perään, niinkuin monessa paikassa
bibliassa liitto Jumalan kanssa edesasetaan awioliiton
kurvalla. Tätä rakkaallista rauhaoloa Kristuksen ja
Hänen seurakuntansa wälillä nähdään laulajalta provhe-
tallisella silmäyksellä (8 l.).

«) Prophetalliset Kirjat.
Uskonopin ja seurakunnan holhominen oli Moses

jättännyt Levin suwun huoleksi. Mutta paitsi oikei-
ta Pappeja ja Lewitaita puhutaan ludalaisilla olleen
eräs mnu laji opettajoita, jotka kutsuttiin Neviim'iksi.
Tämä sana merkitsee oikeimmin puhelija; marsinkin
semmoisia, jotka puhuiwat, liikutettuina Jumalan Hen-
geltä. Mutta Grckalaisella sanalla kutsuttiin heitä pro-
phetaiksi, jolla ymmärrettiin semmoisia ihmisiä, jotka
kansalle lausuiwat sitä, jota Jumala heille tulewaisista
tapauksista ilmoittanut oli. Mouta näistä ludalaistcn
prophetaista eli erinomaisista opcttajoista oliwat
tulleet niin mainituista prophetakouluista, jotka ase-
tettiin Salomonilta, jota itseänsä prophetaksi sanottiin.
Rotewasti ja lämpimästi julistiwat nämä prophetat
kansalle Jumalan tahtoa ja neuwoja, lakia ja sääntöjä;
lupauksella Jumalan armoa ja apua lohduttiwat he huo-
lellisia; Jumalan oikeudellisella rangaistuksella uhattiin
uskonjättöläitä; järähtämättömällä uljuudella sotimat he
wastaan tapain pahennusta, joka ehtiiniseen enemmän
juurtiitsen kansaan ja rohkeudella lausuiwat he totuuden
sanoja hallitsijan ja kansan edessä. Siitä saiwat kyllä
nsein kärsiä wihan ja wainoa, wieläpä wäkiwaltaakin,
mutta toisina aitona taas pidettiin he suuressa armossa.
Rankaisemissa ja taas lohduttamissa saarnoissansa puhui-
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wat he paljon yhdestä tulemasta Vapahtajasta ja Mes-
siaasta, Herran woideltu, joka aikanansa olisi tulewa
maan päälle, ja siellä jälleen asettais Jumalan ja to-
tuuden waltakuntaa. Ulhäinen ja makaa on heidän pu-
heensa, täynä kauniita wertauksia ja kuwia. Paljon
heidän kirjoituksissansa on meille pimeätä, paikoittain
melkein ymmärtämätöintä. Semmoisia prophetaita oliwat:
Samuel, Nathan, Elias, Glisa, Schemaja, Je-
hu, Glieser, y. m., ja myös nais puolisia, esimer-
kiksi: Debora, No nd ja, mainitaan. Ne prophetat, joi-
denka kirjoitukset wanhassa testamentissa owat tallella,
owat 16, joista neljä ensimmäiset, kirjoitustensa la-
weuden wuoksi, kutsutaan isommiksi, ja 12 jälem-
mäiset pienemmiksi prophetaiksi. He eliwät 800 ja
500 sadan wuoden wälillä e. Kr. s.

lesaia.
Alkoi prophetallista kutsumustansa ludan maassa w.

759, jota hän toimitti kuningasten lothan'in, Ahaan
ja Hiskia'n aikana, siihen asti kuin hän kuningas Manns-
sen (699—644) käskyllä sahattiin rikki. Hänen, 66 lukua
sisältämässä, ennustus-kirjassa lausutaan, sekä asukkaille Is-
raelin ja ludan »valtakunnassa kuin myös pakanoille, woi-
malla ja lämpimällä armollisia opetuksia, lupauksia ja uh-
kauksia. Siinä löytyy myös monta historiallista tietoa.
Paljon puhuu hän niistä onnellisista ajoista, jotka Mes-
siaan kautta walmistettais maailman kansalle, ja sentäh-
den on häntä kutsuttu wanhan testamentin evangelistaksi.

Jeremia.
Hän oli pappi Hilkia'n poika ja eli ludnn maas-

sa, jossa hän kuningas losiaan hallituksen aikana alkoi
prophetallista työtänsä (noin w. 630). Hän oli isän-
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maan rakkaudelta sytytetty mies; innolla toimittaen myös
prophetallista Mirkaansa nuhteli hän kansan syntejä eikä
peljännyt sanoa kuninkaillenkaan heidän rikoksellisuntta.
Ahkerasti kieltäen kuningastansa, Zedekia'a, ryhtymäs-
tä sotaan Nebukadnezaria ja Babylonilaisia wastaan,
pantiin hän wankiuteen, josta hän Nebukadnezarilta wa-
pantettiin. Hän eli siis Jerusalemin ja sen temppelin
häwityksen aikana (w. 588) ja olekseli sitte Indanmaan
maanherran, Gedalian, tykönä. Kuin Gednlia joku aika
sen perästä eräässä kapinassa kuoletettiin ja joukko Ju-
valaisia pelosta rangaistusta miellwät paeta Egyptiin,
kielsi Jeremia heitä siitä; mutta kuin kuitenkin pake-
niwat seurasi hän maamiehiänfä ja luultawasti kuoli
hän Egyptissä. Hän on jättänyt peräänsä kaks kirjoi-
tusta. Se isompi (52 l.), hänen ennustuksensa, tai-
detaan jaottaa kolmeen osaan: 1) ennustuksia, puheita
ja historiallisia tietoja Jerusalemin häwityksestä (l.
1 — joissa kansaa kchoitetaan katumuksella ja
kuuliaisuudella Jumalan Idille ja säännöille kokemaan
estää uhkaawata häwitystä; 2) ennustuksia ja pu-
heita jälkeen Jerusalemin lankeemusta, paetessa ja paon
jälkeen Egyptiin (I. 40 —45); ja 3 ennustuksia wie-
raista kansoista, niinkuin Babylonialaisista, Tyrialcii-
sista j. n. e. (l. 46—51). Lisäyksenä on 52:ta luku
pidettäwa; se sisältää kertomuksen Jerusalemin kaupungin
ja temppelin häwityksestä, kansan wiemisestä wankiuteen
ja Mennen wangitun ludan kuninkaan lojachin'in
wnpanttamisesta silloin 37-wuotifesta wankiudestacm. Se
pienempi kirjoitus on

Jeremian Walituswirret.
Nämä owat walittawainen kertomus Jerusalemin

häwityksestä, ludan waltakunnan lankeemuksesta, kansan
hädästä ja prophetan omista waiheista, johon kaikkeen
liitetään rukous apua ja pelastusta (5. l.).
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Hefekiel.'
Hän oli papin Busi'n poika ja eli samana aikana

kuin Jeremia. Motoista Muotia ennen Jerusalemin hä-
witystä mieliin hän kuningas lojachin'jn kanssa ja monta
Juvalaista heidän ynnä wankiuteen Vabel'iin. Siellä
olekseli hän Eufrati wirran lähyydcssä ja oli onnctto-
main maamiestensä opettaja ja propheta. Ne puheet,
jotka löytyivät tässä hänen ennnstus-kirjassansa, taide-
taan jaottaa ennen ja jälkeen Jerusalemin häwitystä
Pidettyihin puheisiin. Edellisessa osassa (l. 1—32)
nuhtelee hau kansaansa, uhkaa sitä Inmalan rangais-
tuksella ja isänmaan häwityksellä, ynnä waaroittaa sitä
määristä opettajoista, kapinasta ja epäjumaluudesta. Hän
julistaa Jumalan rankaiseman oikeuden myös kohtaaman
wieraita kansoja. Toisessa osassa (l. 31 —48) lausuu
hän taas waaroittawia ja rankaisemia sanojansa; mutta
koska rangaistus jo oli kohdannut Indan waltakuntaa
ja Jerusalemin temppeliä, seoittaa hän niihin lohdutta-
mia toiwoja uudesta temppelistä ja waltakunnan was-
täisestä saamisesta mahtiin.

Daniel.
ludaan sumusta, oli ylhäisen miehen, ehkä kuningas

hoidin heimolaisen jälellinen. Nuorundessansa jo wic-
tiin hän kuningas lojcckim'in hallituksen aikana Ne-
bukadnezarilta Babyloniin, jossa hän kutsuttiin Belsa-
zariksi. Hänelle opetettiin Kaldeean kieltä ja aiwottiin
siwistettää johonkuhun howi-Mirkaan. Kuitenkin pysyi
hän uskollisena isiinsä Jumalalle ja liitossa Jehovan
kanssa. Wiimein tuli hän kuninkaan toimitus > mie-
heksi (ministeriksi), mutta sentähden sai hän kärsiä
monelta wihaa ja kädettä. Hänen »vihamiehensä sai-
wat kerran aikaan, että Daniel, koska hän omatuntonsa
tähden, ei totellut kuninkaansa käskyä, wiskattiin yhteen
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jalopeuraluolaau; muita siellä pelastettiin hau kuolemasta
ihmeellisellä tawalla. Hän eli wielä, kuiu Persian ku-
ningas Cyrus kukisti Babylonian »valtakuntaa ja antoi
maapakolaisten Juvalaisten palata isäiusä maahan. Hä-
nen meille jätetty kirjansa sisältää edellisessä eli his-
toriallisessa osassansa (I. I—6)1 —6) kaikenlaisia historialli-
sia tietoja itsestänsä ja kuningas Nebukaduezarista, ja
jälemmaisessa eli prophetallisessa osassa (l. 7 l2)
juttelee hän muutamista sen aikaisten waltakuntaiu wai-
heista. Tähän on liitetty ennustuksia Messiaasta ja Hä-
nen hengellisestä waltakunnasta. Danielin knwallinen puhe
on yleisesti hämäräinen ja waikea olleen ymmärrettää.

Hosea.
Oli Icsaian, Amoksen, lonan ja Michan aikainen.

Hänen kirjastansa (l 4 I.) saadan hirwcä kuwaus siitä
tapain pahennuksesta ja epäjumaluudesta, jota löytyi Is-
raelin waltakuunassa kuningas lerobiam 2:sen hallituk-sen aikana (825 784) ja joku aita sen jälkeen. Roh-
keat, wakaat ja woimalliset owat prophetan sanat ku-
ninkaalle, papveille ja kansalle; epäjumaliset uhataan
Jumalan rangaistuksella, katumaiset sen suhteen lohdute-
taan lupauksella Jumalan apua.

Joel.
Hänen prophetallinen toimensa tapahtui luultawasti

ludnn kuninkaan Usiaan hallituksen aikana (811 759).
Hänen jälkeen jääneestä kirjoituksesta (3 l.) hawataan,
että maa hänen aikanansa rasitettiin pitkälliseltä kuiwuu-
delta ja heinäsirkka -parwilta, jotka osaksi jo oliwat teh-
neet suuria wahiukoja osaksi uhkasiwat maata täydellisellä
häwityksellä. Tätä kaikkia sanoo propheta rangaistukseksi
synnin tähden. Kansaa kehoitetaan sentähden muutta-
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maan ajatuksiansa ja täytöksiänsä; niistä onnellisista a-
joista, jotka siitä sturans olisi, puhutaan.

Amos.
Oli paimen Thekoa'sta, likellä Jerusalemia, ja

Maikutti prophetana noin w. 600. Rohkeudella ja ku-
ivuudella moittii hän ylhäisten ylpeyttä ja ylöllisyyttä,
ynnä heidän kownutta ja tunnottomuutta. Rankaisematsanansa lausuu hän sekä ludalaisille että pakanoille;
mutta marsinkin owat Israelin waltaknnnan asukkaat
hänen rangaistus-saarnainsa kohta. Katumaiset ilahuttaa
hän lupauksella että Davidin aika jälleen pitää tuleman
ja kertoo tilaa siinä uudessa waltaknnnassa, jonka iha-
nuutta hän prophetallisella silmäyksellänsä edeltä näki.
Kaunis on hänen kielensä ja rikas kumauksista noudetut
luonnosta ja paimen elämästä (9 l.).

Bbadja.
Tämä lyhykäinen (21 wärs.) kirjoitus on rangais-

tus-saarna Idumccalaisille, joille propheta ennustaa hä-
witystä, koska he oliwat iloiset Jerusalemin häwityksestä.
Omille onnettomille maamiehillensä fenfuhteen lupaa
hän Jumalan armoa ja laupiutta.

Jona.
Oli kotoisin Oalileeasta jn eli lunltnwasti silloin,

kuin lerobiam 2:nen hallitsi Israelin waltakuntaa. Kirja
(4 l,) kertoo, että Jona oli Jumalalta saanut käskyn
julistaa sen suuren kaupungin Niniven asujamille, että,
jos he eiwät itsiänsä parantaisi, Jumalan rankaisema
oikeus kohta sattuisi heihin ja heidän fanpunkihin. Pääs-
täksensä tästä toimituksesta, meni propheta erääseen lai-
macm; mutta se joutui hätään ja Jona wiskattiin me-
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reen. Hän nielastiin suurelta merielämältä, joka kuiten-
kin muutaman päiwän perästä oksensi hänen maalle. Nyt
meni Jona Ninive'en ja teki, niinkuin Jumala käskenyt oli.
Kansa katui ja pääsi siis uhkaamasta rangaistuksesta. Sitä
pahastui Jona; mutta sen seikan kautta, joka tapahtui
lonaan ja erään kaswaimen kanssa, jonka kuiwettumista
hän walitti, sai hän sen opetuksen, että jokaisen ihmisen
henki on Jumalan edessä kallis. Paitsi tätä opitaan
tästä kirjasta, että propheta pitää oleman kuuliainen
Jumalan käskyille, ja että hänen prophetallinen arwonsa
ei siitä wähene, että Jumala armahtaa katumaisia syntisiä,
joille Hän ennen on julistuttanut rangaistustansa.

Micha.
Indaan sukua, eli ja waikutti noin w. 730. Sil-

loin, marsinkin ylemmissä säädyissä, waltoowata epäju-
maluutta ja tapain pahennusta nnhtelee hän ja uh-
kaa Jumalan wältettdmällä rangaistuksella, joka il-
mautuisi molempain waltakuntain häwityksella. Tähän
liitetään kuitenkin lohduttawaisia lupauksia, ja nämä hä-
nen iloiset juttelut tulewaisuudesta tekee hänen kirjansa
(7. l.) rikkaaksi ennustuksista Messiaasta, jonka hän sa-
noo syntymän Vethlehcm'issä.

Nahmn.
Kotoisin Galileeasta, eli sillä ajalla, kuin Assyria-

lainen kuningas Sanherib piiritti Jerusalemia (w. 714),
jossa Hiskia silloin hallitsi. Pyhässä närkästyksessä siitä
onnettomuudesta, jonka tämä Assyrialaisten häwitysretki
tuotti ludalaisille, ja epäillen Jumalaista oikeutta, ennus-
taa hän Ninivcn ja Assyrian waltakunnan häwitystä (3 l.).

Habakuk.
Oli Jeremian aikainen. Huolestuneena Kaldeea-
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laisten ja Babylonialaisten wonnistumisesta ja aaMisMeu
sitä turmelusta joka siitä olisi tulema ludalaisille, edes-
tno propheta Jumalalle »valituksensa ja saa sen ilmestyksen,
että se jumalainen oikeus kyllä aikanansa olisi kohtaama näi-
tä Jumalan oman kansan wihollisia. Pelko ja toiwo wal-
too wuoroin sitä pyhää prophetaa tässä hänen kirjassa (3 l.).

lephanja.
Tämän miehen prophetallinen »vaikutus tapahtui

sen Jumalala ja Hänen palwelustansa harrastaman In-
dan kuninkaan losiaan hallituksen aikana (642—611).
Hän edeltä sanoo Jerusalemin lähestywätä häwitystä ja
waaroittaa senohcssa noudattamaan Jumalalle otollista
elämätä. Että Jumalan rankaisema tuomio olisi kohtaa-
ma Juvalaisten wihamiehiä ennustaa myös hän. (3 l.).

Haggai.
Oli luultawasti yksi niitä ludalaisia, jotka Se-

rubabelin ja Josuan johdolla palaistwat mankiudesla,
ja palautuneille maamiehillensä alkoi hän opettaja ja
propheta Mirkaansa (noin w. 520). Ulkonaisten estein
ja ludalaisten oman wastahcikoisnuden kautta oli uuden
temppelin rakentaminen keskeytynyt, joukatähden hän ke-
hoittaa heitä kiiruusti sitä rakentamaan ja kunnollisesti
uudistamaan jnmalcmpalmelusta. Kirjassa (2 l.) löytyy
myös muutamia historiallisia tietoja.

Sacharja.
Oli Haggain aikainen ja niinkuin häukin yllytti

hän toimellisesti alkamaan temppeli-rakennnsta. Hänen
kirjansa jakautuu kahteen osaan, joista edellinen li.
1—8) kehoittaa uskollisesti noudattamaan Inmalan käs-
kijä ja kiiruusti toimittamaan ludau waltaknntaa ja
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kirkkoa uuteen kuntoon. Siitä iloisesta tulewaisuudesta,
joka tästä olisi seuraus, puhutaan jälemmaisessa o-
sassa (l. 9 —l4), joka sisältää ihauimman kuwailuksen
Messiaan waltakunnan kultaisesta aikakunnasta.

Malachi.
Kutsuttu prophetaiu sinetiksi. Häu on »vii-

meinen propheta, jolta jotain kirjallista on meille säily-
nyt. Hän näkyy eläneen siliä ajalla, kuin temppeli tuli
walmiiksi. Johdolla siitä intoaa propheta Jumalan
la'in rikkomista wastaan ja lausuu lohduttawaista lu-
pauksia siitä autuaallisesta päiwästä, joka koittaisi Mes-
siaan ynnä, joka hädän hetkenä ilmautuisi (3 .l,).

2. Salaperäiset Kirjat.
Ne neljätoista kirjaa, jotka tällä nimityksellä mai-

nitaan, owat kirjoitetut sitten kuin wauhan testamentin
kanoni oli lopetettu. Näistä ki.joista liencwät muuta-
mat alkuperäisesti kirjoitetut Kaldecan kielellä, joka jäl-
keen paluilta Aabelista oli rahwan puhe Palestinassa,
toiset taas Gretan kielellä, jota kieltä noin 300 w. e.
Kr. s. sangen paljon puhuttiin Palestinassa ja rajamaissa.
Ainoastansa wiimeksi mainitulla kielellä owat nämä kirjat
meille joutuneet. Niiden armosta sanoo Lutherus, että ne
kyllä owat hyödylliset ja lukemista ansaitsemat, mutta
eimät kuitenkaan ole pidettäwät samassa armossa kuin
kanonilliset kirjat. Niiden sisällys on osaksi historiallinen
osaksi opettawainen.

ludithan Kirja.
Opettawainen," mutta ei historialliselle totuudelle

perustettu, kertomus Vethnlian kaupungin ja fmohessa
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koko ludan maan pelastuksesta yhden wainwn sukkeluuden ja
uljuuden kautta. Kirjassa sanotaan että kmnngas Ne-
bukadnezar oli lähettänyt sotapäälikköusä Holoferneksen
Indalaisia kukistaniaan. Hän rupesi piirittämään Be-
thuliaa, jossa hätä kohta tuli yleiseksi. Silloin päätti
eräs leskiroaimo nimeltä ludith, tnrwaten Jumalaan,
kokea kaupunkia pelastaa. Hän meni wihollisten ma-
jastoon, jossa hän tappoi Holoferneksen. Säikähtyneenä
siitä pakenee Vihollinen, mutta ludan kansiin riemu
wuodattaiksen kiitoksessa Jumalalle (16'1.)

WZeisauden Kirja.
Tätä kirjaa (19 l.) on sanottu kuningas Salomo-

nin tekemäksi, lunltawasti siitä syystä että se on paljon
Sananlasku- ja Saarnaaja-kirjan kaltainen; mntta te-
kijä lienee oikeimmin Egyptiläisessä kaupungissa Aleksan-
driassa asuma ludalainen (nuin 1l)0 M. e. Kr. s.).
Nimensä on kirja saanut sisillyksestänsä. Se edesafet-
taa sitä jumalaista wiisautta, tieto Jumalasta ja Hä-
nen tahtonsa seuraaminen, tawarcma kyllä armollisena o-
mistettaa. Mielettömät ja jnmalattomat ylönkatsowat
sitä wahingoffeksensa; mutta hurskaat tulewat sen kantta
onnellisiksi ensin tässä ajassa ja sitten wiela enemmän
ija:tkaikkisnndessa. Esimerkkeillä osoitetaan, kuinka on-
nen ja sinnanksen jnnri on tässä wiisaudessa, ja kuinka
hurjuudesta ja maallisista himoista sikiää epäjumaluus,
synti ja kaikki turmelus. LuMut 2—5 owat marsinkin
fentähden ankarat, että ne stlweminästi ja määrälliscm-
mästi k,!in mnnt paikat wanhassa testamentissa ilmoitta-
mat Indalaistcn arweluja kuolemattomuudesta ja elämästä
tämän jälkeen.

Tobian Kirja.
On kertomus yhdestä koetetusta, jumalatapelkääwäs-
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tä, awion-, wcnchempain- ja lasten-rakkauden kautta
onnellisesta perheestä, jonka hurskas luottamus Juma-
laan eiwät tässä ajassakaan jäänyt ilman palkintoa.
Se tapahtui Ninivessa Juvalaisten siellä ollessa. Van-
ha Tobias teki silloin paljon hyroää onnettomille nsko-
laisillensa ja maamiehillensä. Vanhuudellansa tuli hän
sokeaksi ja täytyi paitsi sitä kärsiä monta muuta waiwaa
ja wiheliäisyyttä, jotka hän kaikki kärsi alamaisuudella
Jumalan tahdolle. Odottaesscmsa lähellä olewata eroan-
sa tästä maailmasta lähetti häu poikansa, jonka nimi
myös oli Tobias, Median maahan noutamaan sinne
lainatnita rahoja. Tällä matkalla seurattiin nuori To-
bias Herran enkeliltä. Asiansa hywästi toimitettua oli
hänellä palattuansa se ilo että taitaa antaa näön isäl-
lensä jälleen. Kirjan loppu (13, 14 I.) sisälmä sen Man-
han kiitosweisn, täynä aawistuksia paremmista ajoista,
jotka käkesiwät silloin onnettomalle Israelin kansalle.

lefu Syrnchin Kirja.
On kokous sywäajatuksellisia mietelmiä ja elä-

mäujohteita. Ne tässä (51 l.) cdesasetetut ja lau-
sutut opetukset ja tutkistelemukset Jumalasta, luonnosta
ja ihmisestä omat jotenkin Sananlasku-kirjassa löyty-
wäisten kaltaiset. Sywä siweyden tunto, älykkyys ja ko>
kemus elämätä ilmoittaiksen ja lausuiksen siinä yleinsä.
Tekijä kutsuu itsensä lesukseksi, erään Syrachin poika
Jerusalemissa. Kirja lienee almperäisesti kirjoitettu Kal-
deean kielellä (200 w. e. Kr. s.) ja Gretan kieleksi
käännetty (noin 130 M. e. Kr. s.) tekijän pojonpojalta,
joka asui Egyptissä.

Baruchin Kirja.
Jos tämä Baruch, jonka nimen tämä kirja on

saanut, on sama Baruch jota pwphcti Jeremia kutsuu
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ystämäksensä, on tietymätöin. Kirja jakautuu kahteen,
toinen toisestansa eriäwään osaan. Edellinen osa (l.
1 —5) on kirje niiltä kuningas lojachin'in ynnä

(noin w. 600) Aabeliin kuletetuilta Juvalaisilta, niille,
jotka saiwat jäädä isänmaahan. Nämä wiimeksi maini-
tut kehoitetaan katumukseen ja kääntymään Jumalahan
sillä rukouksella, että Hän huojentaisi heidän wan-
kiudessa olewain maamiestensä tilaa. lälemmäinen

(l. 6) on kirje, kirjoitettu Jeremian nimessä, Babelissa
maapakolaisille, jotka waaroitetacm ryhtymästä pakanain
mahdottomaan ja inhottamaan epäjumalanpalwelukseen.

Makkabeein Kirjat.
Nämä kirjat kertomat ludcm kansan waiheita jäl-

keen paluuta Babclista, maikka ne oikeimmin ainoastan-sa juttelemat Makkabeein sumuista ja töistä. Jälkeen pa-
luuta wantiudesta olimat ludalaiset Persialaisten Mallan
alla m. 332 e. Kr. s. asti, jolloin heidän maansa wal-
loitettiin Macedonian kuninkaalta Aleksanderi suurelta,
joka kohta sen jälkeen walloitti koko Persian waltakun-
nan. Aleksanderin kuolevan perästä murtui hänen suu-
ri waltakuntansa moneen pieneen. ludanmaa tuli silla
lailla osaksi Egyptin »valtakunnasta w. 203 e. Kr. s.
asti, jolloin se yhdistettiin Syrian waltakuntaan. Tä-
hän aitaan asti käsitettiin ludalaisia yleisesti lau-
piudella ja he saiwat rauhassa Palmella isiinsä Jumala-
la; mutta Syrialaincn kuningas Antiochus Epiphanes
alko sortaa heitä, ryöstää ja saastuttaa heidän temppe-
liänsä, sen kautta saadaksensa heitä luopumaan sen
ainoan ja totisen Jumalan palweluksesta ja käänty-
mään pakanain uskonoppiin. Monta ludalcnsta oliwat
myös niin heikot, että he kielsiwät uskonsa; mutta eninosa pysyi siinä lujana. Nyt, haoän heikossa, rohlasiiksen yksi
pappi Matathias ynnä hänen wiis poikaansa, jotka
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tokoiliwat ympärillensä kansan uljaimmat ja altoiwat
wapaussotaa (w. 167). Matathias kuoli jo seuraamana
wnonna, mutta hänen cilotettua työtänsä eiwät poikansa
ludas, Jonathan ja Simon, jotka perätysten oli-
lvat wapaussodan johdattajana, jättäneet kesken, ja Vii-
meksi mainittu sai asian siihen kuntoon, että hän tun-
nustettiin wapaawaltiaaksiruhtinaksi (Gthnarä/iksi) pelaste-
tussa ludan maassa (142). Hänen sumullansa oli hal-
litus w. 37 e. Kr. s. asti, kuin Herodes se suuri
otti sen huoleksensa. Makkabeein kirjat oliwat alku-
peräifesti neljä, mutta neljäs on kadonnut ja kolmas ei
meidän biblioissa ole saanut siaa, koska Lutherus ei sitä
kääntänyt. Niiden tekijät owat tietymättömät ja sama-
ten myös aikaa jona ne ei taideta mäarättnä.
Toinen toisellensa ei ne ole missään järjestyksessä, waan
jokainen on kokonainen yksinänsä. Ensimmäinen kir-
ja on luultawasti kirjoitettu Kaldeean kielellä Pcilesti-.nassa asumalta Juvalaiselta (noin 100 w. e. Kr. s.)>
Muutaman lyhyen tiedon perästä Aleksanderi suuresta
ja tilasta hauen kuolemansa jälkeen alkaa kertomus. En-
simmäisessä luwussa jo jutellaan wainomiscsta Antiochuksen
aikana ja kestää (I6:sta I.) Simonin kuo-
lemaan (w. 135) asti. Toinen kirja (15 l.) mai-
nitsee osaksi toiskertacm osaksi lisiä ensimmäisen kirjan
kertomusta. Paitsi sitä löytyy siinä kaks kirjoitusta
ludalaisilta Palestinassa temppelin puhdistus-juhlasta
Egyptissä asumille, ja historiallisesta kirjasta ulosotto
Makkabeein urhouksista, kirjoitettu muuten tietymättömältä
mieheltä, Jasonilta Cyrenestä. (Kolmas kirja kertoo ku-
ningas Ptolomeus Philopatorin wainomisista Egyptissä
asumia ludalaisia (221 204.).

Kappaleet Gstherin Kirjasta.
On lisäys Estherin kirjaan, sisiltäwä kuninkaan
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käskyä ludalaisten kuolettamiseksi, Mardochain
therin astuminen kuninkaan eteen ja se wastahoinen
käsky, joka siitä oli seuraus, jonka jälkeen kerrotaan
»valmistuksesta Purim-jnhlalle ja erään unen selittämisestä.

Historia Danielista ja Susannasta.
, Kertomus sen jumalatapelkääwän ja siweän Susan-

nan kiusauksesta syntiin, kanteesta oikeuden edessä ja tuo-
mitsemista, mutta propheta Danielilta waikutetusta wa-°
pauttamisesta. Jos totinen tapaus on perustuksena tälle
kertomukselle on tietymätöin; se lienee ehkä waan opetus-
jutelma.—Niintaitaa myös seuraawaisten kirjain laita olla.

Historia Velistä Babelissa ja Lohikärmeestä
Babelissa.

Edellinen kertoo sitä epäjumalanpalwelusta, jolla
Babelissa kunnioitettiin jumalata Veliä, ja sitä silloin
pappeilta noudatettua petosta, joka propheta Danielilta
saatettiin ilmeen. lälemmäinen kertoo sitä epäju-
malanpalwelusta, jolla myös yksi lolMrme Babelissa
kunnioitettiin, ja jouka sama Daniel tappoi sillälailla
että hän luiskaisi sen kitaan myrkyllistä ruokaa. Ne siitä
wihastuneet vapit saiwat toimeen että Daniel heitettiin
jalopeuraluolaan; mutta Herralta warjeltuna kuolemasta,
otettiin hän sieltä kuninkaan käskyllä. Nyt heitettiinwuorossansa papit luolaan, jotka kohta tuliwat jalopeu-
roilta rewityiksi.

Assarien Nukous ja Kolmen miehen kiitos,
weisu tulisessa pätsissä.

Owat lisäykset 3:teen luk. 21 ja 23:ta w. Danielin
ennustukselle. Edellinen sisältää paitsi rukousta myös
syyn siihen. lälemmäinen on kiitosweisu luma-
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lalle, laulettu kolmelta jumalatapelkäämältä mieheltä,
Danielin ystäwät ja niinkuin hän kaswatetut Babelissa,
koska yksi Herran enkeli warjeli heitä, kuin heitä ran-
gnstukseksi hurskaudensa tähden piti eläwinä poltettaman.

Manassen Rukous.
. On lisäys 2:stn Aika-kirjan 33:ta lukuun 12 ja 13:sta

w. Mcmasse, kuningas ludanmaassa (699 —644),
oli sangen taipuma epäjumaluuteeu. Wiimein otettiin
hän kiini wihollisiltansa ja wietiin wankiuteen. Tältä
onnettomuudelta parantunut, huutaa hän Jumalalta a-
pua ja armoa tällä rukouksella, joka kuitenkin uskotta-
wasti on myöhempään kirjoitettu täinän kuninkaan nimessä.

Muutamissa biblioissa, Maikka ei Lutheruksen kään-
tämässä ja kaikki sen kanssa yhtäpitäwissä, löytyy wielä
kaksi kirjaa, nimittäin: Esran kolmas ja neljäs kirja.
Edellinen (9 l.) on, tietymättömältä mieheltä tehty,
yhteenweto Kuningasten-, Aika-, Gsran- ja Nehemian
kirjoista. lälemmäinen (16 l,) luullaan kirjoitetuksi myö-
hempään kuin Johanneksen ilmestys, jonka omituista
puheenpartta ja lauseen-muotoa siinä noudatetaan. Tekijä
lunllaan olewan kristinuskoon kastettu ludalainen.

2. Uusi Testamentti.
Sisältää kristinopin pyhät tietokirjat. Eana E-

vangeliumi, jota usein käytetään kristinopin siassa,
on Grekalainen sana, joka merkitsee iloista sanomaa;
nimittäin sitä iloista sauomata, että lesuksen Kristuksen
kautta on syntein anteeksi antamns, pelastus ja autuus
kaikille ihmisille walmistettu ja tarjotin. Itse ei kris-
tinuskon jumalainen säätäjä ja perustaja ole jättänyt
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jälteensä kirjoitettuja kirjoja; mutta se kuin Hän puhui,
kärsi ja teki, on kirjaan pantu Hänen opetuslapsiltansa
ja heidän puolnstajoilta, jotka Jumalan Hengen joh»
bolla kirjoittiwat tahi sitä kuin itse oliwat kuulleet ja
nähneet eli muilta- oppineet. Tosin ei uuden testamen-
tin kirjat ole kirjoitetut wissiä keskusteltua järjestystä
myöten, mutta kuitenkin owat ne yhteensä lopetettu
kokonainen. Cvangeliumeissa edesafetetaan lesuksen elä»
mää ja waikutusta maan päällä Hänen syntymisestänsä al»
laen siihen asti kuin kaikki tuli täytetyksi ja Hän taas
meni ylös taiwaallisen Isänsä tykö, jonka ohessa myös
lesuksen puheita ja opetuksia mainitaan. Apostolein teot
kertowat apostolein matkustelemista ja ahkeroimista le-
suksen opin lewittämiseksi, jota oppia siinä myös tar-
kemmin selitetään. Ne niin kutsutut epistolat eli kirjat
owat wasetuisesti ne kirjat, joissa opinkappaleet edesafe-
tetaan ja senohessa kaikenlaisia asetuksia kristityn seura-
kunnan ulkonaisesta tilasta annetaan. Wiimeisessä kir-
jassa, ilmestyskirjassa, kerrotaan runoilewalla kuwapuheel-
la kristinopin woitosta judalaisuutta ja pakanuutta.—
Uuden testamentin 27:tä kirjoista on 5 historiallista 2l
uskolauseellista ja 1 prophetallifesta sisällyksestä.

ä) Historialliset Kirjat.
Semmoiset owat ne neljä Gvangeliumia, Mattheuk-sen, Markuksen, Lukaan ja Johanneksen, ynnä Aposto-

lein teot. Historiallinen kertomus alkaa niillä ta-
pauksilla, jotka oliwat likinnä edellä ja ennustiwat le-
suksen tulon, ja loppuu 63 w. j. K. s. Wähää ennen
lesuksen näkywäistä oloa maan päällä walmistettiin Hä-
nelle tie, Hänen edelläkäywältänsä Johannes Kasta-
jalta, joka ludalaisillc saarnasi parannuksen kastetta hei-
dän synteinsä anteeksi saamiseksi. ludan kansan tila oli
silloin walitettawa; waltikas temmaistu ludalta, joka sil»
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loin alkoi tuntea koko siihen aikaan tietyn maailman yl-
peän waltiaan sortawuutta, nimittäin hengellisessä pi-
meydessä waeltawain Romalaisten. Heissi oli ym-
märryksen yläwä siwistys herättänyt ylönkatsomisen pa-
kanallista uskoa ja sen monia jumaloita, mutta sydäm-
men siwistys oli laimiinlyöty ja tapain pahennus siitä
yleinen seuraus. Nyt, ajan täyttämyksessä, syntyi se
Jumalalta isille prophetain kautta luwattu Messias. Monta
ludan kansasta odottiwat Hänessä itsellensä maallista
ruhtiuaa, joka uudestaan knntoon asettaisi Juvalaisten
langennutta suuruutta ja tuottaisi Davidin mkakunnan
jälleen; mntta ainoastansa muutamat, hurskaat ja mii-
saat, nawistiwat hengellista kuningasta ja ijantaik-
kisen totuuden tuoksuun poljetun »valtakunnan kuntoon-
asettajata. Huomaamatoin joukolta oli lesuksen synty-
minen, mutta taiwaan enkelit weisaisiwat silloin riemu-
laulujansa Jumalalle kunniaksi siitä ihmisille maan päällä
»valmistetusta rauhasta Jumalan kanssa ja omaimnn-
toinsa. Evangelistain kerrottua lesuksen ympärileikkaa-
mista eli ottamista ludalaistn seurakunnan yhteyteen,
ja kuinka moniaat itämaan wiisant myös osoittamat Hä-
nelle pakanain suosiota, kuin myös Hänen wanhempainsa
pakenemista Herodesta, joka pyrki sen nykyjään synty-
neen ludan kuninkaan hengen perään, ynnä heidän pa-
luuta jn asettautumista Nazarethiin, yltawät he le-
suksen lapsuuden ja nuoruuden aikaa, josta ainoastansa
mainitsemat yhtä matkustamista, wcmhempain kanssa,
12 wanhana pääsiäis juhlalle Jerusalemiin. Kertomus
alkaa taas lesuksen kolmannella kymmenellä wuodclla,
koska Hän kasteen kautta Jordanin wirrassa wihitytti
itsensä Johannekselta suurelle työllensä. Perkeleeltä kiu-
sattua ja häntä woitettnn waelsi Hän ympäri Indan-maassa (enimmästi Galileeassa) ja waikutti Jumalan
kunniaksi ja ihmisyyden hywäksi. Opin ja ihmein kautta
osoitti Hän olemansa Jumalan Poika ja se luwattu
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Messias eli Kristus, Herran Woideltu. Julkisen opettaja-
waikutukseusa alussa jo walitsi Hän, usein kyllä lukematto-
mani, kuulijainsa seasta runsaita miehiä, jotka sitten ei
milloinkaan Hänestä luopuneet. Nämä ownt ne lesuk-sen 12 opetuslasta eli apostolia. He oliwat jokainen
alaisesta säädystä, mutta heidän sydämmensä oliwat puh-
taat ja totuudelle awonaiset. Kolme wuottn waelsisus yinpäri ludalaisteu seassa, joista mouta ihmetellen,
rakkaudella ja kunnioittaen kuunteliwat Hänen saarno-
jansa, wnikka enin osa Häntä wastaan wnnn kiihkot
wihaa ja wainoa. Wiimein tuli aika jona Hänen piti
eroaman Pois. Opetuslastensa kanssa meni Hän Jeru-
salemiin, pääsiäis juhlan lähestyessä, ja kuin Hän,
niinkuin laissa säädetty oli, heidän kanssa oli syönyt,
pääsiäis karitsaa, asetti Hän Pyhän Ehtoollisen. Sen
alla ja kohta sen jälkeen piti Hän uskollisille opetuslap-
sillensa ne ihanat, pnhtaimmasta ja hartaimmasta rak-
kaudesta lähteneet puheet, jotka Johannes evangeliumis-
sausa on, meille säilyttänyt (l. 14—18). Kärsittyä
kauhean sielun tamppauksen Gethsemanessa, otettiin Hän
kiini wihollisiltansa, joidenosoittaja oli se petollinen opetus-
lapsi ludas Iskarioch. Wiety jatutkittu ylimmäisen papin
ja neuwosten tuomioistuimen edessä, tuomittiin Häntä,
koska Hän oli snnonnt olemansa Jumalan Poika ja Kris-
tus, kuolemaan. Tuomio piti kuitenkin wahwistettaa,
Romalaiselta maaherralta, Pontius Pilatukselta, joka
sen toteen näytettömän kanteen höytallä, että lesus oli
kapinoitsija wasten Romalaista keisaria, tuomitsi Häntä
ristinnaulittawaksi. Tuomio täytettiin kohta sen perästä
Golgathalla ja siellä, auringon pimitessä ja maan tä-
ristessä, ylönantoi lesus ristillä henkensä. Hänen ruu-
miinsa haudattiin murhetsiwilta ystäwiltä, jotka kuitenkin
oliwat toiwoneet että Hän olisi je, joka pelastaisi Is-
raelia, ja nyt eiwät ymmärtäneet Hänen wiimeisiä sa-
noja ristillä: kaikki on täytetty, wcinn ainoastansa
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usein edeltäkäsin puhunut kuolemastansa opetuslapsillensa
ja silloin luwannut, kolmantena päiwänä nousta ylös
haudastansa. Usko ja epäusko taisteli toinen toisensa
kanssa heidän sydämmissänsä, kuin he kolmantena päi-
wänä saiwat kuulla ja nähdä, että lesus ei enää ollut
haudassa, wnan oli ylösnousnut. Elämänä näytti Hän
sitten itsensä opetuslapsillensa, puhui heidän kanssa sii-
tä, kuin Jumalan waltakuntaan kuului, selitti heille
raamattuja ja näytti heille toteen, että niin täytyi
Kristus kärsiä ja sitten mennä kunniaansa. Kuin o-
petuslasten silmät aukeniwat ymmärtämään raamatulta
ja paremmin tajuamaan tarkoitusta lesukscn elämällä
maan päällä, wei Hän heitä Öljywuorelle, ja siellä
heitä siunattuansa ja wihittyänsä totuuden ja oikeuden
sotauroiksi ynnä luwnttuansa lähettää heille lohdutta-
jan, Pyhä Henki, joka lisää johtaisi heitä kaikessa
totuudessa, erisi Hän heistä ja meni ylös taiwaal-
lisen Isänsä tykö. Tämä on pääsisällys niistä nel-
jästä evangeliumeista, joiden wälillä, waikka monta
eroitusta tawataan, kuitenkin selwä ja kieltämätöin yh-
täpitäwyys (sointuwuus) löytyy. lesuksen elämä il-
moitti rikkauden, joka oli käsittämätöin jokaisen yk-
sityisen ihmisen ymmärrykseltä. Uksi käsitti sitä ylähäis-
tn Hänen personassansa niin, toinen näin. Meidän 4
evangeliumit edesasettawat nämä erilaiset käsitykset, ja
yhdistetytnä taas antawat ne Hänestä selwän kuwan.
Ne kolme ensimmäistä evängelistaa käsittiwät ja selitti-
wnt kukin erityisesti jonkun missin puolen lesuksen
suuresta »vaikutuksesta, jonka he ulkoakäsin näkiwät;
Johannes sitä wasten käsitti ja kuwaili enemmän sitä
hengellistä kuwaa; mutta kaikki todistamat he,
että lesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että
meillä uskon kautta on elämä Hänen nimessänsä.

40
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Mattheuksen Goangeliumi.
' Matthens, jota myös kutsuttiin Leviksi, oli erään

Alpheutsen poika ja yks mistä I2ista opetuslapsista.
Ennen kutsumustansa lesuksclra oli hän tullimies ja o»

leksenteli Galileean meren lähyydessä. Hänen waiku-
tus alansa apostolina jälkeen lesnksen taiwaaseenmenoa
näkyy olleen ainoastansa Palestinci; ja mitä puhu-
taan hänen matkustamisista sitä edemmä, kuin myös
että hän Gthiopiassa kimitettiin kuoliaaksi, on epäwakaa.
Hänen waiheistansa muussa tarkoituksessa kaiwatacm tie-
toja. Pyhä Raamattu ei mainitse häntä jälkeen ciposto--
lein yhdessä oloa Jerusalemissa ensimmäisenä helluntai-
päiwänä jälkeen Kristuksen taiwaaseenmenoa. Evange-
liuminsa (28 lukua) kirjoitti hän wasctuisesti juda-kristi-
tyille, se on semmoisille jotka juudalaisuudesta oliwat
kristinuskoon kääntyneet, ja hän tarkoittaa näyttääk-
sensä heille toteen, että lesus on se isille prophe-
tain kautta luwattu Messias. Sentähden on hän
evangeliumiinsa pannnt sukuluettelon, joka alkaa Abra»
hamista, Indalaisten suku-isä, ja selittää lesukscn kuu-
luman kuningas Davidin sukuun, kuin myös yhtenänsä
mainitsee prophetain ennustuksia, jotka hän lesuksenpersonassa näyttää täydiötyneen. Wuosi, jona tämä
evcmgeliumi kirjoitettiin, ei tarkasti taideta määrättää;
mutta että se tapahtui ennen Jerusalemin häwitystä (w.
70 j. Kr. s.), on selwä. Mattheuksen luullaan alkupe-
räisesti kirjoittaneen evangeliuminsa Kaldeean kielellä,
mutta että hän itse toimitti sen kääntämistä eli parem-
min laittelemaa siitä Gretan kielelle, joka laittclema on
meidän kanonillinen evangeliumi.

Markuksen Gvangeliumi.
Markus, myös kutsuttu Johannekseksi ja Jo-

hannes Markukseksi, oli erään Marian poika, jolla
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Jerusalemissa oli talo, jossa apostolit ja ensimmäiset
kristityt pitiwät kokoustansa. Markus ei ollut lesuksen
opetuslapsi, waan oli niin kutsuttu apostolinen mies.
Hau luullaan saaneen opetuksensa Pietarilta, jollenka hän
myös joku aika oli tulkkina kuin hän saarnasi Grekalai-
sille. Sukulaisensa Narnabaan kautta tuli hän tutta-
wuutcen Paawalin kanssa, jota hän seurasi hänen ensim-
mäisellä uskonkääntö-retkellänsä Wähempään Asiaan. Kau-
pungissa Perge luopui hän Paawnlista, joka sentähden
ei enää tahtonut ottaa häntä myötänsä. Markus ja
Varnabas pnrjehtiwat sitte Cyperi saareen, saarnaamaan
evangeliumia. Joku aikaa sen perästä tawataan Mar-
kus kuitenkin taas Paawalin seurassa. Että Markus
on kirjoittanut tämän cvangeliuminsa (16 I.) apostoli
Pietarin waikutuksen alla, wakuutetaan kirkko-isiltä; ja
se on Pietarin hywäksimisestä kuin se on saanut ka-
nonilliscn armon. Aika ja paikka jossa se kirjoitettiin
owat epäwakacit; luultawasti tapahtui se Roinissa joku
aika ennen Jerusalemin häwitystä. Markuksen tarkoitus
on edesasettaa Kristuksen wirka-waikutusta ja jul-
kista opettaja-elämä ta, jonkatnhden hän kokonansa
siwunttaa lesuksen syntymää ja lapsuuden aikaa, ja kohta
alkaa siitä kuin Johannes antoi Hänelle wihkimys-kas-
teen. Tämä eoangclinmi näkyy kirjoitetuksi pakana-kristi-
tyille, se on pakanoille, jotka oliwat kääntyneet nskoon
sen ristinnaulitun ja ylösnonsneen lesuksen päälle, jon-
katnhden niitä heille tuntemattomia Manhan testamentin
ennustuksia harwoin mainitaan, ja luudalaisia tapoja ja
seutuja laweammasti kerrotaan.

Lukaan Gvangeliumi.
Lukas, kotoisen kaupungista Antiochia Syriassa,

noudatti lääkäriwirkaa. Ensin pakana, sitten kääntynyt
judalaisuuteen, saatettiin hän luultawasti Panwalilta kris-
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tinuskoon ja tiili kohta toimeliaaksi apostoliksi ja uskol-
liseksi työtowcriksi Paawalille, jota hän seurasi hänen
monella matkallansa. Muuten owat hänen elämänsä
waiheet tuntemattomat. Antaakfensa felwän käsityk-sen ankarimmista tapauksista Wapahtajamme
elämässä ja perustaessa ensimmäisiä kvisti-
tyitä seurakuntia kirjoitti Lukas, luultalvasti johdolla
muutamilta kirjoitetuilta kertomuksilta («lie^er), yhden
kirjan kahdessa osassa: Evangeliumi ja Apostolein
Teot. Kirja omistettiin muuten tietymättömälle miehelle,
Theophtlukselle, mutta tarkoittaa pakana-kristityitä ylei-
sesti, jonkatähden hän evangeliumissatisa (24 I.) enem-
män tacistaitseu semmoisiin Icsuksen tekoihin ja puhei-
siin, joiden kautta Jumalan wapaa, ei ihmisclliscstä an-
siosta lähtewä, armo ilmoittaiksen. Icsus edesasetetaan
siis ei ainoastansa Juvalaisten pelastajana waan myös
koko ihmissuwun, ja sentähden on Lukas kirjaansa pan-
nut sukuluettelon, alkawa Adamista, ihmisuwuu veri- isä.
Se on luultawasti kirjoitettu wuonna 84. Se wah-
wistus, jonka tämä kirja sai Paawalilta, on tuonut
sillen arwon kristityssä kihossa.

Johanneksen Gvangeliumi.
Johannes, Icsuksen Inopumatoin seuraaja ja o<

petuslapsi, oli erään kalastajan Zebedeuksen ja hänen
waimonsa Salomen poika. Salome luullaan olleen
lesuksen kaswatusisän, työmiehen Josephin, sisar. Wel-
jcnsä lakobnksen (wanhemman) kanssa kalasti hän Galileean
meressä. Nuoruudessansa jo oli Johannes halulliscsti kuu-
llellut Johannes Kastajaa ja hänen katumussaarnaa; ja
Icsuksen kutsumusta noudatti häu iloisella mielellä. Woi-
mallisesti saawutettu lesuksen laupiaalta saarnalta, jonka
jokainen sana oli sula jumalainen totuus ja harras rak-
kaus, takistiiksen hän koko sielullansa lesukseen ja tult



44

siksi opetuslapseksi, jota lesus rakasti. Hän ja hä-
nen weljenfä Pietari oliwat lesuksen rakkaimmat ja
uskollisimmat opetuslapset, ja myös ne, jotka saiwat
nähdä Häntä kirkastettuna nuorella. Se
sydämmellinen rakkaus joka paloi hänessä Icsukfelle,
pakotti häntä seuraamaan Mestariansa wielä tuin Hän
wietiin oikeuden eteen ja Golgathalle. Siellä seisoi
hän Hänen ristinsä wieressä ja sai silloin suuren osoi-
tuksen lesnksen luottamuksesta, kuiu Hän hänen huos-
taan uskoi äitinsä Marian, joka sitten kuolemaansa asti,
wiistoista wuotta sen jälkeen (v. 48), olekseli Johan-
neksen tykönä. Jälkeen lesuksen taiwaseenmenoa wiipyi
Johannes pitemmän aikaa Jerusalemissa, jossa hän hol-
ho seurakunnan hyötyä. Laupias, hiljainen mielenluon-
tonsa ei tehnyt häntä soweliaakst, niinkuin Pietaria ja
Paawalia, salomaan tietä evangclinmille, mutta sitä so-
weliaammaksi johdattamaan uskoon kääntyneitä sywempään
ja selkeämpään tietoon. Ainoastani mnntamain lyhem-
päin matkaelemisten perästä Palestinassa, meni hän Wä-
hempään Asiaan, jossa hän asettiiksen kaupunkihin Ephe-
sus, ja kauwcm hoiteli siellä olemaa seuraklintaa. E-
räänä kristittyin wainomisen aikana pantiin hän maapako-
laisunteen Pathmos saareen, jossa hän jokn aika olekseli,
mutta sai sitten palata Ephesuksecn, jossa hän kuoli hil-
jaisen kuoleman wcmhalla ijällä (noin 100 N', j. Kr. s.).
Hän eli pitemmältä kuin muut lesuksen opetuslapset, silla
jos oikeen tiedetään, niin ei muut heistä elänyt Jerusa-
lemin häwityksen aikana. Ajasta milloin ja paikasta
jossa hän kirjoitti evangelinminsa ollaan epäwakaat; muu-
tamat luulemat sen tapahtuneen Ephesuksessa, toiset taas
Pathmoksessa. Luultawasti on evangcliumi myöhempään
kirjoitettu kuin ilmestyskirja. Näkyy myös kuin ne muut
evangeliumit silloin jo olisiwat olleet leivitetyt, sillä Jo-
hannes ikäänkuin täyttää mikä niusä on »vaillinainen.
Laweammalta kuin ne muut evangelistat kertoo hän Ie-
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suksen viimeisistä hetkistä ja kaussapuheista opetuslastensa
kanssa; kolmasosa evangeliumia (yhdeksän wiimeiset lu-
wut, 13—21) on sille omistettu. Niiden seassa erittäin
mainittakoon 17:sta luku, joka sisältää Icsukseu pää-
papUlisen rukouksen, jossa Hän taiwaalliselle Isällensä
»vuodattaa hartaan rukouksen opetuslastensa ja kaikkein
niiden edestä, jotka heidän saarnain kautta tulisiwat Hä-
nen päällensä uskomaat!. Tällä evangeliumilla näkyy
Johannes tarkoittaneen antaa oikeita ymmärryksiä lesuk-sen personasta ja armosta, josta, sitten apostolein e-
rottua maan päältä, määriä arweluja alkoi nonsta ja
ehtimiseen enemmän lewitä. Tämä tapahtui marsinkin
niin kutsuttuin Gnostikein kanssa, jotta omistaen it-
sensä sywemmälle hengellisten kappalten tutkinnolle, pi«
tiwät sitä puhdasta yksinkertaista saarnaa Kristuksesta ei
kylläisenä autuudeksi ja waatiwat sywempää wiisautta.
Johannes on tullut kutsutuksi rakkauden apostoliksi,
sillä hänen elämästänsä, hänen puheistansa ja kirjoituk-
sistansa loistaa yleiusä rakkauden, rauhan ja sowituksen
henki, ja aina kehoitti hän myös seurakuntansa jäsencitä
totiseen weljelliseen rakkauteen.

Apostolein Teot.
Lukaalta kirjoitetut, owat jatkos hänen evangelin-

millensa. Tämä kirja ei ole joku täydellinen historia a-
postoleista ja heidän «aiheista; se kertoo ainoastansa yksi-
näisiä ankarimpia tapauksia kristinopin ensimmäisestä julis-
tamisesta ja ensimmäisten kristittyin seurakuntain cisetettami-
sesta. Kertomus alkaaKristuksen taiwaaseen nousemisella ja
lopettaa toisella wuodella Paawalin (ensimmäisestä) wan-
kindesta Roinissa; se sisältää 31:den wuoden aikakauden
(33 64). Kirjaa taidetaan jaottaa kanteen osaan. Edel-
linen (l. 1 —l2) kertoo lesuksen taiwaaseenmerwa,
ja Mattbiaksen walitftmusta apostoliksi langenneen It>"
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das Iskariothin siaan (l. 1); Pyhän Hengen wuodatus-
ta apostolein ylitse ensimmäisenä kristittynä hellun-
taipäiwänä, jolloin myös ensimmäinen kristitty seura-
kunta asetettiin (l. 2); tämän seurakunnan sisällistä ja
ulkonaista tilaa ja lisääntymistä (l. 3 —6); ensim-
mäisen martyyrin Stephanuksen kiwittämistä (l. 7):
sitä suurta wainomista, joka saatiin aikaan eräältä
Saulukselta, jonka kautta opetuslapset hajoitettiin ja
kristinoppia useammissa paikoissa julistettiin (l. 8);
edellä mainitun Sauluksen omaa kääntymistä nskoon
(l. 9); apostoli Pietarin tointa luudalaisten seassa
ja ensimmäistä oloa pakanain joukossa, johon hän ke-
hoitettiin erinäiseltä, jumalaiselta ilmestykseltä (l. 10,
11) ja sl. 12) apostoli Jakobin wanhemmcm martyyri
kuolemata kuningas Herodes Agrippa I:scn kautta ja
tämän kuolemaa (w. 44). lälemmäinen osa (s.
13 2B) kertoo Paawalista, hänen matkustelemisistn
ja siunauksellisesta waikutuksesta pakanain seassa, joita
hän Jumalan armon kautta saattoi monta totuudcu tietoon.

Paawali, ennen kääntymystänsä tunnettu nimellä
Saulus, oli syntynyt Tarsnssa, kaupunki Wähemmässä
Asiassa, uiainio siitä että siellä suositeltiin koneita ja tie-
touksia. Hänen wanhempansa oliwat ludalaisia Benjamin'
suwusta, mntta heillä oli Nomalainen porwari-oikeus.
Hänen isiinsä oli liittolas pharisealaiselle uskoluokalle ja
oli määrännyt poikansa rabbiniksi eli kirjan oppineeksi.
Tutkiaksensa ludalaista uskouopi-tietousta lähetettiin poika
Jerusalemiin, koko ludalaisen opin pääasumus. Täällä o-
petettiin hän siltä siihen aikaan niin kuuluisalta Gema-
lielta, jolta hän saatettiin suosimaan pharisealaista puolta,
joka erinomaisella tarkundella koki täyttää ei ainoastansa
Moseksin lakia mutta myös suuri joukko mnita isiltä pe-
rityltä asetuksia. Ajan tapaa myöten opetteliiksen hän
myös yhden käsityön, nimittäin teltta-tekemisen (se on
nahkain wuownu majoiksi matknstaessa asuttawiksi), jota
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työtä apostoli myös noudatti, ettei elatuksensa puolesta
joutua muille rasitukseksi. Hauella oli luja, woimalli-
nm ja rupeawainen mielen laatu. Väsymättömällä in-
nolla ahkeroitsi hän sitä, jota hän piti totena ja oikea-
na. Niinkanwan knin hän ainoastansa piti kristityttä
isäin nskon ja opin jättöläinä, tahtoi hän heitä jälleen
entiseen uskoon ja Wäinösi heitä sentähden joka paikassa.
Semmoisessa aikomuksessa tomntti hän kerran suurelta
Ncuwolta Jerusalemissa luwan mennäkseen Damaskok-
seen. Tällä matkallansa tuli hän ihmellisen
yhden taiwaallisen näön kautta, pakotetuksi itse käänty-
mään kristinuskoon (w. 36). Tunto ihmisen äärettö-
män Voimattomuutta kuin myös tunto armon ylönpal-
tlsta woimaa tunkeu hänen sydänimeensä ja julistami-
nen uskoa Kristuksehen oli tästä puoleen hauen elämän-
sä korkein tarkoitus. Palaman, nyt eoanacliumin laupiaallL
opilta puhdistetun ja siwistetyn, illtonsa totuudelle, wm-
mansa waikuttamaau ja rohkean uljuutensa omisti hän
nyt edestyttämään walkeuden ja totuuden woittoa. Hän
ymmärsi että kristinoppi oli määrätty tulemaan kaik-
kein kansain omaisuudeksi, ja hän rupesi pakanain a-
postoliksi. Kohta kääntymyksensä jälkeen siirtiiksen hän
Arabiaan, osaksi saarnataksensa evangeliumia, osaksi ja
marsinkin että raamattuin lukemisella ja tyynellä ajatte-
lulla tullaksensa täyteen tietoon siitä suuresta muutokses-
ta, joka, hänen fydämmessänfä oli tapahtnnnt. Kolmen
wnoden perästä palasi hän Damasknkseen. Siellä joutui
hän lundalaisten wihan maaliksi ja työntnskin pääsi
hän pakoon Jerusalemiin. Täällä tapasi hän Barna-
baan, joka wci hänen Pietarin ja lakobukseu, Herran
weljen, tykö. Neljäntoista päiwän olelon perästä siellä
lähti hänßarnabaan seurassa syntymä-kaupunkiinsa Tar-
sukseen ja sieltä Antiochiaan, jossa löytyi suurilukuinen
seurakunta pakana - kristityltä. Uhden wuoden täällä »vaiku-
tettua matkustiwat he Jerusalemiin »viemään raha apna
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nälän kauheutta kärsiwille uskonweljillensä. Kohta pa-
lasiwat he kuitenkin Antiochiaan, seuratut Johannekselta
ja Markukselta. Seurakunnan wanhimmiltci wihittiin
nyt nämä miehet juhlallisesti kristinopin apostoleiksi
pakanoille, ja sitten lähti Paawali ensimmäiselle uskoon-
kääntö-retkellensä (w. 45), jolla hän olekseli monessa
vallassa Vähemmässä Asiassa, jonka jälkeen hän me-
ritse palasi Antiochiaan (l. 13, 14). Siellä olewassa
seurakunnassa oli silloin noussut riita juda-kristittyin ja
pakana-kristittyin wälillä, Moseksen seremoniallisen- (me-
nollisen-) lain sitomasta woimasta kristityille, jota edelli-
set luutimat, mutta wiimeksi mainituilta kiellettiin. Saa-
raksensa tätä ankaraa asiaa päätetyksi, lähetettiin Paa-
wali ja muutamat weljistä Jerusalemiin, jossa asia
kittiin apostoleilta yhteisesti. Johdolla siitä pidettiin
Jerusalemissa sw. 52 tahi 53) apostoli-kokous, jolloin
se arwelu, joka wäitti että Moseksen menollinen laki ja
set! täyttäminen ei ollut autuudeksi tarpeellinen, päätettiin
oikeaksi (l. 15). Tällä toimella palasiwat lähettiläät
Antiochiaan, ja kohta sen jälkeen lähti Paawali toiselle
11. 15 —18) matkallensa, silloin ainoastansa seurattu
Silcmlta. Hän käwi terwehtimäsfä monta ennen asetet-
tua seurakuntaa, matkaili Wähemmässä Asiassa, jossa
eräs Timotheus liittiiksen häneen, ja kulki sieltä Guro-
pacm, jossa hän käwi kaupunkeissa Philippi, Thcsscilo-
nicha, Athen ja Korinth, jossa wiimeksi mainitussa kau-
pungissa hän wiipyi puolen toista wuotta erään telttatc-
tijän Akwilan jn hänen waimonsa Pristillan tykönä.
Sieltä purjehti hän Gphesuksten Wähemmässä Asiassa
ja palasi täältä Antiochiaan (w. 57). Lyhykäisesti käy-
tyänsä Jerusalemissa, alkoi hän kolmannen matkansa
sl. 19, 20). Kulkien Wähemmän Asian kautta tuli
hän Gphesukseen, jossa hän wiipyi kolmatta wuotta.
Vhdcn kapinan tähd'n, joka toimitettiin kultasepältä De-
metriuksclta, joka walmisti epäjumalan fuwia, täytyi hän
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paeta sieltä ja meni silloin Europaan, jossa hän käwi
ennen asetetuissa seurakunnissa Macedoniassa ja Gretan
maalla. Nyt purjehti Mn Syriaan, aikomuksessa wii-
dennen kerran käydä Jerusalemissa, waikka häntä waa-
roitettiin kawahtauman itseänsä ludalaisten wihalta, jonka
hän saarnoinsa kautta pakanoille itsellensä oli saattanut.
Kohta jälkeen hänen tuloansa sinne (w. 60) nousi kapina
ja Paawali pantiin Romalaisilta wartiolta wankiuteen
(l. 21). Sieltä lähetettiin hän Cesareaan, jossa Uoma-
lainen la'inholhoja (prokuratori) Felir olekseli. Täällä
pidettiin häntä kaks wuotta wankindessa, jonka jälkeen se
uusi la'inholhoja Festus lähetti häntä Roiniin (w. 62),
koska hän oli wetänyt asiansa Romin keisarin päätettä-
wäksi. Tämä matka oli monessa tarkoituksessa waiwa-
loinen ja wiimein jouduttiin haksirikkoon lähellä saarta
Maltaa, jossa saaressa Paawali silloin oli talwen yli.
Seura awana wuonna tuli hän Romun, jossa hän hel-possa wankindessa oli toista wuotta (63
asiansa päätetyksi. Siinä loppuu kertomus apostolein
teoissa. Myöhempäin, kuitenkaan ei oikein luotettawain,
tietöin jälkeen, oli Paawali päästetty tästä wankindesta
ja sitten monta kertaa matkustanut, mutta toisen kerran
kiini pantu, pidetty wcmkiudessa Romissa, jossa häntä
wiimen miekalla mestattiin (w. 67 eli 68).

lesuksen opetuslasten waiheita tunnetaan yleisesti
sangen wähän. Mattheuksesta ja Johanneksesta on e-
dellä puhuttu ja Pietarista puhutaan jälkeen päin. la-
kobuksesta, wanhempi, Zebedeukscn poika ja Johan-
neksen weli, kertoo Apost. Teot l. 12, että hän kaatui
kuningas Agrippan miekan edessä; ja pettäjästä lu-
das Iskariothista kertowat Matthens ja Lukas, että
hän oli itsensä hirttänyt. Mitä muihin opetuslap-
siin tulee, sanowat epäwakaat kertomukset kristityn kir-
kon wanhimmista ajoista, että Andreas, Pietarin weli,
siunanksellistcn matkustamisten perästä pakanallisten knn-
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sain seassa, jolla ajalla hänen myös sanotaan asettaneen
ensimmäisen kristityn seurakunnan Konstantinopelissa, ris-
tinnaulittiin Gretan maassa; että Philippns, joka
joku aika oli saarnannut Samariassa ja kastanut erään
ylhäisimmän mirkamiehcn Gthiopiasta Afrikassa (Apost.
T. 8 l.), WälMmässa Asiassa, likellä kaupunkia Ko-
lossia, oli hengestänsä päästetyksi tullut siellä olewain
mallas - miesten kautta, jotka wihalla hawaitsiwat sitä
intoa, jolla hän soimasi siellä siaa saanutta tarmeenpal-
melusta; —että Bartholomeus, joka oli ollut Philip-
puksen seuraaja, mutta hänen martyyrinä kuollessa pääsi
hengellensä, wiimein tuli nyletyksi eräässä kaupungissa
likellä Kaspinn mereä; että Thomas, kak soinen,
matkoillansa Persiassa, oli lamannut niitä Miisatta mie-
hiä, joista puhutaan Matth. Evang. 2:ssa 1., ja jotka
häneltä nyt kastettiin, ja että hän wiimein oli mennyt
aina Indiaan, jossa hän keihäillä pistettiin kuoliaaksi
pakanallisilta pappeilta; että ludas Thaddeus ja
Simon Zelotes samalla kertaa murhattiin Persiassa,
mutta toinen sanoma kertoo Simonin saaneen kuolemansa
Britaninssa; että Jakob ns, nuorempi, Juvalai-
silta kimitettiin kuoliaaksi.

L) NsKolauseelliset Kirjat.
Nämä omat ne 21 Epistolaa eli lähetyskirjaa, jotka

omat kirjoitetut muntamilta apostoleilta, osaksi koko seu-
rakunnille, osaksi yksityisille ihmisille. Waikka kirjoitetut
erilaisista ja usein yksityisistä syistä sisältämät ne kuiten-
kin jokainen kaiMlle ihmisille werrattomcm tawaran,
tarkoitettakoon niissä löytywiä selityksiä misseistä o-
pinkappaleista, eli sääntöjä Misseistä ulkonaisis-
ta suhteista eli niitä sydämmellisiä ystäwyyden
muodatuksia. Wiimeiset seitsemän epistolaa owat tnlleet
kutsutuiksi yleisiksi, joko sentähden että niiden sisällys
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on yleisempi, tahi sentähoen eitä eiwllt ole kirjoitetut
misseille seurakunnille cli ihmisille (Johanneksen kaks sa-
lmimäistä owat kuitenkin kirjoitetut Misseille yksityisille
ihmisille), waan kaikille kristityille yleisesti. Melkein
jokaisessa epistolassa taidetaan eroittaa kaksi pääosaa: 1)
uskolauseellinen, joka selittää mnutamia missejä us-
konkappaleita, ja 2) siweydellinen (eli kehoittawa),
joka antaa missejä siweyteen koskemia asetuksia ja kehoit-
taa noudattamaan semmoista elämätä, jota Kristuksen
seuraajalle olisi kelwollinen.

Gpistola Romalaiftlle.
Tämän kirjan kirjoitti Paawali Korinthissä (w. 60),

wähää ennen wiimeistä matkaansa Jerusalemiin, sille
kristitylle seurakunnalle, joka jo aikaseen löytyi Romissa.
Milloin tämä seurakunta ilmestyi ei ole tietty; ei kukaan
apostoli uäy sitä perustaneen. Tämän kirjan päätarkoi-
tus on selittää suhdetta la'in ja evangeliumin wälillä (se
on ihmissuwun suhdetta Jumalalle ennen ja jälkeen sitä
aikaa, kuin Jumala ilmoitti itsensä lihassa) ja an-
taa edcsasetuksen sen evangeliumillisen eli kristillisen pe-
lastus-laitoksen olennosta, joka sisältyy näihin sanoihin: että
Jumalan armo on wapaa; ei työt, wnnn aino-
astansa usko ristinnaulitun jn ylösnousneen
lesuksen päälle tekee autuaaksi. Terwehtimisen ja
alkujohdatnksen perästä (l. 1 w. 1—l7) näyttää Paa-
wali kirjan edellisessä osassa (11 l.), joka pääaineesi
ta on uskolauseellinen selitys: Gvangeliumi on Ju-
malan woima kaikille niille autuudeksi, jotka
uskomat, että koko ihmissuku on synnillä saastutettu
ja ettei siis eroitusta löydy Juvalaisten ja pakanain wä-
lillä heidän suhteessa Jumalan armolle ja iankaik-
kiselle autuudelle, koska he kaikki owat syutisiä, eiwättä
raida täyttää la'in waatimuksia ja heillä siis ei ole mi-
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tään josta kerskaasiwat Jumalan edessä (l. 1 3). Ju-
malan rakkaus on sentahden raiwanuut toisen tien autuu-
teen ja me tulemme wanhurskaiksi cmsaitsemata Hänen
armoansa, sen pelastuksen kautta, joka lesuksessa Kris-
tuksessa tapahtunut on, jonka Jumala on asettanut ar-
moistuimeksi, uskon kautta Hänen weressänsä; tähän ase-
tetaan esimerkiksi Abraham, joka sai armoa Jumalan e-
dessä ei töinsä waan uskonsa kautta (I. 3 5). Apos-
toli näyttää kuitenkin myös la'in hyötyä; se on kurittaja
Kristuksen tykö, samalla knin se opettaa meitä tuntemaan
synti-wiheliäisyyttämme ja kuinka suuri synnin walta un,
että armon suurempi walta ylönpaisuisi (l. 5 7). Sen
jälkeen' edesasetetaan (l. 7,8) ihmisen sisällisen elämän
miehistymistä, lapsuuden siemen tilasta alkaen siihen asti
kuin ensimmäinen tunw syntisyydestä la'ilta heräte-
tään, ja silloin tunnetusta tarpeesta pelastusta, josta
usko Kristuksehen alkaa kukoistaa siksi kuin se Ju-
malan armon kautta on woittanut maailman ja lihan,
ynnä tullut uudeksi ihmiseksi, jouka jälkeen (l. 9 —11)
apostoli armowalitsemuksesta sanoo Jumalan tahtoman,
.että kaikki ihmiset pitää autuaiksi tuleman ja pääsemän
totuuden tietoon, ja että siis jokaisen ihmisen pyhitys ja
autuus on Jumalan armo, mutta hänen paatumuk-
sensa synnissä ja wiimcinen kadotus owat hänen omat
työnsä. Kirjan toinen osa (l. 12 —ls: 13) antaa ke-
hoituksia ja säätöjä kristilliseen, siweydelliseen ja koko
elämätä käsittämään pyhitykseen, jonka sisällinen tunto-
merkki on nöyryys, jolla on juurensa rakkaudessa, joka
on la'in täyttämys. Heidän pitäisi siis olla kärsiwäl-
liset ja sallimaiset kuin erilaisia arweluja ilmautuu, ol-
la myöntywäiset uskossa heikkoille, kuuliaiset la'illisel-
len, waikka myöskin pakanalliselle, esiwallalle, ja y-
leisesti, koska yö on kulunut ja päiwä on koittanut,
kuolettaa lihan työt ja waeltaa niiukuiu walkeuden
lapset. Lopulla (l. 15, 16) antaa apostoli muu-



53

taiuia tietoja aiwotuista matkoistansa, estätteleiksen tä-
män kirjoituksensa edestä, koska hän ei ollut seurakun-
nan asettaja, waan ainoastansa weli, mainitsee mielel-
länsä tuleman Roiniin ja lopettaa terweyksillä ja siunauksilla.

Gpistola Korinttilaisille.
Ko'rinthi oli suuri ja warakcis kauppakaupunki Gre-

tan maalla. Siellä knkoistiwat taidot ja tietoukset,
mutta ylöllisyys ja siweyttömyys oli myös mallalla. Toi-
sella uskoonkääntö -rctkellansä tuli Paawalt sinne ja pi-
temmaltä ollen asetti hän siellä, suurimmaksi osaksi pa-
kanoista, sangen suurilukuisen seurakunnan, jota Apol-
los sitten suurenti. Tämä Apollos oli Juvalainen, pu-
helias ja kirjan oppinut, kotoisin Aleksandriasta. Akvi-
lalta saatu uskomaan että lesns on Kristus, alkoi hän
ensin Gphesuksessa ja sitten Koriuthissa, jossa hän mai-
nioin luonnon lahjainsa kantta sai suuren suosion. Paa-
wali ja Apollos oliwat arweluinsa puolesta sangen yhtä-
läiset. Kohta sen jälkeen kuin Paawali oli lähtenyt
Korinthista, ilmautni kaikenlaisia riitoja seurakunnassa,
joideli kautta muodostui erinäisiä lahkokuntia, nimittäin:
Paawalilaisia, Apolloslaisia, Pietarilaisia ja Kristiani-
laisia. Siihen tuli päälliseksi lisääntywä tapain pahen-
nus. Tämä kaikki tuotti apostolille suuren mnrheen ja
huolen, ja saattoi häntä lähettämään sinne kolme kirjoi-
tusta, joista kuitenkin ensimmäinen on joutunut hukkaan.

Se nyt niin kutsuttu ensimmäinen epistola kirjoita
tiin Paawalilta lopulla oloansa Gphesuksessa sw. 59),
saatuansa wiclä enemmän rauhaansa rikkomia sanomia
ja erään lähettilään Korinthista kysyttyä neuwoja. Kir-
ja» ensimmäinen osa (l. I—4)1 —4) alkaa tawallisella
terwehtimiselln seurakuntaa ja kiitoksella Jumalalle Sa-
nan saarnaamisesta ja tunnustamisesta, jonka jälkeen a-
postoli edesnseltaa seurakunnan tilaa yleisesti jn Malit-
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taiksen ilmautuneista riidoista ja lahkokunnista jotka
oliwctt tulleet siitä, että he enemmän takisteliwat it-
sensä ihmisihin ja wälikappaleihin, joiden kautta Kns-
tuksen oppi julistettiin, kuin itse oppiin. Hän waaroit-
taa pitämästä tämän maailman wiisautta aiwan korkeassa
attvossa, koska kaikki totinen wiifaus aina pitää sulkeu-
tuman oppihin Kristuksesta ja Hänen rististä, joka op-
pi kaikessa yksinkertaisuudessansa kuitenkin on enemmän
kaikkea ihmisen wiisautta. Sitten wanhnrskauttaa hänsaarnaansa, puolustaa apostoliarwoansa ja kieltää hei-
tä antamasta wietellä itsiänsa muuhun evangeliumiiu
kuin siihen, jota hän heille on saarnannut. Toi-sessa osassa (I. 5 —10) puhuu hän yksityisistä asioista,
käskee sulkemaan siweyttömiä ihmisiä seurakunnasta, in-
tona sitä siweyttömyyttä wastaan, joka on saanut siaa,
koska kristitty pitää pitämän ruumiinsa pyhyydessä,
Pyhän Hengen temppelinä, puhuu armosta ja antaa
johdon kristillisen wapauden oikeaan käyttämiseen, että
ei sen »väärinkäyttämisellä sciatais wihaa aikaan. Kirjan
Kolmas osa (l. 11 l4) koskettelee sitä, jota he
julkisessa elämässänsä ja kokouksissansa pitäisi noudat-

taa, marsinkin ollessansa rakkauden atrialla ja sen kanssa
yhdistetyllä käymisellä ehtoollisella. Sen jälkeen puhun
hän erilaisten sielnnknntoin ja hengellisten lahjain ar-
mosta ja tayttämifesiä, jotka kaikki, lähteneenä yhdestä
hengestä, pitää täytettämän sisälliseksi rakennukseksi, näyt-
täen että ne kaikki ilman rakkautta, joka on korkein ja
suurin kaikista awuista, eiwät ole mistään armosta. Nel-
jännessä osassa (l. 15, 16) selitetään opin ylösnouse-
misesta ankaruutta ja wisscyttä, joka oppi on lähimmässä
yhteydessä kristinuskon olennon kanssa, mutta kuitenkin
Korinthilaistlm kiellettiin. Kchoitettna kokoamaan al-
muja köyhille nskonweljille Jerusalemissa lopettaa Pan-
wali kirjansa terweyksillä ja onnen toiwotukstlla.

Kohta jälkeen edellisen epistolan lähettyä täytyi Paa-
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wali kultaseppä Demetriukstn kapinan tähden paeta E-
phesuksesta. Tultua Europaan mieli hän ensin mennä
Korinthiin, mutta tahtoi sitä ennen tietää, minkälaisen
waikutuksen hänen kirjoituksensa siellä oli saanut aikaan.
Tässä aikomuksessa lähetti hän Mastboniasta sinne ystä-
wänsä Tituksen, joka palattuansa kertoi tilaa siellä.
Monessa oli kirja herättänyt intoa totuudelle ynnä Vir-
kistänyt rakkautta ja kunnioittamista Paawalille, mutta
loiset taas pysyiwät sokeudessansa ja pitiwat itsensä o-
pettajoihin, jotka alentamalla Paawalin arwoa kokiwat
hankkia itstllensä sitä suurempaa arwoa. Siitä syystä
kirjoitti ja lähetti Paawali meidän toisen epistolan (w.
60). Paitsi tawallista terweyksiä ja siunauksia a-
lussa ja lopussa on kirja kolmeosainen. Ensimmäi-
sessä (l. 1—3) kiittää apostoli lumalata pelastukses-
tansa Gphesuksesta, puhuu lohdutuksestansa kaikkein kär-
simystensä alla, puolustaa itseänsä panettelijoitansa ivas-
taan, käskee jälleen ottamaan yhden seurakunnan yhtey-
destä suljetun, mutta nyt katuwaisen, syntisen ja lausuu
woimnlla ja lämpeydellä rakkauden ja totuuden sanoja.
Toisessa osassa (l. 4 —9) kertoo hän elämästänsä ja
rehellisestä toimestansa apostolisen wirkansa toimituksessa ja
wertaa tätä kohtaansa tehtyin soimauksiin, jonka jäl-
keen hän rohkeasti ja awonaisesti, mutta ilman omaa-
rakkautta ja kunniakiihkoa, ylistän kaikkea sitä suurta ja
siunauksellista, kuin Herra on antanut hänen, toimeliain
työmies Hänen Viinamäellänsä, saada aikaan. Tietäessä
ruumiin ylösnousewan ja toiwoessa sitä autuutta, joka
silloin uskollisille ilmoitetuksi tulee, löytää Hän siinä
lohdutusta kaikkein maallisten kärsimysten alla, ja sen
päälle perustaa hän myös kehoitustansa seurakunnalle luo-
pumaan maailmallisista himoista ja wihkiämään itsensä
Herralle. Wiimeksi kehoittaa hän kokoamaan almuja köy-
hille kristityille Palestinassa. Kolmannessa osassa
(l. 10—l3) puolustaa hän uudestansa apostoliarwonnsa
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panettelijoitansa wastaan, sanoen itsensä ei olewan hal-
wempi kuin ne "korkeat apostolit," lejuksen omat ope-
tuslapset, jonka jälkeen hän lopettaa kirjansa manauksella
parantumiseen, rakkauteen ja rauhaan.

Epistola Galatilaistlle.
Galatiassa, maakunta Wähemmässir Asiassa, oli

Paawalt oleksellut kaks kertaa ja siellä asettanut seura-
kunnan suurimmaksi osaksi pakana-kristityistä. Täällä
oli ilmestynyt muutamia opettajoita, jotka roäittiwät to-
deksi sitä arwelua, että pitäminen Moseksen menollista lakia
olisi kristityille tarpeellinen, jonkatähden he myös tahtoi-
wat, että kristinuskoon kääntyneet pakanat pitäisi ym-
pärileikattaman. Joka paikassa, jossa semmoisia opettajoi-
ta löytyi panetteliwat he Paawalia ja kokiwat alentaa
hänen saarnainsa arwoa. Siitä syystä kirjoitti Paawali
tämän epistolan Gphesuksessa (luultawasti w. 58), ja
taidetaan se jaottaa kolmeen osaan. Ensimmäinen osa (l.
1,2) kertoo apostolin omaa elämätä, jonka ynnä hän
puolustaa apostoliarwoansa ja saarnaansa, jota hän ei
keltään ihmiseltä saanut, waan wälittömästi Jumalalta,
jonkatähden hän apostolinvirassansa myös oli hywäksi
tunnustettu lesuksen omilta opetuslapsilta. Toinen osa
(l. 3—5: 12) on uskolauseellinen selitys ihmisen wan-
hurskauden perustuksesta Jumalan edessä ja la'in suhtees-
ta evangeliumille, jota ynnä hän näyttää, että ihminen
ei tule wanhurskaaksi la'in kautta, jonka waatimukset o-
wat hänelle mahdottomat täyttää, waan ainoastansa le-
suksen täydesti-tekemisellä, joka uskon kautta ihmi-
selle hywäksi luetaan. Tähän uskoon ja etsimään o-
sallisuutta Kristuksen ansiosta pitää laki meitä ahdista-
man; mutta la'in kirouksesta ou Kristus meitä pelastanut
ja tämä pelastus ei ole tapahtunut Jumalan lasten or-
juudeksi, waan heidän wapaudeksi. Kolmas osa (l. 5:
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antaa monta roaaroitusta, että ei käyttää Mää-
rin kristillistä wapautta, ja mnutanua manauksia, vael-
tamaan hengessä eikä lihan ja sen himoin jälkeen.

Gpistola Gphefilaisille.
Vphesus oli sunri ja warakas kauppakaupunki Wä-

hemmässä Asiassa. Se oli mninois aikana knnlnisa siellä
olemasta komeasta, pakanalliselle jumalattarelle Dianalle
pyhitetystä, temppelistä. Tähän kaupunkiin oli joukko
ludalaisia asettautuneet asumaan ja heistä oli Paawali,
ensimmäisen kerran täydessänsä kaupungissa, kääntä-
nyt yhden osan kristinuskoon. Sillä aikaa kuin hän
toisen kerran olekscli siellä kaks wuotta suurenti hän
aika lailla seurakuntaa, joka, koska Ephesus oli Wä-
hemmän Asian suurin kaupunki, oli ikään kuin keskus
kaikille kristityille yhteyksille mainitussa maassa. Tässä
ja lähellä olemissa seurakunnissa oli opettajoita ilmau-
tunut, jotka, tutkiessansa kristinoppia, rupesiwat pi-
tämään sitä puhdasta, yksinkertaista apostolista saarnaa
ei kylläisenä, Maan waatiwat ylempää wiisautta, joka
saattaisi ihmistä enkelein kanssakäymiseen. Estääksensä
ja tukahuttaakfensa tätä määrällistä crhetystä kirjoitti Paa-
wali (ensimmäisen) waukiutensa aikana Roinissa (63 65)
tämän kirjan, joka oikeimmin on kulku-kirjoitus mo-
nelle seurakunnalle, jotka pitäisi sitä toinen toisillensa lähet-
tämän. Kirjan edellisessa osassa (l. I—3) kiittää
hän lumalata, joka on saarnuuttanut evangeliumia ja
jonka armolupauksiin ja siunauksiin kaikilla ihmisillä onsama oikeus. Sitä puhuessansa mnistuttaa hän lukijoil-
lensa heidän entistä lohdutointa tilaa ja heidän ny-
kyisen onnensa suuruutta, kuinka he wihan lapsina oli-
jat syntyneet, mutta nyt oliwat tulleet armon lapsiksi
Kristuksessa, ja pitää onnenansa että hän kutsuttiin
julistamaan heille totuutta ja heille pelastusta Malmio'



tamaan. Muuten edesasetetaan cvangeliumia sisältämänä
sywää, muinoin salattua, mutta nyt Jumalalta ilmoitettua
wiisautta. lalem maisessa osassa (l. 4 —5) kchoit-
taa apostoli pysymään hengen yhteydessä rauhan sitein
kautta ja kokemaan noudattaa kristinopin suntaista elä-
mätä. Heidän pitäisi siis oleman oikeamieliset rakkau-
dessa, oleman Jumalan jäljelliset niinkuin rakkaat lapset
ja täyttämän kaikki welwollisuntensa, jonka ynnä suhde
awioliittolaisten, wanhempain ja lasten, isäntäin ja pal-
kollisten wälillä selitetään. Viimeiseksi tulee kehoituksia
pysywäisyydekst uskossa; heidän pitäisi oleman woimalliset
Herrassa ja Hänen wäkewyyden woimassa.

Epistola PhilippiläiMe.
Philippi oli ankara kaupunki Macedoniassa. Toisella

uskonkääntö-rctkellänsä tnli Paawali sinne ja asetti siellä
ensimmäisen kristityn scurakutansa Europassa. Erino-
maisen armollinen oli apostolille tämä seurakunta, joka
myös puolestansa hartaasti rakasti opettajatansa ja usein
Maroillansa auttoi häntä. Hänen ollessa wankiudessa
Roinissa, mieli Philippiläinen seurakunta saada tietoja
hänestä ja lähetti scntähden Gpaphrodituksen wiemään
hänelle rahaapua. Siitä syystä kirjoitti apostoli tämän
kirjan, joka on kirjoitettu erinomaisella lämpimällä ja
hartaimmalla rakkaudella. Sydämmellisen terwehtimisen
perästä ja lausuttua iloansa evangeliumin edestymisestä,
antaa hän muutamia tietoja tilastansa, waaroittaa heitä
fowintoon ja nöyryyteen ja lausuu iloansa heidän uskos-
tansa ja omia toiwojansa kärsimysten alla. Mutta koska
myös Philippissä löytyi semmoisia uskon häiritsejöitä kuin
Galatiassa, niin waaroittaa hän seurakuntaa kawahtamaan
itseänsä heidän opista, kehoittaa pysymäisyyten uskossa ja
ahkeruuteen hywissä töissä. Wiimeksi kiittää hän heitä
rakkauden osoituksistansa ja lopettaa terweyksillä (4 l.).
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Gftistola KolosselaiMe.
Kolosse oli kaupunki Wähemmässä Asiassa, jossa

eräs Epaphras, Paawalin ystämä, oli ludalaisista ja
pakanoista asettanut kristityn seurakunnan. Näkyy ikään-
kuin ei Paawali itse olisi käynyt tässä seurakunnassa,
Ullitta hän tunsi kuitenkin monta sen jäsentä, ja Epa-
phras, joka joku aika oli ollut hänen tykönänsä Roinissa
wankiuden aikana, oli antanut hänelle kaikenlaisia tietoja
seurakunnan tilasta. Niinkuin Ephesuksessa oli täälläkin o-
pettajoitci ilmautunut, jotka kukiwat wietellä seurakuntaa
oikeasta uskosta ja yksinkertaisuudesta Kristuksessa, sillä
lailla että he pitäwät missin sywemmän opin ja wii-
sauden suuressa armossa ja luuliwat missein itse päälle-
pantuin ruumiin riirelemusten ja hurskain harjoitusten
kautta, jotka pitäisi kuolettaman sitä lihallista mieltä, tu-
lemansa likempään yhteyteen henki-maailman kanssa. Tämä
epistola, joka myös on määrätty seurakunnalle siinä likellä
olemassa kaupungissa Laodiceassa, alkaa lausumalla sy-
dämmellistä iloa uskon siunauksellista edestymisestä Ko-
losselaisten seassa ja hartaalla rukouksella heidän hy-
mäusä edestä. Sitten asetetaan heiltä mietittäwäksi sen
lesukscn kuoleman kautta waikutetun sowinnon suurta
armoa. Heidän pitäisi oleman pysywaiset siinä opissa
joka heille oli saarnattu, eikä antaa itseänsä wie-
teltää määriltä opettajoilta, jotka eiwät pidä itsensä kulma-
kiwessä Kristuksessa, joka on Jumalan näkywäinen ku-
wa, se ainoa wälittäjä, ynnä enemmän kuin kaikki hen-
get ja enkelit. Nämä opettajat panemat kristinopin olennon
ainoastansa muutamihin ulkonaisiin käytöksiin ja maal-
lisihin kieltämisiin, Maikka kristinopilla on se Paljon y-
lempi tarkoitus että muuttaa koko sisällistä ihmistä
Jumalan pyhää tahtoa myöten (l. 1,2). Senjalleen
<l. 3,4) seuraa muutamia waaroituksia siweyteen ja että
wacltaisiwat mahdollisesti, Herralle mieliksi, ja wiimeksi
terweyksiä. i^
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Epistola Thessalonichalmsille.
Tbessalouicha oli aimollinen kaupunki Macedonias-

fa. Suurin osa asukkaista oli tosin Grckalaisia ja Ro-
malaisia, mutta täällä niinkuin yleinsä Romin waltakun-
nassa asui paljon ludalaisia. Uskoutsellisia kokouksiansa
warten oli heillä synagoga (kirkko), jossa myös Paa-
wali toisella matkallansa saarnasi lesuksen sowinnosta,
ja sen kantta perusti kristityn seurakunnan. Täällä

taisi hän kuitenkin waan wiipyä muutama wiikko, koska
hänen »vastustajain, Juvalaisten, toimeen saama kapina,
pakotti häntä lähtemään sieltä. Tultua Athcuiin, lähetti
hän ystäwänsä Timotheuksen wahwislamaan sitä uutta
seurakuntaa uskossansa. Itse meni Paawali Korinthiin,
jonne Timotheus myös jonknn ajan perästä tuli. Ne
ilcchuttawat sanomat, jotka hän toi myötänsä tilasta Tes-
salonichassa, oliwat syy jonkatähden Paawali kirjoitti e-
d e lii se n epistolansa (w. 54), jossa hän lausun iloansa
heidäu uskosta ja totuuden woitosta kaikkia esteitä, ja
johon hän liittää hartaan rukouksen nskonedcstymiseksi
(l. 1 3). Hän kehoittaa heitä sitten oikeaan käytöt-
seen, koska Jumala ei ole kutsunut meitä saastaisuuteen
waan pyhitykseen. Koska muutamia wääriä arweluja lesuk-sen paluusta oli heissä uousnut, opettaa hän heitä, kuinka
tätä oppia, oppi ylösnousemisesta ja tuomiosta, pitää
ymmärrettämän, jonka jälkeen seuraa manauksia aina o-
lemaan walmiit, että heidän henkensä, sielunsa ja ruu-
miinsa olisiwat wapaat rangaistuksesta, koska meidän
Herramme lesns Kristus tulee (l. 4,5). Multa
koska muutamat lauseen muodot kirjassa owat antaneet
syyn siihen luuloon, että Herran palnn olisi lähellä ja
kohta tapahtuisi, sai apostoli siitä syyn, että, myös
Korinthista, kirjoittaa toisen epistolansa (Z l.), jossa
hän, kiitoksen ja rukouksen perästä Jumalalle, opettaa
heitä, että Herran kohta tapcchtuwa paluu ainoastaan
on mahdollinen. Siihen perustaa hän kehoitustansa
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alituiseen walwomaisunteen, koska päiwä ja hetki on-at
meille tietymättömät. Muuten hawataan inolennnista e-
pistoleista, että, maikka seurakunta oli mainittawa kris-
tillisen mielensä ja elämänsä tähden, se ei kuitenkaan tai-
tanut pysyä tykkänään saastnttamatoina maailmalta.

Gftistolat Timotheukselle.
Näinä kiljaiset, kuin myös se Tilukselle, kutsutaan

Paimen-kirjoiksi, koska ne sisältämät opetuksia ja
sääntöjä, kuinka seurakunnan edusmies ja opettaja pitää
itsensä käyttämän, ollaksensa opetnksensa ja elämänsä
kantta Mirallensa mahdollinen.

Timothens oli kotoisin Wähcmmästä Asiasta.
Hänen isänsä oli pakana ja äitmsä ludalainen. Paa-
wcili saattoi sen nuoren Timotheuksen kristinuskoon. Hurs-
kautensa ja monen muun hymän omaisuuksensa tähden
pidettiin hän sangen suuressa armossa Paawalilta, jota
Timotheus myös puolestansa sydämmelliscsti rakasti.
Hän oli apostolin kiiwain ja uskollisin työtoweri, ja
myös wankiuden aikana Romissa oli hän joku aika hä-
nen tykönä. Paawalilta asetettiin hän seurakunnan hol-
hojaksi Gphesuksessa, jossa hänen myös sanotaan kärsi-
neen martyyri kuoleman. Milloin ja missä Paawali
kirjoitti edellisen epistolan s 8 l.) on epäwakaa sehkä
lv. K 5 Macedouiassa). Se näkyy tapahtuneen ikäänkuin
antaaksensa Timothenkftlle täyden-moiman siihin hänelle
Gphesuksessa nskottuun Mirkaan ja stnohesfa opettaatsensa
häntä, kuinka hän yleisesti pitäisi itsensä käyttämän ja
marsinkin määriä opettajoita ja harhaalle wieteltyjä koh-
taan. Kaikki heidän miettimiset oliwat tyhjät ja hyödyt-
tömät, sillä la'in pääsumma on rakkans pnhtaasta sy-
dämmestä, hywästä omastatunnosta ja Milpittömästä us-
kosta, ikäänkuin koko evangeliumin salaisuus sulkeutuu
niihin omistettawihin sanoihin, että lesns on tullut
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maailman syntisiä pelastamaan. Toinen epistola
(4 l.) luullaan olewan wiimeinen kaikista Paawalin kir-
joista ja kirjoitetnksi Roinissa w, 66 eli 67, toisen
wcmkiutensa aikana, jolla ajalla apostoli kohta luuli e>
riäwänsä maailmasta. Hän lausuu siinä sydämmellistä
halajamistansa, että kerran wielä saada nähdä rakastettua
Timotheustansa, joka silloin oli Ephesuksessa, ja pyytää
häntä kohta tulemaan Roiniin. Hän kehoittaa häntä
kärsiwällisyyteen, toiwöon ja uskoon; pyytää häntä kart-
tamaan semmoisia ihmisiä, jotka kyllä näkyivät jumali-
siksi, mutta ciwät huoli jumalisuuden oikeasta woi-
masta; puhuu opettajan wirasta ja welwollisuuksista.
Nähden kuoleinan edessänsä, makuuttaa hän menewänsä
sitä wastaan tyytywäisyydellä ja alamaisuudella, siinä
suloisessa toiwossa, että Herralta, siltä wanhurskaalta
tuomarilta, saada wnnhurskauden ruunun.

Epistola Tttukselle.
Titus, syntynyt pakanallisilta wanhcmmilta, tuli,

luultawasti Paawalilta, uskoon käänuetyksi. Matkallansa
Kreta saareen ensimmäisen wankiudeusa jälkeen sanotaan
Paawali jättäneen häntä pitämään huolta sen uuden seu-
rakunnan järjestämisestä, ja seurakunnan edusmiehenä sa-
notaan Tiluksen eläneen 94 rouoden wanhaksi. Koska
ja missä tämä kirja kirjoitettiin ei taideta tarkasti sa>
uottaa (Epiruksessa, w. 65). Kirja (3 l.) sisältää ope-
tuksia ja sääntöjä mitenkä seurakunnan opettaja ja wan-
himmat walitaau, ja minkälainen heidän mielensä pitää
oleman taitaakseusa opin ja elämän kautta kumoa mää-
riä opettajoitn, joidenka olento ja aikomus edesasetetaan.
Heidän ihmisen kujeita wastaan asettaa Paawali to-
tista hywää ja Jumalalle mieluisia töitä, joita joka
ihminen missä tilassa ja säädyssä hywänsä tulee ahkeroi-
da täyttää. Sillälailla kaunistetaan Jumalan, meidän
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Wapahtajamme oppi kaikissa kappaleissa; ja Jomalan
armolla, jonka Hän runsaasti ylitsemme on matanut
lesuksen Kristuksen kautta, tulemme sillä lailla wan-
hnrskaiksi ja ijcmkaikkisen elämän perillisiksi.

Epistola Philemonille.
Philemon oli nrwossa pidetty mies kaupungissa Ko-

losse ja oli Paawalilta johdatettu uskoon Kristuksen
päälle. Hänen talossansa piti seurakunta kokouksiansa.
Hänen orjansa, On esim n s oli karannut ja tullut Ro-
miin, jossa hän Paawalilta saatettiin kristinuskoon. O-
nesimus oli sitte joku aika Pcmwalin auttaja, mutta teh-
däksensä hywäksi rikostansa isäntäänsä kohtaan pitäisi
hän palata hänen tykö. Silloin antoi Paawali hänen
myötänsä tämän lyhyen (25 v.), mutta rakkautta täyden
kirjan, joka kirjoitettiin samana aikana kuin kirja Kolosse-
laisille. Tämä kirja on selkeä todistus apostolin sydämmclli-
sestä, ihmisiä rcikastawaisesta mielen laadusta, knin myös
hänen «viisaudesta ja siitä lauhkeasta tawasta, jolla hän
ymmärsi pnhua ihmisten sydämmille.

Epistola Hebreealmsille.
Tämä kirja on kirjoitettu juda-kristityille Palesti-

nassa, jotka wielä pysyiwät menollisessa la'issansa. Sen
aikomus on edesasettaa Manhan testamentin suhdetta uu-
delle ja näyttää kristityn ilmestyksen paremmuutta knin
Mosekselle ja ludalaisille annettu, joka ainoastansa oli
warjo ja esikuwa siitä, kuin tuleman piti. Oikein
käsittääkstnsä ja ymmärtääksensa tätä epistolata, joka nä-
kyy kirjoitetuksi ennen Jerusalemin häwitystn, on tar-
peen likemmin tuntea wanhaa liittoa ja ludalaista
temppelipalwelusta. Arwelut kennen kirjoittama se on
owat kahtalaiset. Muutamat luulemat sitä Paawalin kir-



64

joittamaksi, mutta yhtä epäiltäwä että st on hänen kir-
joittamansa, yhtä epäiltämätöin on, että se on Paawalin
johdollakirjoitettu (ehta Apollokselta), sillä Paawalin pää-
oppi, että lesuksessa Kristuksessa owat kaikki wanhan
testamentin ennustukset ja asetukset täytetyksi' tulleet,
löytyy epistolassa joka paikassa. lesus on Kristus,
Jumalan Poika, ylempi enkeliä, suurempi Mosesta ja

kaikkia yrophetaita. Joka ei Häntä seuraa ja tottele, on
rangastettawampi, kuin ne Mosekselle ja prophetaillensa
tottelemattomat ludalaiset. Tottelemattomuutensa kautta
kadottiwat he leponsa liimatussa maassa, mutta ne/
jotka eiwät ole kuuliaiset Jumalan pojalle, eiwät pääse
siihen ijankaikkiseen lepoon (l. 1— 4: 13). lesus on
ylimmäinen pappi, mutta ylempi ja parempi kuin wan-
han testamentin lewitiset papit; Hän on pappi Melchi-
sedeksen tawoin, hänen joka oli knningas ja Jumalan
pappi (l. 4: 14—7). lesus on wälittäjä Jumalan ja
ihmisten Malilla; koko wanhan testamentin nhripalwelus
on ainoastansa esikuwa siitä lesnksen kuoleman kautta
waikutetusta synninsowituksesta, joka Jumalat! tykönä on
ijankaikkisesti käypä eikä wnosittain tarwitse nudistettaa.
Joku enempi uhri syntein edestä ei ole tarpeen, walkcu-
den ja totuuden waltakunta ja pääsy armoistuimen tykö
on, sitten kuin esiriipnt temppelissä lesukscn kuollessa hal-
keiliwat, auki jokaiselle ihmiselle (l. 8—10: 18). Kristityn
pitää sentähden eläwällä uskolla pitämän itsensä Kristlik-
sessa, oleman pysywäinen evangeliumin tnnnustuksessa,
kärsiwäinen waiwoin alla ja pyhän mielen ja kristillisen
elämän kautta osoittaman olewansa mahdollinen perillinen
täydellisempään Jumalankirkkauden waltcckuntaan taiwaassa.

Pietarin Epistolat.

Pietarin nimi oli oikeimmin Simon, jonkatähden
häntä myös kutsuttiin Simon Pietariksi. Nimen Ke-
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ph as eli Pietari sai hän lesukselta miehuullisen rool-
inansa ja järähtymättömän uskollisuutensa tähden. Hä»
nen isänsä oli eräs Jona kotoisin Vethsaidasta ja weljensa
Andreaksen kanssa kalasti hän Galileean meressä. Uh-
dellä kalastusmatkallansa saiwat he lesuksen kutsumuk-sen; he seurasiwat Hänlä ja tuliwat Hänen opetuslap-
siksi. Täydellä uhraamisella itseänsä lesukselle ja Hä-
nen työllensä tuli Pietari, niinkuin Zebedeuksen molem-
mat Pojat, lesuksen uskollisimmaksi ja esinäiseksi ope-
tuslapseksi. Pietarin wilkas sielu ja woimallinen luonto
teki häntä mahdolliseksi suuriin edesottamisiin, mutta wiet-
teli häntä useiu mnlttamattomihin yrityksiin.- Usein pu-
hui hän muiden opetuslasten nimessä. Rakkaus lesuk-
selle, yhdistetty hänen rohkeudella ja uljuudella, teki
että hän, kuin lesus pantiin'kiini yrttitarhassa, aseilla
tahtoi Häntä puolustaa. Tämän rakkaudensn ja uljuu-
densa johdolla, arwasi hän itseänsä ja woimaansa liiaksi,
kuin hän seurasi wnngittua opettajatansa ylimmäisen pa>
pin linnaan; mutta pelko saawutti häntä täällä jahän lan-
kesi, kuin hän epäsi lesusta eikä tunnustanut itseänsä
Hänen opetuslapseksi. lesuksen silmäys tapaisi samassa sitä
liian paljon itseensä luottnwata opetuslasta, ja heti ka-
tui hän katkerasti ylpeyttänsä, joka oli syy hänen lan-
keemukseensa ja hänen suuri sielunsa täytettiin enennetyllä
rakkaudella ja woimalla. Muutamain muiden lesuksen
ystäwäin seurassa waelsi hän aamulla kolmantena päiwänä
jälkeen lesuksen kuolemata Hänen haudalle, jonka sisälle

rakkaus ja rohkeus saatti Häntä menemään. Opetuslap-
sista oli hän ensimmäinen joka sai nähdä sitä ylösnous-
nutta lesusta; hän uskoi Hänen ylösnousemista ja wah-
wisti weljiänsä ja tomeriansa siihen uskoon. Kuin le-sus meni taiwaaseen uskoi Hän hänen haltuun tulewai-sen seurakuntansa. Pietari oli myös se estnäisin wälikap-
pale ensimmäisen kristityn seurakunnan asettamiseksi, joka
ensimmäisenä hclluntaipäiwänä jälkeen Kristuksen tniwan-
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seenmenoa, kuin Pyhä Henki »vuodatettiin apostolein y<
litse, Jerusalemissa muodostui; ja hau Perusti myös enim-
män osan seurakuntia ludan maassa. Myös sanotaan
hänen saarnanneen evangeliumia Syriassa, Babyloniassa
ja Vähemmässä Asiassa. Opetuslapsista oli hän myös
ensimmäinen, joka uskalsi saarnata pakanoille ja heitä
kastaa. Sillä ankaralla apostolikokouksella Jerusale-
missa, kuin kysymys judalaisen menollisen la'in sitomasta
woimasta kristityille päätettiin, puhui hän wasten sem-
moisen pakon säätämistä. Romalaiseu keisarin Nero'n
käskyllä sanotaan hän ristinnaulituksi (m. 67), sainanä
paiwänä kuin Pcmwali kärsi martyyrikuoleman.

Ensimmäinen kirja on kulkukirjoitus monelle seu-
rakunnalle Vähemmässä Asiassa. Milloin ja missä se
kirjoitettiin on cpäwakaa; enimmästi luullaan sen kirjoi»
tetuksi w.65 Babyloniassa,' siis ajalla, jolloin kris-
tityt täytyiwät kärsiä suuria wainomisia pakanalliselta
estwallalta. Apostoli alkaa terwehtimällä lukijoitansa j«
kiitoksella Jumalalle Hänen lesuksen kuoleman kautta
ihmisille osoitetusta' suuresta laupiudesta, jonka jälkeen
hän kehoittaa jokaista yleisesti olemaan pysywäiset us-
kossa, toiwossa ja rakkaudessa, ja sitten jokaista Mar-
sinkin kristilliseen elämään ja uskolliseen täyttämiseen
kaikkia kansallisia ja huoneellisia welwollisuuksiansci, että
he hywällä omalla tunnolla ja lesuksen werincn kuo-
lema silmäinfä edessä kärstwällisesti kärsisiwät panette-
lua ja wainoa, taitaisiwat ylönantaa sydämmensä Juma-
lalle, edestyä pyhityksessä, puhdistaa itsensä kaikesta li-
han saastutuksesta ja keskinäisesti rakentaa toinen tois-
tansa kulmakiwelle Kristus. Terwcyksillä ja onnen toi-
wottamisilla lopettaa hän kirjan s 5 l.), jossa hän käyt-
tää monta lausetta Paawalin kirjoista ja sen kautta
näyttänyt senrakunnillc että hän hywäksi Paawalin saar-
naa, Maikka Paawalin ludalaisct wastustajat usein sauowat
tekemänsä niinkuin Pietari, kuin he halweksiwat Paawalia.
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Toinen kirja, jonka awioisuutta moni on epäillyt,
on myös kulkiikirjoitus (3 l.). Apostoli kehoittaa luki-
joitansa, töinsä kantta osoittamaan uskoansa; waaroittaa
heitä wäärtstä opettajoista ja pettäjöistä, joidenka myrkky
aina sywemmästi tnnkiikscn seurakuntaan; puhuu sitten
tuomion ja maailman lopun wakuudcsta, jonka jälkeen
hän lopettaa kehoitnksella mahdolliseksi walmistukseksi su»
hen pyhällä kanssakäymisellä ja jumalisuudella.

Johanneksen Gpistdlat.
Näiden kolmen kirjain tekijä on se ennen mainittu

evangelista Johannes. Sama rakkaallinen henki, sama
harras tunto, joka ilmoittaiksm hänen evankeliumissansa,
löytyy myös näissä kirjoissa. Milloin ja missä ne kir-
joitettiin ei ole tarkasti tietty, se luullaan tapahtuneen
ennenkuin evangcliumi kirjoitettiin,

Ensimmäinen kirja (5/ l.) on kirjoitettu monelle
seurakunnalle Wähemmässä Asiassa, jotka oliwat wna-
rassa joutua turmellukseen tapain pahennusten ja häirit-
sewäin oppien kautta. Apostoli puolustaa kristinuskon
puhdasta, yksinkertaista oppia, kehoittaa keskinäiseen
rakkauteen, uskoon ja pyhitykseen, jota ei taideta woitet-
taa ilman lapsnutta Jumalan tykönä, joka itse on rak-
kaus ja osoittanut rakkauttansa ihmisiä kohtaan- sen-
kantta, että Hän lähetti Poikansa maailmaan lunastukseksi
jokaiselle. Ihminen pitää siis sentähden jälleen osoit-
taa rakkauttansa Jumalalle pitämisellä Hänen käskyjänsä,
karttamisella syntiä ja rakastamisella weljiänsä. Sen jäl-
keen seuraa waaroituksia kawahtamaan itseänsä wääriltä
prophetailta, multa wielä kerran puhuu apostoli Kristuksen
rakkaudesta maailmalle ja keskinäisestä weljenrakkaudesta.

Toinen kirja (13 v.) on kirjoitettu yhdelle kris-
titylle waimolle, nimeltä Kyria, ja siMtää ilo-osoituk»sen hänen ja hänen sukunsa uskosta, jonka perästä seu-
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raa lyhyt kehoitus olemaan siinä pysywäiset ja kawahta-
maan itseänsä wääristä opista.

Kolmas kirja (15 v.) on suosimuskirja matkustamille
kristityille, kirjoitettu eräälle Gajukselle, jonka kristil-
listä mielenalaa kehutaan, kuin myös sitä hywäätetewai-
syyttä, jota hän oli osoittanut matkustamille ustonwel-
jillensä, ja kehoitetaan häntä pysywäisyyteen siinä.

Jakobin Epistola.

Kahdella lesuksen opetuslapsista oli nimi Jakob. Aksi
heistä, kutsuttu Jakob wanhempi oli Johanneksen weli.
Tämä Jakob surmattiin Jerusalemissa kuningas Agrip-
pan (kuoli w. 44) käskyllä; mutta koska kirja ilmoittaa ai-
kaa, kuin kristinoppi jo oli laweamMalta lewitetty ulom-
maksi Palestinaakin, niin ei se saata olla kirjoitettu tältä
Jakobilta. Se toinen Jakob, liikanimeltä nuorempi,
erään Alphenksen poika, ei myöskään saata olla sen kir-
joittaja, sillä kirkko-isät kirkon ensimmäisistä ajoista piti
sitä Jakobia sen tekijänä, joka evangelistatlta kutsutaan
Herran weljeksi. Waikka häntä kutsutaan Herran wel-
jeksi, lienee hän pikemmin ollut lesuksen siutku, sillä
luultawasti ei Marialla ollut muita lapsia kuin lesus.
lesuksen äidillä Marialla, oli sisar jonka nimi myös
oli Maria ja naimisensa kautta erään Kleophaan kanssa
äiti neljälle pojalle: Jakob, luda, Simon ja
Jose. Nämä eiwät uskoneet lesuksen Jumaluutta Hä-
nen maallisen waellukscnsa aikana; mutta eräältä nä'yltä
sanotaan Jakobin saatetuksi uskoon, ja sitten oli hän jo-
ku aika Jerusalemin seurakunnan edusmies. Hurstau-
densa tähden oli hän yleisesti kunnioitettu, mntta muu-
tamaa wuotta ennen Jerusalemin häwitystä hankkimat
ludalaiset hänelle kuitenkin martyyrikuoleman (w. 63?).
Tämä hänen kirjansa (5 l.) on kirjoitettu niille ludci-
kristityille, jotka oliwat hajoitetut sinne tänne, ja sen
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aikomus on kehoittna heitä pysywäisyyteen wainomisten
ja kärsimysten alla, ei epäilemään jos Jumala kuulee
heidän rukouksia ja ei heikkonemaan weljellisesfn rakkau-
dessa. Heidän pitäisi kawahtaman ettei oppi Kristuksesta
ja Hänen lunastuswoimastansa.tulisi määrin selitetyksi
ja käsitetyksi. Ikäänkuin ruumis ilman hengetä on
kuollut, niin on myös usko ilman töitä kuollut; ja ei
me ainoastansa suun tunnustuksen tähden eli uskomi-
sesta kuollutta kirjainta Jumalalta wanhurskaikst ju»
listeta. Mhäinen ei ylönkatsoko halwempaa welje-
änsä, sillä Jumalan edessä owat he yhdenlaiset; ai-
noastansa eläwä usko ynnä kristillinen, hurskas ja si-
weä elämä kelpaawat Hänelle. Wiimeksi osoittaa apos-
toli uskossa rukoillun rukouksen woimaa.

ludan Epistola.
Tekijä kutsuu itseänsä lesnkfen Kristuksen palweli-

jaksi ja Jakobin weljeksi. Luultawasti ei hän ole se
ludas Thaddeus, joka oli lesuksen opetuslapsi, waan
edellä mainitun Jakobin weli ja siis lesuksen siukku.
Muuten ei hänestä tunneta mitään. Kertomus mainitsee
hänen eläneen wielä 100 w. j. Kr. s. Kirjan (26
v.) aikomus on wanroittaa misseistä wahingollisista ih-
misistä, jotka löytyiwät seurakunnassa. He edesasetetaan
lumalata ja Kristusta kieltäwinä, hekumallisina ja ju-
malattomia, jotka wetäwät Jumalan armon haureuteen,
ylönkatsowinaesiwaltaa, ja werrataan yleisesti wesittömain
pilwein kaltaisiksi, jotka tuulelta wiedään, ja meren nai-
toin kaltaisiksi, jotka kuohumat oman häpyänsä. Tähän
liitetään muutamia kehoituksia pysywäisyydeksi uskossa,
rukouksessa, toiwossa ja luottamuksessa Jumalahan ja Kris-
tuksen laupiuteen, joka woi heitä synnistä warjella ja aset-
taa heitä rangastettnmnttomina kirkkauden istuimensa eteen.
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H Prophetnllinen Kirja
.on fe 22 lukuun jaottu Apokalypst eli

Johanneksen Ilmestys.
Kirjoitettu apostolilta ja evangelistalta Johannek-

selta yhtenä aikana, jolloin pakanallinen esiwalta kau-
heasti wainosi kristittyjä. Tekijä sanoo kirjan sisältä-
män ilmestyksen, jonka Kristus Jumalalta oli saa-
nut ja erään enkelinsä kautta tehnyt tutuksi Johannek-
selle ilmoitettawaksi uskollisille. Se on kirjoitettu Path-
moksessa, synkkä saari likellä Wähemmän Asian läntistä
rannastoa, johon Johannes maastansa hyljättiin,,jn alusta
määrätty seitsemälle kristityille seurakunnille Wähemmässä
Asiassa, nimittäin kaupunkeissa Gphesus, Pcrgämus, Smyr-
na, Thyatira, Sardes, Philadelphiana Laödicea. Sen
likin aikomus on, että Herran pikaisen Palmin ja
Jumalan wciltakunnan .woiton cdeltäsanonusen kaut-
ta kehoittaa wainoa kärsiwiä kristityltä pyfywäisilsi
uskossansa ja wnnustuksessansa, ja wirwoittaa heitä
iloisella toiwolla tulewaisesra kirkkaudesta. Kuwalli-
sella lailla jn lauseella kerrotaan uuden Jerusalemin
(kristisyyden) woittoa wanhaa Jerusalemia sjuudalnisuut-
ta) ja Babyloniaa (pakauaisuutta). Wiimeksi edesase-
tetaan sitä autuutta ja ihanuntta, jolla Herra on palkit-
selvä wiimeiseen asti uskollisia tunnustajoitansa. Raama-
tussa löytywät ennustukset owat suureksi osaksi jo käyneet
toteen: ehtimiseen useammalle kansalle saarnataan Kris-
tuksen oppia ja heille, jotka pimeissä ja kuolon mar-
jossa istuwat koittaa kristinuskon ja totuuden walkeus;
lerusalemi temppelinensä ei löydy enää, ludan kan-sa on hajoitettu maailmaan, ja pakanalliselle osalle
maailmcita käy tuomio toimeen; pakanalliset jumalat
kadottamat palwelijcmsa ja heidän temppelinsä räpe-

soraksi. Kristinusko siwistyksellä ja walistuksella
seuraajina woittaa pimeyden mallat, ja lesuffen alttarille
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fokountuu ehtimiseen useammat kansat ja kielet. Gttä,
niinkuin usein on tapahtunut, soinnuttaa tässä kirjassa
löytywiä edelläsanomisia ja kuwia suhteisiin, jotka owat
ulompana kristinuskon woitollista edestymistä, on
ten. sen selkeätä tarkoitusta. Niin yläwä, opettawa ja
lohduttama kuin tämä kirja konaisuudessansa on, löytyy
siinä kuitenkin monta pimeätä palkkaa, joiden oikeaksi kä-
sittämiseksi on, tarpeen, että lukija on elchtynyt, samalta
hengeltä, kliin tekijä. —-Tämän kuitenkaan koske ainoas-
tansa tätä, waan kaikkia Pyhän Raamatun kirjoja.
Älkäämme waan ihmisellisen tietäwäisyyden edestymisesta
wieteltykö, antamaan ymmärryksen siinä olla tuoma-
rina, jossa Herra waeltaa edes Maltansa ja armonsa
tutkimattomilla teillä! Oppikaamme ennen nöyryyttä, mie-
lellään antaumaan itsemme. Hänen alle, uskossa tunnus-
tamaan sitä suurta kuin Hän meidän kanssamme tehnyt
on, kiitollisuudella ylistämään Hänen ijcmkaikkista majes-
teettiansa ja armahtawaista rakkautta!

Evangelisen- Lutherilaisen seurakunnan
Uskontunnustus Kirjat.

Nskontunnnstus kirjoilla ymmärretään semmoisia kirjoja,
joita yksi uskolahko ylöspanee ja hywäksii sisältäwinasen uskoa ja tunnustusta. Biblia on tosin perustus
jokaisen kristityn uskolle, opille ja elämälle, mutta jo
kristinuskon ensimmäisinä aikona kirjoitettiin ja hywäk-
sittiin, koska wäittccn alaisia arweluja eräistä opinkappa-
leista ilmautui, joku kirja, joka selwästi ja määrätysti
sanoi mitenkä seurakunta siitä arweli. Ne tunnustus
kirjat, jotka kirkon wanhemmista ajoista owat meille säily-
neet ja joille myös meidän seurakunta antaa uskontunnus-
tuksellisen arwon, owat: Apostolinen usko, Nicealli-
nen uskontunnustus ja Athanasiuksen uskon-
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tunnustus. Ne kirjat taas, jotka Lutherilaiset seurakunnat
owat kirjoittaneet ja uskoutunnustuffelliseksi hywaksineet, o-
wat: Augsburginen uskontunnustus, Augsburgi-
sen uskontunnustuksen puolustus, Schmalkal-
biset kappaleet, Lutheruksen suurempi ja pie-
nempi Katekesmus ynnä Uskon ojennus ja yh-
distys (formula Louooräia;). Se kirja, joka sisältää
kaikki nämä uskontunnustus kirjat, kutsutaan Uskon-
yhdistys-kirjakfi pig).

Apostolinen Usko.
Löytyy kaikissa meidän katekesmuksissa ja aapiskir-

joissa. Sitä kutsutaan apostoliseksi ei sentähdm, että
st on apostoleilta kirjoitettu, waan sentähdm että seura-
kunta tahtoi näyttää uskonsa ja tunnustuksen oleman yh-
tä pitäwä apostolein saarnan kanssa. Kelta ja milloin
se on kirjoitettu, ei tarkasti tiedetä.

Nieeallinen Uskontunnustus.
Löytyy Virsikirjassamme N:lla 5. Nimensä on se

saanut kaupungilta Nicea Wähemmässn Asiassa, jossa
se kirjoitettiin ja hywäksittiin sillä yleisellä kirkkokokouk-
sella, jonka Romnlainen keisari Konstantin se suuri, siellä
piti (325), lopettaaksensn sitä riitaa, joka seurakunnassa
oli nousnut siitä, että eräs pappi, Arius, oli opettanut,
että Kristus ei ollut samaa jumaluusolentoa kuin Isä.
Tämä wäärä oppi hyljättiin, ja kysymyksessa oleroan
tunnustus-kirjan kautta määrättiin oikea oppi. Kohtasen jälkeen koki eräs Macedonius julistaa yhtä oppia,
joka kielsi Pyhän Hengen jumaluutta. Silloin pidet-
tiin (381) toinen yleinen kokous Konstcmtinopelissa, jossa
Macedoniuksen oppi hyljättiin ja Nicealaisen' uskontun-
nustuksen kolmanteen kappaleen lisättiin muutama sana,
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joka tarkemmasti kuin ennen puhu uskosta Pyhän Hen-
gen jumaluutta. Kirjaa kutsutaan sentähden N ice alli-
seksi-Konstantin opeli seksi uskontunnustukseksi.

Athanasiuksen Uskontunnustus.
On saanut nimensä muinoisaikaisen

destansa mainion pispcm Athanaksiuksen jälkeen, joka eli
noin w. 325) mutta se ei kuitenkaan ole häneltä kirjoitet-
tu, waan sanotaan se tapahtuneen noin w. 430, Atha-
nasiuksen kuoleman jälkeen. Se löytyy eräissä meidän
uskonopetus kirjoissa.

Augsburginen Uskontunnustus.
Se on saanut nimensä kaupungista Augsburg Sak-

sanmaalla. Lutheruksen ilmoitettua arweluitansa (151?)
oli Saksanmaalla yleinen lewottomuus ja kohu. Val-
takunnan lewottamiseksi käytti kyllä keisari Kaarle s:dessuuren huolen, mutta turhaan, sillä kieltolaiset (protes-
tantit) eli niiden uusien arweluin puolustajat eiwät saatta-
neet eikä tahtoneet soinnuttaa itsensä paawin ja katoliik-
kilaisten waatimusta myöten, nimittäin että luopua oman-
tunnon- ja ajatus-wapaudestansa ja uudestaan antaumcm
itsensä paawin hengellisen ikeen alle. Waltakunnan ko-
kouksia pidettiin monta, mutta sowintoa ei saatu aikaan,
eripuraisuus ennen waan äity. Wuonna 1530 pi-
dettiin taas Augsburgissa waltakunnan kokous ja kiel-
tolaiset käskettiin tuomaan edes uskontunnustuksensa.
Sachsen Vaaliruhtinas Pyysi Lutherusta sitä kirjoittamaan,
joka myös seitsemääntoista kappaleen sowitti sen, ja an-
toi sen waaliruhtinalle. Näistä 17:sta kappaleesta
kirjoitti Lutherilaisen kirkon oppinein jumaluusoppinen,
Philip Melanchton, Latinan kielellä kirjan sisältä-
wä 28 pänkappaletta. Tämä tutkittiin ruhtinoilta ja
jumaluusoppineilta, hywaksittiin ja allekirjoitettiin, jonka



Meen se Valtakokouffessa julkisesti ylösluettttn 25:ta p.
kesäkuussa. Se jakautuu kahteen pääkappalehen. Ed el»
linen edesasettaa 21 kappaleessa summan niistä oppeis-
ta, jotka 'Lutherilaiset uskoksensa ja tunnustukseksensa
tunnustamat, selkeästi ja määrätysti hyljäten kaiken muun
selityksen. I,'ssä kapp., Jumalasta, opetetaan, että Ju-
maluudessa on kolme personaa. 2:Zsa kapp., perisyn-
nistä, opetetaan, että kaikki ihmiset syntywät synnillä ja
turmeltuneella, pahaan taipuwalla luonnolla. 3:s kapp.,
Kristuksesta, Hänen perfonasta, kahdesta luonnosta,
wirasta ja hywäteoista. 4:ssa kapp., ihmisen »vanhurs-
kaudesta, uskotaan ja tunnustetaan, että ihminen Ju-
malan edessä omalla ansiollansa ei taida tulla Vanhurs-
kaaksi ~ Vaan ainoastansa armosta Kristuksen tähden uskon
kautta. s:s kapp. puhuu uskosta ja saarnawirasta,
joka on asetettu uskon Varjelemiseksi. 6:s kapp. sanoo hy-
mistä töistä ja teoista, että niitä pitää noudatetta-
mcm> siitä syystä että ne owat Jumalalta käsketyt, mutta
ei sentähdcn, että niillä taidetaan autuutta ansaita, joka
ainoastaan saadaan armosta uskon kautta. 7:Zsa kapp.
uskotaan ja tunnustetaan Jumalan seurakunnasta,
että se on pyhä ja pyhäin yhteys, jossa evangeliumia pitää
oikein opetettaman ja sakramentit Kristuksen sanain jälkeen
oikein jaettaman; sopu näissä kappaleissa on seurakunnan
yksyys; yhdenlaiset menot (seremoniat) owat ainoastansa
soipeat. B:ssa kapv. opetetaan mikä saarnawiran Voi-
ma on ja että Jumalan sana ja sakramentit eiwät Voimaan-
sa kadota Vaikka ne toimitetaan jumalattomiltakin ihmisiltä.
9:ssä kapp. opetetaan kasteesta, että se autuudeksi on tar-
peellinen, mutta ei tarwita uudistettaa. 10:s kapp., Her-
ran ehtoollisesta, sanoo, että Kristuksen ruumis ja
Veri owat totisesti läsnä ja jaetaan kaikille Vieraille.
11:sta kapp. uskotaan ripistä ja synninpäästös-
tä, että niin kutsuttu korwaripitys (erinäinen rippi)
ja yksityisten syntein luetteleminen ei ole tarpeen, niii»-
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kuil! se myös on mahbotoin. 12:sta kapp. opetetaan
synnin katumuksesta ja parannuksesta, että syn-
nin katumuksessa on taksi kappaletta: katumus ja us-
ko; että hywät työt owat parannuksen hedelmät; yn-
nä että seurakunnan aina tulee ja pitää yhteyteensä
jälleen ottaa syntisen, joka itsensä kääntää ja parantaa.
13:sta kapp. uskotaan ja tunuustctaan sakramenttcin
hyötyä, että ne owat asetetut ei ainoastansa kristit-
tyni ulkonaiseksi tunnusmerkiksi waan merkitsi ja todista-
jaksi Jumalan hywätahtoisuudesta ihmiselle jossa ne herät-
tämät ja wahwistawat uskoa; ja ettei sakmmentteillä ole
mitään,waikutuöta ainoastansa sentähden että niitä käyte-
tään, jos ei ole elämä usko sillä joka käy ehtoollisella.
14-sta kapp., saarnawirasta, sanotaan, että se, joka ei
oikeen ole kutsuttu ja wihitty, ei sitä harjoittako. 15:sta kapp.
menoista ja ihmisellisistä asetuksista, opetetaan,
että niiden pitää löytyä, Maikka ne autuudeu woittami-
sttst eiwät ole tarp.eu: mutta että semmoiset ihmiselliset
asetukset, joiden pitämisellä luullaan Inmalata sowitetta-
wan ja Hänen armoansa ansaittawan, owat wahingolli-
sina hyljättäwät. 16:Zta kapp. puhutaan ihmisellises-
ta efiwallasta, yksrliiinalan työ, jota jokainen ihmi-
nen pitää totteleman. 17:sta kapp. uskotaan miimeises-
tä tnomios.ta, että Kristus 'wiimeisenä päiwänä näky-
wäisessä niuodossa ilmoittaa itsensä tuomitsemaan ihmisiä,
muutamia ijankaikkiseen autuuteen, toisia taas ijankaikkiseen
kadotukseen, jonka ynnä heidän arwelu, jotka wäittiwät
jumalattomain onnettomuudella loppu oleman, hyljätään.
18:sta kapp. opetetaan ihmisen wapaasta tahdosta,
että ihmisellä tosin on malta tehdä ulkonaisen wanhurs-
kanden ja walita niitä kappaleita, joita ymmärrys kä-
sittää taitaa, mutta että hänellä ilman Pyhän Hengen
awuta, ja armota ei ole woimaa siihen wcmhurskauteen,
joka Jumalan edessä kelpaa. 19:sta kapp. sanotaan synnin
syystä, että se on etsittäwä ihmisen omassa pahassa tcchdos-
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st, mutta ei Jumalassa. 20:ssä kapp., joka kaikista on lä-
rvein, uskotaan ja tunnustetaan wanhurskaudesta ja
hywistä töistä: 1) että työmme eiwät meille ansaitse
anteeksi antamusta, Jumalan armoa ja wanhurskautta,
waan että se kaikki saadaan armosta Kristuksen tähden
uskon kautta; 2) että hywiä töitä kuitenkin pitää har-
joitettaman, ei luottaaksensa niihin, waan koska Juma-
lan tahto on semmoinen; ja että ihminen, kuin hän
Kristuksen tähden on saanut syntinsä anteeksi, Jumalan
armon jarauhan omaan tuntoonsa, tulee uudeksi ihmiseksi uu-
della mielen luonnolla, joka sisältää hywiä töitä. 21:ta kapp.
hyljätään wainaja-pyhysten palwelus ja awuksi
huutaminen, koska ainoastansa Kristus on wälittäjämme
Jumalan tykönä; kuiteukiu pidettäkööt pyhät nnustissa, sillä
heidän uskonsa jatyönsä owat seurattawia. — Toinen pää-
kappale luettelee seitsemässäkappaleessa niitäkirkollisia wää-
rinkäytäntöjä, jotka Liitherilaiset owat toimittaneet pois,
nimittäin että ei wiinaa eli kalkkia käytetä ehtoollisella;
että papit pitäwät naimattomilla elää; että ehtoolli-
nen muutettiin messu-uhriksi ja että messu opetettiin ole-
wan harjoitus, jota waan sentähden että sitä käytetään
poistaa sekä eläwäiN että kuollein synnit; että korwari-
pitys (erinäinen rippi) on tarpeellinen, ja että synnin-
päästössä ainoastaan ne synnit, jotka nimitetään, anteeksi
annetaan; että wissit ihmisen kujeet, esimerkiksi paastoa-
minen, owat kylläksitetewäiset, että luostarilupaus on Pi-
dettäwä samassa arwossa kuin kaste, ja että luostari-e-
----lämä on täydellisyyden sääty ja Jumalalle mieluisempi
kuin saarnawirka eli joku muu sääty, kuiu myös ettäsen kautta ei ainoastansa itse ansaita synteinsä anteeksi
antamusta, waan myös taidetaan tehtää niin kutsututta lii-
koja töitä; että yläisempi papisto on sekoittanut wirkansa
maailmallisen esiwallan kanssa ja »valloittanut itsellensä
sopimattomat oikeudet.
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Nugsburglfen Uskontunnustuksen puolustus.
Kohta senjalkeen kuin edellinen tunnustuskirja oli

keisarin ja »valtakunnan säätyin edessä ylösluettu ja heille
annettu, kirjoitettiin muutamilta katoliiktilaisilta juma-
luusoppineilta yksi kirja, joka koki sitä »vääräksi wäittää
ja joka samoilla herraiupäiwillä ylösluettiin. Kirjoi-
tusta ei kuitenkaan annettu kielto laisille, jota wastaan
kokonaisuudessansa heillä siis oli waikea uskontunnustansa
puolustaa, mutta johdolla siitä, kuin muistihinsa taisi-
wat pysäyttää ja joltakulta kuunellessa tehdyltä ylöskir-
joitukselta, kirjoitti Melanchton puolustuksen Augsbur-
gin uskontunnustukselle. Tämä kirjoitus edestuotiin
ja ylösluettiin wielä samoina herrainpäiwinä. Joku
aika sen jälkeen hankki Melanchton itsellensä täydellisen
kopian katoliikkilaisten puolustus-kirjoituksesta, ja neu-
woteltua ystäwäinsä kanssa kirjoitti hän lawean ja suu-
rella ahkeruudella laitetun kirjoituksen latinaksi Augs-
burgin uskontunnustuksen puolustukseksi, ja liitettiin tämä
kirjoitus kohta uskon-yhdistys-kirjaan. Puolustus seuraasamaa järjestystä kuin tunnustus, mutta sisältää yh-
teen useampia kappaleita, jotka koskemat samaa asiata,
jonkatähden siinä ainoastansa on neljätoista kappa-
letta. Ilman sitä puhutaan siinä waan wäitteen a-
laisista kappaleista, siwnuttaen kielettämnttömia.

Schmalkaldiset Kappaleet.
Ne owat saaneet nimensä Schmaltaldenilta, eräs kau-

punki Saksanmaalla. Pitkän Vastahakoisuuden perästä sai
keisari Kaarle s:s paawia määräämään yleisen kirkkoko-
kontsen, pidettawäksi kaupungissa Mantua Italiassa. Mutta
kokouksesta ei kuitenkaan tullut mitään.Kuitenkin kokountui-
wat Lutherilaiset jumaluusoppineet kaupunkiin Schmalkal-
den, yhteisesti neuwoteltua kirjoittaaksensa lyhykäisen ja sel-
wäu edesnsetoksen niistä riitaisista opinkappaleista, joista
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wäite Mantuassa saattaisi tulla. Tiiman kirjoituksen kir-
joitti Lutherus Saksan kielellä. Lauseen muoto on terä-
wä ja tämän kirjoituksen kautta tapahtui oikeimmin
taitos kntoliitkilaisen kirkon kanssa. Alkujohteessa »vali-
tetaan paawin uskottomuudesta/ Kirjoitus, nimityksellä
Kristillisiä Opinkappaleita, jakautuu kolmeen o-saan: 1) Siitä jumalaisesta Majesteetista, kolminaisuu-
desta ja Kristuksen personasta. 2) lesuksen Kris-
tuksen wirasta ja työstä eli meidän lunastuksesta ja
wanhurskauttamisesta, messusta, pyhäin palwelnfsestn,
luostarielämästä ja paawin »valtakunnasta. Tässä ope-
tetaan että Kristus meidän synteimme tähden on.knole-
tettu ja meidän »vanhurskaudeksemme ylösherätetty; Hän
on Jumalan puhdas karitsa, jota poistaa maailman
synnit ja Hänen päällensä on Jumala heittänyt kaikki
meidän syntimme; itse olemme jokainen syntiset eikä
meillä ole mitään josta taidamme kerskata Jumalan e-
dessä, mutta me tulemme »vanhurskaiksi ilman omaa
ansiotamme, ilman teoita', armosta ainoastansa, sen pe-
lastuksen kautta, joka tapahtui lesuksen Kristuksen, Ju-
malan'Pojan, meressä. 3) Eräistä opinkappaleista,
jotka Katoliiknlaisilta pidetään »vähemmän tärkeinä. . Ne
jaotaan 15:stn kappalchen, joista kuudes, alttarin sakra-
mentista, hylkää undilaisten srcformerattum) oppia sa-
masta kappaleesta. Kirjoitukseen on liitetty lisäys,
Melanchtonin kirjoittama, paawin »vallasta ja etuuksesta
Ynnä pispain »vallasta ja röykkiydestä.

Lutheruksen suurempi japienempiKatekesmukfet.
Se suuri osaamattomuus, jonka Lutherus, pidet-

täessänsä katseloa wuosiua 1527 ja 1528 scurakuunissa
Sachsen' maalla, hawaitsi yleiseksi sekä opettajain kuin
kuulijain seassa, saattoi häntä (w. 1529) opettajain tar-
peeksi kirjoittamaan suuremman katckesmuksensa ja sitten
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pienemmän kansalle; molemmat Saksan kielellä. Ne
sciiwat kohta yleisen arwon ja liitettiin liskon-yhdistys-
kirjaan. Pienempi näistä kirjoista on se psrustns, johon
kaikki uskousopetns meillä on rakennettu, ja on saanut
monta selitystä.

Nskon-ojennus- ja yhdistys.
Tämä wiimeinen Lutherilaisen > kirkon uskontunnus-

tus kirjoista on kirjoitettu soittamiseksi ja päättämiseksi
muutamia riitaisia kysymyksiä, jotka Lutherilaisen kirkon
liittolaisten wälilla on ilmautunut. Suurimman huo-
mion wcti puoleensa se niin kutsutin salakalwinismus
(kryptokalwinismus) Sachsen'issa, jossa Mclauchtonin o»
pctuslapset poikkcsiwat siitä hywäksitystä oppiymmärrykses-
tä ja lähestyiwät uudislaisten. Sachsen' senaikainen vaa-
liruhtinas, August, ja monta kirkon mainioimmista o-
pettajista käyttiwät suuren huolen saadalseusa häiriötä lop-
pumaan. Kokouksia pidettiin ja paljon kirjoitettiin, mutta
aikomusta ei woitettu. Wiimein kokountuiroat kuus oppinut-
ta ja oikein ajattelervata miestä: rowasti Tybingenssä Ja-
kob Andre e, prophesjori Rostokissa Dav. Chytraens,
supcrintendetttti Vraunschveigissä Mart. Chemnitius,
prophessori ja superintendentti Leipzigissä Nikol. Selnec-
cerus, prophessori Franksnrtissa Oderin rannalla And.
Muscnlns, ja snperintendentti Vrandenbnrgissa Chr.
Cornerus, Bergenin luostariin, likelläkaupunkia Magde-
bnrgia(w. 1577). Gnnen asiasta kirjoitettnin kirjain joh-
dollakirjoittiwat he kirjan, tunnettu nimellä Vergen'iu us-
konojennus ja yhdistys OoneorcliN Lt-rgensiz), joka
lähetettiin muihin, evangeliumia tunnustawihin maihin tut-
kittaa. Monessa paikassa hywäksittiin sitä ja kirjoitettiin sen
alle, mutta muilta haaroilta knulu taas tyytymättömyys.
Uudet neuwottelemiset oliwat siitä seuraus. Wiimein piti
Sachsen'in waalirnhtinas »valtakunnan kokouksen (1579).
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joka kyksymyfessä olemalle kirjalle määräsi uskontunnustuk-
sellisen arwon Sachseu'in maassa. Wähittäin hywäksittiin
se muiltakin seurakunnilta ja sai sian uskonojennus ja yh-
distys-kirjassa. Tämä kirja on enemmän tietonksellisesti kir-
joitettu kuin meidän muut uskontunnustus kirjat. Edellä
siinä on alkujohde, jossa selitetään minkä jälkeen kaikki opin-
kappaleet owat koeteltawat, selitettäwät ja sowitettawat, ni-
mittäin ainoastansa Pyhän Raamatun jälkeen; uskontun-
nustus kirjoilla ei ole waltaa tuomita, ne owat waan todis-
tus opista ja selittämät sitä. Kirja .jakauntuukahteen osaan:
VpitomL ja Bolicw veelaraiio; edellinen selittäen ainetta lyhy-
käisesti, ja jälemmäinen laweammasti, 11:sta luwussa. Jo-
kaisella näillä luwuilla on kolme luokkaa: 1) Bwtuß oon-
lrovorsiN eli pääkysymys riidassa, 2 ) elise seurakunnassa hywäksitty oppiymmärrys, ja 3) I>I«M-
--v» eli muiden arweluin määräksi näyttäminen. Tähän tulee:
1) yksi I2:sta kappale, niistä uskolahkotsta, jotka eiwät ole
tyhjäksi tehneet Augsburgin uskontunnusta; ja 2) yksi li-
säys, sisältämä luettelun Pyhässä Raamatussa ja wcmhain
puhdasoppisten kirkkoisäin kirjoituksissa löytywiä todistuksia
meidän Herramme lesukscn Kristuksen personasta ja Hä-
nen, Jumalan kaikkiwallan oikean käden päällä ylennetystä,
ihmisellisen luonnon jumalaisesta majesteetista.

Ojennuksia.
Eiwulla 20 rnvillci 4 seisoo: KaMiwaltias lue: Kaikkiwaltias

25 23 vidin " Davidin
44 >— 16 sanomaan " sauioniaan

—SN 6 Wcihimmässä " Wähemmässä
53 26 ja 27 kirjoitin,, " kirjoitettiin






