












Poaris Testament.
I. Maailm alghistoria.

1. S iv n e d im .
1. Alme ja eennam sivnedim. 2. Kuuđa sivnedim- 

peeivi tavoh. 3. Ulmuu sivnedim. 4. Vuoiriadattam-peivi.
1. Aalgast Immeel sivnedij alme ja eennam. 

Eennam lei ävdin ja tušše, sevr|advuot lei kieT)T]al- 
Yuoita aine, ja Immeel Jiegga liiliadij čaasij aine.

2. Ja Immeel ceelhij: Poadus čuovvadvuot!
Ja čuovvadvuot poodij. Ja Immeel noobđij čuovvad- 
vuocta peivin ja sevnadvuoda iijan. Ja poođij eeliid, 
ja poođij ideed; ja nuut poođij vuossmug peivi.

Ja Immeel ceelhij: Poađus viidesvuot čaasij koos
tan rätkid čaasijd čaasijn! Ja Immeel toovai viides- 
vuoda ja raađhij čaasijd, moh liijii yiidesvuoda vyelni, 
tain čaasijn, moh liijii yiidesvuoda aine. Yiidesvuoda 
noobdij Immeel almen. Ja poođij eehid, ja poođij 
ideed; ja nuut poođij liubbe peivi.

Ja Immeel ceelhij: Nurraluvyus čääsih alme vryelni 
ovt sajan, nuut et koškes oainoo! Ja šoodai nuut. 
Ja Immeel noobdij koškå eeunaiuin ja nurraluvvum 
čaasijd sun noobdij meerran.

Ja Immeel ceelhij: Šoddadus eennam raasijd ja 
muoraid! Ja eennam šoddadij raasijd, main siema lii, 
ja muoraid, moh taheh heedalm. Ja poođij eehid, ja 
poođij ideed; ja nuut poodij koalmad peivi.

Ja Immeel ceelhij: Poattus čuovvadvuođah alme 
viidesvuotan eäruttid peeivi iijast ja päštiđ eennam



oola! Ja Immeel toovai kyeht stuorr cuovvadvuoda: 
stuårrab cuovvadvuoda haldaššiđ peeivi, ucceeb cuov
vadvuoda haldaššiđ iija, ja taasnijd. Ja poodij eehid, 
ja poodij ideed; ja nuut poodij neäljad peivi.

Ja Immeel ceelhij: PååT|T)us čaasijn valjeest liha- 
diijeeh elleeh, ja kirdoos lodeh eennam aine alme vii- 
desvuodast! Ja Immeel sivnedij stuorr cääeielleid 
ja kašmardiijeid, moh čaasijn pappii, ja jyehemuåđušiid 
luuddijd. Ja Immeel addelij siijan sivnådasas ja ceelhij: 
Kolgvetted lede heedalmliih ja lasanid! Ja poodij eehid, 
ja poodij ideed; ja nuut poodij viidad peivi.

Ja Immeel ceelhij: Puåvŧus eennam elleid šlaaijas 
mieldi: käärji, kasmardiijeid ja  peätuelleid. Ja tot 
soodai nuut.

3. Ja Immeel ceelhij: Tahhoop ulmuu mii jieččin 
kovveen mii muådu mieldi; ja  sij haldašus kuolijd 
meerast, ahne luuddijd, käärji ja  ubh eennam! Ja Im
meel toovai ulmuu eennam muldeest ja possoolij suu 
njuneraigiid eellim vuoipastim; ja nuut soodai olmoog 
ellee siällun.

Ja Immeel koolvij paradiis Eedenist ja šoddadij 
enamist jyehemuåđušiid muoraid, muggadeh oainid 
ja njaalgah purrad, ja eellim muora paradiis kuåvtoo 
sehe pyere ja paa tiädu muora. Ja Immeel piejai ulmuu 
paradiisan viljelid ja vahtid tom. Ja Immeel påáhui 
ulmuu: Puura poolahannaa jyehemuáđušiin muorain 
paradiisist, mut ele puura pyere ja  paa tiädu muo- 
rast; tastko toippin peeivi, ko tun puurah tast, jámåh 
tun jämiin äin.

Ja Immeel ceelhij: Ij leh pyeri, ete olmoog lii 
ohtunis. Mun toovam supin iše, kote lii suu lunne. 
Ja Immeel nohåditij Áåtam lussis nahhaaran ja vaaldij 
ovt suu ertpelsargijn, toovai tast kappuu ja puovtij 
suu Áåtam ovdan. Talle Âåtam ceelhij: Tååt lii tähti 
muu tavtijn ja oaggi muu oaggist. Ja Immeel sivnedij



sunmiu celhiđiin: Kolgvettee leđe heeđalmliih ja lasa- 
nee, tevddee eennam ja ŧahhee ŧom jieijid vuålâgin; 
haldašee kuolijd meerast, alme luuddijd ja puoli een
nam elleid.

Ja Immeel keejai puohaid tavoidis, ja keeja, toh 
liijii aaibas pyereh. Ja poodij eehid, ja poodij ideed; 
ja nuut poodij kuudad peivi.

4. Ja Immeel vuoipađađai čičead peeivi puokain 
tavoinis. Ja Immeel sivnedij ciččad peeivi ja passootij 
tom. 1 Moos. 1, 2.

2 . Suudonjurram.
1. Ååtam ja Eeva kivseduvvuv suudon ja suoi jurrav.

2. Immeel kocco jurram ulmuid ovdasis. 3. Immeel tyom- 
mee jurram ulmuid.

1. Mut kyövdi lei kävilumos ellee eennam 
aine ja sårnuškuođij kappuin: Ličijuv Immeel tuo- 
daiuv sárnum: eppee koolga purrad puohain muorain 
paradiisist? Kaava västidij kuåvdan: Muoi oaggoon 
purrađ eres muorai hedalmiin paradiisist; mut ton 
muora hedalmiin, kote lii paradiis kuåvtoo, lii Immeel 
sårnum: eppee koolga purrađ tast, eppeege koolga toos 
kuoskattid, et eppee jåmáččii! Kyövdi ceelhij kappujan: 
Eppee tuoi tast jämi; mut Immeel tiäta, et toppan 
peeivi, ko tuoi tast purravettee, lekkaseh tunnuu čal- 
meh, ja tuoi soddavettee, nuutko Immeel, tiettid pyere 
ja paa. Ja kaava ooinij, et ton muorast lei njäälgis 
purrad, ja et tot lei suotas muora addelid ibårdas; 
ja sun vaaldij ton hedalmist, puurai ja addelij almai- 
sis, ja sun’uv puurai.

2. Talle lekkasii sunnuu kuoktui calmeh, ja suoi 
vuåmašåin, et lein piättåå. Ja suoi kuläin Heära 
jiena paradiisist, ja Ååtam peittadadai kappuinis Eevain 
muorai kooskan. Mut Heärra čuorvij Áåtam. Ja 
Áåtam ceelhij: Mun kullim tuu jiena paradiisist ja



suorganim, tastko mun liijim piäŧtåå; tontiet mun peit- 
tittim. Talle Immeel ceelhij: Kii tupin almootij, et 
leh piättåå? Jiehuv leh purram ton muorast, mast 
mun tuu kieldim purramist? Áåtam västidij: Kaava, 
maid tun addelih mupin, addelij mupin ton muorast, 
ja mun purrim. Talle Immeel ceelhij kappujan: Mane 
toohih tom? Kaava västidij: Kyövdi peetij muu, ja 
mun purrim.

3. Talle Immeel korotij kyövdi celhidiin: Mun 
piejam vååimi tuu ja  kappuu kooskau ja  tuu siemmau 
ja  suu siemman kooskan. Tot tuålma tuu oaivi motten, 
ja  tun čuoggiih suu šušmån. Mut kappujan Immeel 
ceelhij: Pohčsåin tun koolgah šoddadiđ párnaiđad, 
ja tuu almai kalga tuu haldaššiđ. Áåtaman Immeel 
ceelhij: Korottum leävus eennam tuu tiet. Oarjitap- 
puriid ja käskeid tot šoddad tupin. Kåållud piejastuv- 
vain tun koolgah purrađ leäibad, tassaag ko šoodah 
vist eennamin, tastko tuu leh eennam ja tun šoodah 
vist eennamin. Ja Heärra Immeel vyejetij ulmuid 
meddal paradiisist ja piejai keruubiid vahtid eellim 
muora rađe. 1 Moos. 3.

3. Kain ja  Aabel.
1. Vieljacii eresmuåđušiih luånduh oinuuškoatih. 2. 

Immeel våånrut Kain. 3. Immeel työmmee Kain. 4. Kain 
vuålga tuåivuttemin meddal Heära muåđui ovdast.

1. Eeva šoddadij ovdemustå Kain, mast poodij 
peäldualmai, ja tast mapa Aabel, mast poodij savga- 
keččee. Motomin Kain uhredij eennam hedalmiid ja 
Aabel uhredij čagestis taid, moh liijii ovdemustå 
šoddam. Aabel ja suu uhri peälan Heärra keejai 
läđisvuođåin, mut Kain ja suu uhri peälan sun ij 
keččam läđisvuođåin. Talle Kain eädui cuvtii korra- 
såvt ja keijadij vuåluskuåvlui.

2. Mut Heärra ceelhij Kainan: Mane leh vaijaa 
ja montiet keijadah vuåluskuåvlui? Ijuv leh nuut?



Jos ååiguh toohađ pyere, te pajeđah muâduud pajas; 
mut jos jieli ååigu toohađ pyere, te suđdo lii njahamin 
uvsa ovđast ja suu anestum lii tupin; mut haaldaš tuu 
suu. Ja Kain sårnuttalai viiljas Aabel. Mut ohtii, ko 
suoi kuolbanist lein, Kain vollitij viiljas Aabel oola ja 
kuudij suu.

3. Talle Heärra ceelhij Kainan: Kost lii tuu
viiljad Aabel? Kain västidij: Jiem tiede. Lemuv
mun viljan keččee? Heärra ceelhij supin: Maid tun 
leh tooham? Kuldal! Tuu viiljad vorr čuårvu mupin 
enamist. Ja tääl korottum leh tun eennam aine,
mii leehastij njäälmis väldid viiljad voora tuu kiedast! 
Jotten ja patariijen tun ferttiih lede eennam aine.

4. Kain ceelhij Heäran: Muu paastaho lii
stuårrab, ko et mun vajaccim tom kyeddid. Ja talle 
Kain vuolgij Heära muåđui ovdast ja orostij aassad 
nuorttiipeäl Eeden.

Eeva soddadij Aabel sajan alge, keäm sun noobdij 
Seetin. 1 Moos. 4.

4. Cääeitulve.
1. TJlmui paavuot lassaan. 2. Immeel åšta hevattiđ 

eennam čääcitulviin. 3. Cääeitulve ålga. 4. čääcitulve jaska 
ja eennam koškå. 5. Noak vuålga aarkist ja Immeel taha 
suin lito.

1. Ko ulmuuh lasanii eennam aine, lassaanij mei- 
dei sii paavuotuv. Talle Immeel aastij hevattid ul
muid. Kuitag addelij sun siijan vala čyeđe kyeht 
love ihheed puåråđas ääigi. Mut ko ulmuuh eä 
kuitag tooham puårådas, mut sii vååimu jurduuh ja 
åigumašah liijii ohtan manoost paah, ceelhij Immeel: 
Ulmuu, keäm mun sivnedim, tååtum mun hevattid 
eennam aine.

2. Mut Noak oagui åårmu Heära ovdast, tastko 
sun lei vankurskes ja läittimettom almai. Imeläin juu-



đij Noak. Ja Heärra pååhui suu rähtiđ olssis ja per- 
ruusis aarki, tastko sun tåâtui hevattid čääcitulviin 
puoh oagi eennam aine. Arkki koolgai tohhuđ kulm 
čyeđe ållnid kuho, vitt love ållnid kobdo ja kulm love 
ållnid aio, kulmlonjasag ja kåmmarijguim rahtum. Ja 
Noak toovai nuutko Heärra lei påkkum.

3. Heärra pååhui Noak monnad aarkin kålguinis, 
olgidis, Seemiin, Haamiin ja Jaafetiin, ja olgidis 
kålguiguim. Ereb toi koolgai sun väldiđ aarkin ovt 
adei eenab paaraid puoh ellein, moh eä puåhtam eellid 
čäässist, ja vala piämu puohhåiđ, moh aarkist liijii. Ko 
Noak lei aarkin monnam puohai elleiguim, toopai 
Heärra arki uvsa. Toppan peeivi puohah kieppalvuođa 
käldeeh čeäkkarii, ahne reeppineh lekkasii ja poođij 
čääci-šoalåttah, mii oorvij neljilove peivid ja nelji- 
love iijad. Jieđe tuulvai et tuulvai, nuut et puoh 
oll värihuv čiähhojii. Talle puoh ellee jiegah he- 
vanii eennam aine, sehe ulmuuh et elleeh. Jiegåinis 
pessii tuše Noak ja toh, keäh suin liijii aarkist.

4. Mut Immeel muuštij Noak ja puoh elleid aar
kist, ja arvemist jooskai. Ja Immeel toovai piega een
nam oola, nuut et čääsih coavuskuottii, ja arkki tarva- 
nij Ararat váåran. Mottooni ääigi majeeld luoštij Noak 
käranas olgos. Tot kirdačij tuoho ja teehi, tassaag ko 
eennam kuuškai. Tastmapa vuolgatij sun tuuvåå; 
mut ko tot ij kavnam vuöipadattam-päihi, maacij tot 
aarkin. öiccam peeivi keeijist sun addelij tåås tuuvåå 
kirdeđ aarkist meddal. Tot maacij eehidpeln ja puov- 
tij njälmistis njuosk öljymuora loosta. Vala Noak 
vuordij ciččam peivid ja addelij taas tuuvåá kirdeđ 
aarkist meddal. Tot ij innig máccam maassat.

5. Talle Immeel pååhui Noak vyelgid aarkist 
heäimuidis- ja elleidisguim. Sun vuolgij, raahtij Heäran 
alttar ja uhredij ton aine poaldimuhri. Heärra mie- 
lastui Noak uhrin ja loppeedij, et ij sun innig koassin



koroot eennam ulmuu tiet. Ja sun sivnedij Noak ja 
suu oolgijd celhidiin: Kolgretteđ leđe heedalmliih, 
lasaniđ ja tevdiđ eennam! Ja Immeel toovai siinlito, 
et ij innig cääeitulve koolga poattid tästovdas hevat- 
ticl eennam. Tåån lito merkkan Immeel piejai äijili- 
täävgi polvâid. 1 Moos. 6—9.

5. Baabel torni.
1. Ulmui ilbadvuot. 2. Immeel piectgee sii.
1. Cääeitulve mapa lasanii taas ulmuuh eennam 

oola. Sij juttii nuorttiikuvl motto om leähan Sinear 
eennamist ja orostii toos aassact. Puohain sist lei oht 
kiela. Ja sij sarnuu koskanis: Yuålgup ja råhtup 
olssin kavpug ja toorni, mii jukså alman, emmas mij 
pieđgniđ ubb maailm pirr! Ja sij algii rähtiđ.

2. Talle Heärra lavkkij vuålus kejadid kavpug 
ja toorni, maid ulmui pårnååh rahtii, ja sun seävvutij 
sii kiela, et ij kihbeen iberdam keegis saava. Tast- 
mapa Heärra piedgij sii ubb maailm pirr, ja sij jos- 
kii rähtimist. Tot kavpug nobdui tast mapa Baabelin, 
mii meerhaš: seävuttas. 1 Moos. 11.

II. Patriarkai historia.
6. Aåbram koččom.

1. Heärra påkku Áåbram vyelgiđ siiđa-enamistis. 2. 
Aåbram tottal, ja Heärra loppeed supin Kanaan eennam.

1. Seem mapašoddam Taarakist liijii kulm alge: 
Ååbram, Naalior ja Haaran. Sun varrij Kaldea Uurist 
Mesopotamia Haaranan ja aasai tobbeen. Mut Taarak 
palvalij eres imeliid. Ja Heärra ceelhij Áåbraman: 
Vyelgi eennaiustad ja  eäijad viäsust ton eennaman, maid 
mun tupin čååitam! Mun toovam tuu stuorr aalmu- 
gin ja  sivnedam tuu. Ja tust puoli suhakodeh eennam 
aine sivneduvvojeh.



2. Talle vaaldij Äåbram kåâlgus Saarai, viiljas 
alge Loot ja puoh eälamašas ja vuolgij mađhaššid Ka
naan eennaman. Áåbram lei talle vitt kávcad love ihåsag. 
Te poođij Áåbram Moore haikvuåvdan, mii lei Siikem 
alda. Tobbeen Heärra almostui sur|in ja ceelhij: 
Tuu sienimanan addelani mun tååm eennam. Ja Âåb- 
ram raahtij tobbeen ålttar Heäran ja ruhadalai Heära 
nooman. Tastmarja sun juudij olgolahhaa kespiega 
peäl. 1 Moos. 12.

7. Áåbram ja  Loot.
1. Loot ratkoo Ååbramist. 2. Áåbråm peäluušt Loot.

1. Immeel sivnedij Áåbram ja Loot, ja sunnui 
lassaanij nuut ennuu kärji, et eä kuohtui elleeh puåh- 
tam purrad ohtan sajeest. Ja riido Soodai sunnuu 
kärjikeččei kooskan. Talle ceelhij Áåbram Lootin: 
Ij koolga lede riido munnuu kooskast ige munnuu kärji- 
keččei kooskast, tastko muoi leen viiljag. Ratkuumust! 
Ja Áåbram addelij Loot valjid olssis aassampäihi. Talle 
valjij Loot olssis-Jordan čääciriggå jaheedalmliikuolban 
ja toovai kodidis Sodom räi. Mut Sodom aalmug 
lei paa ja rikoi čuvtii Heära vuåsta. — Ja Immeel 
ceelhij Áábraman: Ubb tååm eennam, maid oainah, 
mun addelam tuj]injatuusiemmanannuuvhannaaaigiid. 
Áåbrarn aasai tastmarja Mamre haikvyövdist Hebron 
alda ja raahtij toos ålttar Heäran.

2. Mut mottooni kunagas nuorttan poodij sottad 
Sodom ja (lomorra kunagasai vuåsta. Talle patarii 
kunagasah vaariid ja vajalag vaaldij aalmug ja puoh 
täävvir, mii Sodomist ja Gomorrast lei; toalvui vala 
Lootuv ja suu eälamaš ja moonai mätkasis. Mut 
mottoom lei peessam patarasan ja almootij tom Áåb- 
raman. Talle Ååbram vaaldij kulm čyede ja kävci- 
nubalah palvaliijeidis mieldis ja vyejetij vajalii majeeld



Damasko räi ja peäluštij Loot ja aalmug ja puovtij 
maassat puoh täviriid. Maassat mäcideinis koahtai 
suu Melkiseedek, Saalein kunagas ja pajemuu Immeel 
papp. Sun sivnedij Ååbram, ja Ååbram addelij supin 
lovådasaid sallasist. Sodom kunagas tååtui addeliđ 
Áåbraman vajaliin valdum täviriid, mut Heära tiet 
Äábram ij våldam maiden. 1 Moos. 13, 14.

8. Immeel litto Aâbramåin.
1. Ååbraman nanoduvvoo lopådas, et suu sieman kalga 

poattid styeresin. 2. Ååbram jurdå et Haagar alge šadda 
suu ärbalaggan. 3. Immeel litto Áåbramåin.

1. Heärra almostui Áåbraman ja ceelhij: Ele 
poola Áåbram! Mun lem tuu kolb; tuu palkki poata 
äidu styeresin. Ååbram ceelhij: Maid mupin adde- 
lah? Mun vuålgam pårnaittaa tääbbin, ja muu palva- 
liijee Elieser šadda muu viäsu årbalaggan. Mut Heärra 
ceelhij: Ij tååt tuu arbii; mut tot, kote šoohan tuu 
jieijad rummasist, poata tuu årbalaggan. Ja Heärra 
toalvui suu olgos ja ceelhij: Keeja alman ja luuv taas- 
nijd, jos puåvtah taid luuhad! Nuut kalga tuu sieman 
lede. Ja Áåbram oskoi Heära, ja Heärra luuvai tom 
supin vanhurskesvuottan.

2. Love ihheed lei Áåbram aassam Kanaan ena- 
mist, ige sust vala lemag pärni. Talle addelij Saarai 
egyptalii piigås Haagar Ååbraman kålgun. Sun šođ- 
dadij alge, kote nobdui Ismaelin. Ja Áåbram juurdačij, 
et Ismael lei tot alge, maid Immeel lei supin lopedam.

3. Ko Áåbram lei ohcelov ovce ihåsag, almostui 
Heärra tåås supin ja ceelhij: Mun lem Immeel puoh- 
våldalag, koolgah jotteed muu ovdast ja  lede läitti- 
mettom! Mun toovam lito jieccan ja  tuu kooskast ja  
lasseetam tuu äidu čuvtii. Áåbram luáštadađai kumailis, 
ja Immeel såårnui: Muu litto lii tuin, ja tun poađåh



aalmug ennuuvuođa eeččiu. Ton tiet tun jieh innig 
nobduu Âåbramin (oli eecčin), mut Aabraham (ennuu- 
vuođa eeči) kalga tuu nonim leđe. Tastma^a almootij 
Heärra, et Saara kalga šoddadiđ Ååbrahaman alge, 
kii koolgai nobdud Isakin. Ja Heärra toovai lito 
Áábrahamain, celhidiin: Mun tååtuni lede tuu Im- 
uieel ja  tuu siemman Immeel tuu niaija. Lito merkkan 
aassatij Immeel pirračuoppamvuođa. 1 Moos. 15, 17.

9. Immeel alm osŧuvvoo Áåbrahaman Mamre 
haikvyövdist.

1. Kulm almaa poatih Aabraham luus, ja sun vuåsta 
vålda sii vyeligävt. 2. Heärra almoot, et ive keečin Saara 
šoddad alge.

1. Mottooni ääigi keččin Aabraham isteoroi oktii 
koadiis ukspeällast Mamre haikvyövdist peeivi pakksu- 
mos ääigi. Ko sun pajedij colmidis ja keejai, vuåni- 
mašij sun kulm almaa ovdastis. Sun kaačai sii vuåsta, 
kommeerdij ašt eennaman sii ovdan ja ceelhij: Lyeštid 
muu possad juolgidid ja tij vuoiijadattad muora mad- 
dust! Tastmarja sun raahtij siijan måållas ja čuågui 
sii ovdast muora maddust, ko sij puradii.

2. Talle ceelhij mottooni sist: Mun mååcam tuu 
luussad poattee ive tään ääigi muddoost, ja talle lii 
tuu emedist Saarast alge. Saara, kote čuágui koa- 
tiukspeällast, kuulai tom ja ruähasistij ohtunis, tastko 
ij sun tiättam, et tot lei Heärra. Ja Heärra ceelhij: 
Mane Saara ruähasij? Liiuv Heäran mihheen må- 
đuttem? Mut Saara ceelhij šišteen: Jiem mun ruaha- 
sam; tastko sun suorganij. 1 Moos. 18.

10. Immeel työm m ee Sodom ja Gomorra.
1. Ååbraham ruhadal Sodom peleest. 2. Sodom ja 

Gomorra hevattas.
1. Heärra almootij Áábrahaman, et sun ååigui 

hevattid Sodom ja Gomorra, tastko sii sudoh liijii čuvtii



liiussadeh. Talle poođij Áåbraham Heära ovdan ja 
ruhadalai celhidiin: Heevattahuv tun vanhurskåuv 
immeelmettomåin? Jos kavpugist liččii vittlove van- 
hurskåh: heevattahuv kuitag tom? Jiehuv šeešti tom 
pääihi sii tiet? Ja Heärra ceelhij: Jos kaavnam Sodo- 
mist vittlove vanhurskåid, te mun šeäštam ubb tom 
pääihi sii tiet. Ååbraham ceelhij: Keeja, mun lem ruä- 
kašattam riemmad sårnuttallađ Heärran, vaik lem 
mulde ja kunn. Jos ličcii viida vaijuv vittlove van- 
hurskåh, heevattahuv viida tiet ubb kavpug? Heärra 
västidij: Jiem heevat, jos kaavnam tobbeen vitt viidad 
love vanhurskåiđ. Ååbraham ruhadalai et ruhadalai. 
tassaag ko poođij lohån. Ja Heärra loppeedij šeštiđ 
kavpug, jos tast ličcii love vanhurskäh.

2. Ehidist poodiin kyeht epgal Sodoman, ja suoi 
almottåin Lootin, et Heärra lei vuolgattam sunnuu 
hevattid kavpug. Ja suoi celhiin Lootin: Jos tust 
lee heäimuliih tääbbin, te toalvu taid meddal tåån 
päihist! Talle vuolgij Loot olgos ja sårnutŧalai vi- 
vaidis, keäid sun lei åigum addeliđ nieidaidis; mnt sij 
jurdii suu särnumin leiksanijd. Ko Loot ååijanij, te 
epgaleh hoaputtåin suu, toppiin suu, suu kåålgu ja 
nieidai kietan ja laidiin sii kavpugist meddal. Tast- 
mapa suoi celhiin supin: Paattar jieggad tiet; ele kei- 
jad manjalsad elege čuogit kuussan ubb tåån kuolba- 
nan, mut paattar vaariid, emmas tun hevanid! Talle 
Heärra addelij arved riihaid ja tuula almeest ja hee- 
vatij kavpug ja ton pääihi šađdolagvuođa. Mut Loot 
eemeed keejai manjalsis ja muttui sälttipääcisiu. Tallan 
tastmapa varrij Aabraham Mamrest ja orostij Bersaaba 
alda. 1 Moos. 18, 19.

11. Issåák šoddam ja uhredim.
1. Lopådas pärni šadda. 2. Immeel påkku Aabraham 

uhrediđ algees. 3. Ååbraham vuålga algees uhrediđ. 4. 
Immeel sivned Ååbraham suu oskoos ja kulajagvuođas tiet.



1. Ko Aabraham lei čyeđe ive poaris, soddadij 
Saara supin alge ton ääigi, maid Immeel lei supin sär- 
num. Ja Áåbrabam noobdij tååm algees Isäkin ja 
pirračuoppadij suu kävci peeivi poarisin Immeel päk- 
kum mieldi.

2 . Ko Issååk lei šoddam stuårrååbin, te Immeel 
aassatij Aabraham keččalasan, celhidiin: Vääldi ainoo 
algaad Issååk, keäm räähistah, vyelgi Moria eennaman 
ja uhred suu tobbeen poaldimuhrin ton vääriist, maid 
mun såárnum tupin!

3. Te Aabraham koccåi tolá iđedist, kääddistij 
aasis, luädui muoraid poaldimuhri verrin, vaaldij miel- 
dis kyeht palvaliijee ja algees Issååk ja vuolgij ton 
paikan, maid Immeel lei supin sårnum. Koalmad 
peeivi pajedij sun čolmidis ja ooinij väri kukken. Talle 
sun ceelhij palvaliijeidisguim: Kolgvettee tuoi lede 
täst aasiin! Muoi oolgig vä33een tuåhun. Ko muoi 
ruhadalmist kierganeen, te muoi poatteen oppeet 
maassat tunnuu luus. Ja Ååbraham vaaldij čiesksiid 
ja piejai taid Issååk seälgan noađđin, mut tuula ja 
niibe sun vaaldij jieijas kietan, ja nuut suoi monåin 
ovtast. Talle ceelhij Issååk: Eäečam ai! Tåå lii tulla 
ja čieskaseh, mut kost lii sav3 poaldimuhrin? Áåbra- 
ham västidij: Immeel keäčča kale olssis saav3a poal
dimuhrin. Ko suoi poodiin vaaran, te raahtij Áåbra- 
ham älttar, laadai ton oola čiesksiid, čoonai algees 
Issåâk ja piejai suu ålttaran čiesksij oola. Tastmapa 
sun keigij kiedas ja vaaldij niibe koddem tiet algees. 
Mut talle Heära epgal čuorvij almeest, celhidiin: 
Áåbrahani, Aabraham! Ele keigii kiedad algan; tastko 
tääl mun tiäđám, et tun poolah Imelist, koas jieh leh 
kiäldam must ainoo algaadgin. Ko Áåbraham pajedij 
čolmidis, vuåmmašij sun vierca corvinis miestuu siis 
surruin. Tååm sun vaaldij ja uhredij poaldimuhrin 
algees sajeest. Mut Heära epgal čuorvij oppeet



Áåbrahaman, celhidiin: 31 un vuårnum jieččan peht, 
ceälkka Heärra: Koas leh nävt tooham ja  jieh leli
kiäldain muste aiuoo algaadgin, te mun čuvtii sivne- 
dam tuu ja  lasseetam valjeeht tuu siemman. Ja tuu
siemauist kalgeh puoli aalmugeh eenuam alne siv-
ueduđ. Ja Aabraham poođij palvaliijeidis lUus, ja 
sij maccii Bersaaban. 1 Moos. 21, 22.

12. Issååk naaijam.
1. Saara jååma. 2. Aabraham palvaliijee maađhaš

Haaranan vieggam tiet kåålgu Issåakan. 3. Rebekka poata 
Issââk kålgun.

1. Saara jaamij Mamrest čjeđe čiččam koal- 
mad love ihåsaggan. Ja Aabraham muuratij suu. 
Ååbraham oostij Hebronist Makpela peäldu, kost lei 
kuovđašm, ja toos sun hävdidij Saara.

2. Áåbraham lei poaris, ja Heärra sivnedij suu 
jyehi ääššist. Sun kočoi perrus poarasamos palvaliijee 
ja pååhui suu monnađ Haaranan väldim tiet kåålgu 
Issâåkan suu jieijas heäimuin; tastko sun ij tåŧtum 
algasis kåålgu Kanaan nieidain ige luåštam suu Me
sopotamian. Ja Aabraham ceelhij palvaliijeesis: Heärra 
vuolgat epgalis tupin kyeimin ja talia mååđhad luho- 
laggan. Talle vaaldij palvaliijee love kameliid ja 
jyehemuåđušii täävvir ja moonai Haaran kavpugan. 
Tobbeen addelij sun kameliid luåštadattađ iddui oola 
kavpug olgopeln kaivu peällast, mast kålguvieva utke 
lei eehidpeln eelliđ čääsi vieggamin. Ja sun ruhadalai 
Heära, celhidiin: Heärra, muu Heära Aabraham 
Immeel! Keeja, mun čuogiŧam tåån čääcikåivu paal- 
dan, ja teehi poatih kavpugässei nieidah čääsi koaivuđ. 
Šados tääl nuut, et tot nieid, keäs mun ceälham: 
adde mupin juuhad, ja kote ceälkka: juuv, mun juuv- 
vatam meidei tuu kameliiduv, lii äidu tot, keäm leh 
meridam tuu palvaliijeij, Issååkan. Ovdil ko sun joos-



kai ruhadalmist, poođij nieid, keäst lei cääcilitte oalgi 
aine, moonai kåivu paaldan, teevdij littees ja poodij 
pajas. Talle kaacai palvaliijee suu vuåsta ja ånui 
juuhađ suu litteest. Sun västidii: Juuv, mun juuvva- 
tam tuu kameliiduv. Suu juuvvatteinis kameliid, kei- 
jadij almai suu jåvuttaa. Tastmapa koijadij sun, keän 
nieid tun leh. Sun västidij: Mun lem Betuel, Naahor 
alge, nieid, ja muu nomm lii Rebekka. Talle addelij 
palvaliijee kolle-njuneriggee ja kietlepriggeid Rebekan, 
kommeerdij ast eennaman, kiitij ja rämidij Heära, 
kote lei toalvum suu Áåbraham heäimulii luus.

3. Rebekka kaacai päikkasis ja muštalij tååm. 
Talle moonai suu vilja Laaban kååivu kuvl ja puovtij 
almaa viäsun. Sij pieijii suu ovdan purramaš; mut 
sun ij tättum purrad, ovdilko lei ääsšis särnum. Ja 
ko sun lei muštalam tom, celhiin Laaban ja Betuel: 
Tååt äšsi lii poattam Heärrast. Keeja, tuo lii Rebekka 
ovdastad, vääldi suu ja moona! Leävus sun tuu Heära 
alge kälgu! Talle palvaliijee kommeerdij ašt eennaman 
Heära ovdan. Tastmapa sun puurai ja juuvai. Itten 
idedist sun vaaldij Rebekka mieldis ja maađhašij sii- 
dasis Heärras luus. Ja Rebekka poodij Issååk kålgun. 
1 Moos. 23, 24.

13. Issåák ja  suu algeh.
1. Issååkan šoddav kyeht alge. 2. Aabraham jååma, 

ja Immeel addel Issååkan Ååbraham sivnåđas.
1. Kyeht love ive tastmapa Heärra kuulai Issååk 

rukkoos, ja Rebekka šoddadij supin jyemehag oolgijd. 
Vuoččinšođđam sij nobdii Esaun, nube Jaakobin. Jo 
ovdil ko suoi lein šoddam, lei Heärra ceälkkam Re- 
bekkan: Poarasub palval nuorab. Oles ahnain soodai 
Esau meeccist pivden, mut Jaakob lojes almain, kote 
aasai koodijn. Mottoom peeivi Jaakob vuošaihertmåållas. 
Tallan poodij Esau livvum meeccist ja ånui tom pur-



ramaš olssis. Mut Jaakob ceelhij: Vyöbdi mupin onne 
tuu vuoččinšođdam vuoigadvuođad! Esau västidij: 
Keeja, mun jåmåm kuitag, mon ävkkin lii mupin 
muu vuoččinšoddam vuoigadvuot? Ja suu vuobdij 
vuoččinšoddam vuoigadvuođas Jaakoban, tastko sun 
oonij tom häihin.

‘2. Tään ääigi jaamij Aabraham čyeđe vitt kåv- 
cad love ihåsaggan, ja suu algeh Issååk ja Ismael 
hävdidåin suu Makpela kuovdasman. Ja Heärra udas- 
matij Issååkan tom sivnadas, maid sun lei addelam 
Áåbrahaman, celhidiin: Tuu siemanist kalgeli puoh 
suhakodeh eennam alue sivnedud l  Moos. 25, 26.

14. Issååk sivned olgidis.
1. Issååk tåttu sivnedict Esau. 2. Jaakob oaggu kääv- 

vilvuođåin siynådas. 3. Esau oa^gu hälbib sivnådas ja eäddu 
ton tiet Jaakob oola.

1. Ko Issååk poaråsmij ja suu čalmeh sevpan- 
škuottii, ceelhij sun Esaun: Moona ja pivde mupin 
meccihuådđoo ja räähti mupin reetaid, et mun sivne- 
điččim tuu, ovdil ko jåmäm. Ja Esau vuolgij. Mut 
Rebekka kuulai tom ja ceelhij Jaakoban: Keeja, mun 
kulliin eäijad sårnumin Esaun: pyövti meccihuâdđoo 
ja räähti mupin reetaid purramaššan, et mun sivne- 
diččim tuu, ovdil ko jåmåm. Vyelgi tääl čaggan ja 
pyövti kyeht kaaica, te mun rååhtam tain eäöčasad 
reetaid. Toalvu taid tastmapa eäččasad, et sun siv- 
nedicij tuu. Mut Jaakob ceelhij: Kii tiäta eäččam 
sihhood vala muu, ja mun šoodam suu coolmij ovdast 
petten ja oagum korottas sivnådas sajeest. Enni väs
tidij: Tot korottas poadus muu oola; tun koolgah våå 
lede kulajag muu jienan! Te Jaakob puovtij kaicaid, 
ja enni raahtij tain rett-purramaš. Tastmapa sun 
kåårvutij Jaakob Esau pihtsåid ja kiesai kaicai cevdijd 
suu kiedai ja čeäppat pirr.



2. Ko Jaakob poođij Issååk luus, te tååt koi- 
jadij: Kii tun leh, algam? Jaakob västidij: Mun 
lem Esau, tuu vuoččinšoddam. Paijaan ja puura 
muu sallasist, et tuu siäluud sivnedičij muu! Mut Issååk 
ceelhij: Maht leh nuut hoappust kavnam saallas? Jaa
kob västidij: Heärra suo vai muu fattid tom. Talle 
ceelhij Issååk: Poađi teehi, algam, et mun tuu njav- 
hadiččim, lehuv tun muu alge Esau, vai jieh. Ja 
Issååk njavhadij suu ja ceelhij: Jiena lii Jaakob jiena, 
mut kiedah lee Esau kieđah. Vala ohtii koijadij sun: 
Lehuv tun muu alge Esau? Ko Jaakob lei toos mie- 
detin västidam, puurai Issååk ja sivnedij tastmar|a suu.

3. Tallan ko Jaakob lei vuälgam olgos, maacij 
Esau pivdem-mohestis. Sun meidei raahtij rett-pur- 
ramaš, toalvui tom eäččasis ja ceelhij: Paijaan, eäcčam, 
ja puura muu sallasist. Talle Issååk suorganii äidu 
cuvtii ja ceelhij: Tuu viiljad lii poattam ja käävvil- 
vuođåin våldam sivnadas tust. Coapcus sun sivnedum! 
Mut ko Esau tom kuulai, soodai suu miela čuvtii poc- 
čan, ja sun euorvij: Ijuv tust innig leh ohtkin sivnå- 
das muT)in? Talle Issååk sivnedij meidei Esau, mut 
lasseetij: Tun koolgah palvaliä viiljad. Ton peeivi 
räjiist Esau vajedij Jaakob ja ceelhij väimustis: 
Kohan våå aidaan soroäigi eeji marja, te mun kodäm 
viljan Jaakob. 1 Moos. 27.

15. Jaakob paattar Haaranan.
1. Jaakob oaggu Aabraham sivnadas. 2. Immeel al- 

mostuvvoo Jaakoban. 3. Jaakob koasta ennus Laaban luus.
1. Esau äštim almottui Kebekan, ja sun ceelhij 

Jaakoban: Koolgah patarid Haaranan muu viilja 
Laaban luus ja ååijan tobbeen, tassaag ko viiljad vaje 
nohä. Tastmapa Issååk kočoi Jaakob luusas ja ceel
hij suljin: Jieh koolga väldid kåálgu olssad Kanaan 
nieidain, mut vääldi ennud Laaban nieidain. Ja sun



sivnedij Jaakob ceelkin: Puohvaldalag Immeel la- 
seticij tuu ja  adelicij tupin Aabraham sivnadas!

2. Jaakob vuolgij Bersaabast mađhašiđ. Ehidist, 
mapa peäivåå lyeštim, ko ij sust lemag koati, kost 
lei vuoipadattad, vaaldij sun keedgi oaivi vyelesin ja 
oađđåi alme vuål. Ja sun nievdai, et enamist lei 
raiđalas ceggejum, mon pajeeb keeči juuvsai aalman, 
ja Immeel epgaleh korpuu ja njeijii ton mieldi. 
Pajemustå čuågui Heärra ja ceelhij: Tååm eennam, 
mast leh oactimin, addelam mun tupin ja tuu siem- 
manan, ja tust ja  tuu siemanist kalgeh sivnedud 
puoh suhakodeh eennam aine. Mun lem tuin, varjalam 
tuu ja toalvum tuu maassat tåån eennaman. Ko 
Jaakob morräänij, ceelhij sun: Tuodai lii Heärra tään 
päihist, ja täst lii alme uks. Ja sun noobdij tom 
pääihi Betelin, mii nomm meerhaš: Immeel viäsu.

3. Tastmapa Jaakob vuolgij ovdas ja poodij 
Haaranan. Tobbeen sun orostij kaivu peällast, kuus 
Raakel, Laaban nieida, poodij juvvattid eeijis savgaid. 
Jaakob čiärui iloost ja almootij, et sun lii Rebekka 
alge. Raakel kaacai tallan koatusis ja muštlij tååm 
eäččasis. Laaban kaacai Jaakob vuåsta, askadistij ja 
cummalij suu ja toalvui suu viäsusis. Ja Jaakob 
riemai palvalid Laaban. 1 Moos. 27, 28.

16. Jaakob Laaban lunne.

1. Jaakob palval Laaban suu nieidai tiet. 2. Jaakob 
pálval Laaban pääihi ovdast.

1, Ko Jaakob lei mänupaje lemag Laaban lunne, 
ceelhij Laaban supin: Jieh koolga tun palvalid muu 
päihittää, Almoot mupin, maid täätuh pälhistad? 
Jaakob västidij: Mun palvalam tuu čiččam ihheed, 
ko oagum Raakel, tuu nuorab nieida. Laaban

2



ceelhij: Pyerebeht mun addelam suu tuTjin, ko eärrasaid. 
Ja Jaakob palvalij čiččam ibheed oaggum tiet Raakel, 
ja toh liijii suu mielast mahte motomeh peeivih; nuvt 
sun räähistij suu. Mut čiččam ive keččin Laaban 
peetij Jaakob ja addelij supin poarrasub nieidas, Lea,. 
Raakel sajan. Ko Jaakob suu nuttlij tast, ceelhij 
Laaban: Jos palvalah muu vala nubijd čiččam ihheed, 
te oaguh Raakeluv kälgunad. Jaakob toovai nuvt,. 
ja Laaban addelij supin Raakeluv kälgun.

2. Ko neljinubalah ihheed liijii nuuham, tååtui 
Jaakob mäcciđ koatusis jieijas eennaman. Mut Laaban 
ooinij, et Heärra sivnedij suu Jaakob tiet. Tontiet 
sun koašui suu vala palvaliijenis meridum pääihi ovdast. 
Ja Jaakob palvalij Laaban vala kutt ive. Tååt äigi 
lei Jaakoban čuvtij lussad. Peiviv väividij suu paahas 
ja iho coaskis, ja naver paattarij suu čoolmijn. Ja. 
vaik sun palvalij oskolävt, peetij Laaban suu love 
keerdi, ko ain muutij suu pääihi. Mut Immeel sivnedij 
Jaakob, nuvt et supin lasanii ennuu kärji, palvaliijeeh 
ja piigiih. Ja Immeel addelij supin meidei kyehtnubålah 
oolgijd, moi noomak liijii: Ruuben, Simeon, Leevi, 
Juuda, Isaskar, Sebulon, Daan, Naftali, Gaad, Asser, 
Joosef ja Benjamin. 1 Moos. 29, 30.

17. Jaakob mácca Kanaan eennaman.

1. Jaakob paattar Laaban lunne. 2. Jaakob heäibu 
Imeläin. 3. Jaakob koahtåå Esau. 4. Jaakob Betelist ja 
Mamre haikvyövdist.

1. Laaban olgidisguim kaadaštij Jaakob suu 
rigesvuođa tiet. Talle Heärra ceelhij Jaakoban: Määci 
ejidad eennaman; mun lem tuin. Ko Laaban lei mon- 
nam savsaidis peskidid, pajedij Jaakob pårnaidis ja 
kålguiđis kamelij čielgij oola, vaaldij puoh eälamašas



ja paattarij Haaranist. Koalmad peeivi Laaban oa^ui 
tiettiđ, et Jaakob lei pataram. Talle sun vuolgij suu 
majeeld vyejettiđ ja juuvsai suu. Mut Immeel ceelhij 
Laabanan iho naharist: Vååruut jieijad sårnumist 
Jaakoban maiden muite ko šieu saanijd. Ja suoi 
tovväin lito koskanis. Tastmapa Laaban sivnedij 
pårnaidis ja maacij maassat koatusis.

2 . Jaakob vuolgatij tastmapa sänisätteid viiljas 
Esau luus ja ånui sust åårmu. Sänisätteeh maccii 
maassat ceelhin: Esau poata tuu vuåsta neljičyeđe 
almaiguim. Talle Jaakob suorganij eidu čuvtij, ruha
dalai Heära ja ceelhij: Heärra, tun celkkih mupin: 
määci maassat eennamsad! Mun lem måhđuttem puoh 
ton åårmun ja puoh tuotavuotan, maid leh čåittam 
palvaliijeesad. Peäluušt muu tääl viljan kiedast, 
tastko mun poolam sust. Ja Jaakob vuolgatij viiljasis 
skeepkaid suu sovattim tiet. Tastmapa sun toalvui 
kålguidis, pårnaidis ja puoh eälamašas Jabbok-juuva 
rasta, mut paasij jieč nube peäl ohtuunis. Ja mottoom 
almai poodij ja heäibui suin, tassaag ko iđedaskuåvsui 
cokkanij. Ko almai ij vuäittam suu, ceelhij sun: 
Lyešti muu, tastko kuåvsui cokkan! Mut Jaakob ceelhij: 
Jiem mun lyešti tuu, jos jieh sivned muu. Talle 
almai ceelhij: Ij koolga tuu nomma innig lede Jaakob, 
mut Israel, tastko tun leh rossam Imeläin ja ulmuiguim 
ja leh vuäittam. Ja sun sivnedij Jaakob. Te Jaakob 
ceelhij: Mun lem oainam Immeel muåđuustmuåtun, ja 
muu siälu lii peäluštum.

3. Ko Jaakob vuolgij ovdas, ooinij sun Esau poati- 
min 400 almaiguim. Talle sun moonai ja kommeerdij 
eennaman ašt viiljas Esau ovdan. Mut Esau kaacai 
suu vuästa, askadistij ja cummalij suu, ja suoi čiäroin. 
Tastmapa suoi viiljag ratkuin rävhust.

4. Jaakob maađhašij ovdaskuävlui ja poodij 
Betelan. Tobbeen sun raahtij Heäran älttar. Ja



Heärra oinui Jaakoban ja ceelbij: Mun lem puohväl- 
dalag Immeel, koolgah lede heedalmlag ja  lasanid! 
Tom eennam, maid mun addelim Ååbrahaman ja  
Issåâkan, addelam mun tupin ja  tuu siemmanan tuu 
mapa. Tastmapa Jaakob poodij eeijis luus Mamre 
haikvuâvdan. Tobbeen Issååk jaamij, ja suu algeli 
hävdidáin suu Aabraham hååvdan. 1 Moos. 31—35.

18. Joosef ja  suu viiljah.

1. Viiljah vaijeedeh Joosef. 2. Viiljah tåttuh kodded 
Joosef. 3. Viiljah vyöbdih Joosef.

1. Jaakob räähistij Joosef eenab ko puoh eres 
pårnaidis ja toovvatij supin kuheshelmi liškemååccuh. 
öiččamnubalah ihåsaggan Joosef oagui servidid viljaidis 
eeijis kärjikeččen. Ja suu almootij eäččasis, moh paas 
saavah sist kullojii. Mut ko viiljah oiuii, et Jaakob 
räähistij Joosef eenab ko puoh eres pärnaidis, vajedii 
sij ŧååm viiljas eäge puåhtam ustevlåvt såruuttallađ 
suu. Motomin Joosef nievdai, et suu lei vilj aidisguim maka 
čoonadmin valjekieddeid peäldust. Suu kieddee čuåg- 
gulij; viiljai kieddeeh čuogguu pirra ja komårdillii 
suu kieddee. Nube tov sun nievdai, et peäivag, månu 
ja ohtnubålah tääsnih komerdii suu. Ko viiljah liijii 
täid nahariid kullam, te sij vajedii suu vala eenab ja 
celkkii: Tun’uv suu poađåččih mii kunagassan ja 
haldašicčih mii? Mut suu eeči oonij täid aaššijđ muš- 
tostis.

2. Motomin eeči vuolgatij Joosef Siikeman 
keččađ, maht viiljah ja kärji ellii. Ko viiljah kukken 
aicii suu, celkkii sij koskanis: Kecčađ! Nievdee 
poata. Koddop suu, te oaggup oainid, kuus suu nah- 
haareh šađđeh. Mut Euuben ceelhij: Epped koolga 
kulgattid voora, mut leggistiđ suu tuon roogån, kote



lii meeccist! Sun ååigui maka peäluštiđ suu sii kieđain. 
Ko Joosef poodij viljaidis luus, te sij nuollii sust 
kuheshelmi liškemååccuh ja leggistii suu cäsittemes 
roogån. Tastmapa sij ištii purrad.

3. Ko sij tast pajedii colmidis ja keijadii, oinii 
sij ismaeliliid kävpp-almaid jotemin Egyptan. Talle 
Juuda ceelhij: Yuåbdup Joosef ismaelilåid! Ja Sij 
kessii suu roggeest ja vuobdii suu kyehtlove silba- 
ruutan. Kuuben ij lemag talle tast, mut ko sun 
mapatast poodij roge paaldan ige kavnam Joosef 
tobbeen, kiškeetij suu pihtsis rädittemin arvalin, mii 
lei toohamnal. Tastmapa kuddii viiljah kaaica, ruv- 
vejii Joosef liškemååccuh ton voråin, vuolgattii koatun 
eäččasis ja celkkii: Tååm mij kavnaim; keeja, liiuv 
tååt algaad liškemååccuh, adai ij? Jaakob ceelhij: 
Tååt lii algan liškemååccuh; paas peätu lii purram 
Joosef. Ja Jaakob muuratij suu kuhhåå. 1 Moos. 37.

19. Joosef Potifar lunne ja  fapgavuodast.

1. Joosef kivseduvvoo, mut sun vuåitta kivsådas. 2. 
Immeel lii Joosefåin fapgavuodastuv.

1. Joosef tolvui Egyptan, ja Potifar, Egypt 
kunagas Farao jieggavahtvieva oaivalmai, oostij suu 
ismaeliliin kävpp-almain. Heärra lei Joosefäin ja sust 
poodij almai, keäs puoh lukkui. Ko Potifar tååm 
ooiuij, kuodij sun puoh, mii sust lei, Joosef tuáhan. 
Ja Heärra sivnedij Potifar viäsu Joosef tiet. Mut 
Potifar eemeed keččlij vietalid Joosef suudon. Mut 
Joosef västidij: Malit mun tovaččim nuvt ennuu paaijd 
ja rikoččim Immeel vuåsta! Ja vaik sun jyehi peeivi 
kivsedij Joosef, ij tååt kuitag suu tottlam. Ko sun 
vuåmmašij, et ij Joosef tattiini suu tottlid, te sun 
kieladij Potifaran, et Joosef lei viggam suu vietalid



suuđon. Ko Potifar kuulai emedis saanijd, eädui sun 
eidu čuvtij ja piejai Joosef seämmåå fapgaviäsun, 
kost kunagas faapgah liijii.

2. Mut Heärra lei fapgavuođastuv Joosefåin ja 
addelij suu poattiđ fapgaviäsu keččee mielastumvuotan, 
nuvt et táåt kuođij puoh eres faapgaid Joosef haaldun. 
Tastmapa soodai, et kunagas juhamašleäškoo ja 
leäiboo rikkoin heärras vuåsta ja pieijuin seämmåå 
fapgaviäsun, kost Joosef lei. Iđeđist motomin poodij 
Joosef sunnuu luus ja vuåmmašij sunnuu čuvtij mur- 
rahlaggan toi naharij tiet, maid suoi lein nievdam iho. 
Joosef pååhui sunnuu mustlid naharidis, ja ko sun lei 
taid kullam, seelatij sun, et juhamašleäškoo piäijoo 
kulm peeivi keččin vist virgäsis, mut leäiboo ortas- 
tuvvoo. Ja juhamašleäskojan Joosef ceelhij: Muste 
muu, ko tupin pyereest keäva, ja ånu Faraost, et 
peästačij muu tääbbin, tastko jiem mun leh tooham 
maiden, mon tiet mun liijim kolgad fapgavuotan 
pieijud. Nuvtko Joosef lei selattam nahariid, maid' 
suoi nievđåin, te keevaiuv. Mut juhamašleäškoo ij 
muštåmgin Joosef.

20. Joosef aledumvuot.

1. Farao nahhaareh. 2. Joosef seelat Farao nahariid.
3. Joosef peäsa Egypt heärran.

1. Kyeht ive tastmapa nievdai Farao kyeht 
nahhaar. Sun lei maka čuåggumin juuhariddoost ja 
oainimin čiččam mucis ja pyeidis kuusaid tast pai- 
jaanmin ja purramin ruåvui _sist. Sii majeeld pajanii 
Mččam vastes ja skipa kuusah. Ja ŧååh čičcam skipa 
kuusah purrii taid čiččam mucis ja pyeidis kuusaid. 
Mut sij eä šoddam tade kasebin. Ja Farao mor- 
råånij, mut nohhåådij oppeet ja lei maka oainimin



čieeam koss ja mucis jiveoivijd šođdamin ovt oolgasŧ. 
Tåi majeelđ pajanii taas čiččam segis ja nuorttpieggast 
kuorbadum jiveoaivih. Ja tååh segis jiveoaivih njiellii 
taid kasebiid.

2. Iđedist kunagas lei måšuttemes mielåin ja 
vuolgatij vieggađ puoh Egypt noidijd ja tietteid; 
mut ij kihbeen puåhtam selattiđ täid nahariid. Talle 
muštåi juhamašleäškoo Joosef ja ceelhij Faraonan: 
Onne mun muštäm rikosan. Ko Fai'ao eäđui palva- 
liijeidis oola ja piejai muu ja pajemuu leäiboo fapga- 
vuotan, te muoi kuohtuuh nievdåim nahhaar seämmåå 
iija. Mut tobbeen lei hebrealag nuora almai, kote 
munnui seelatij nahariidin; ja nuvtko sun taid seelatij, 
nuvt tot šoodaiuv. Talle Farao vuolgatij hoappust 
koččođ Joosef fapgaviässust meddal. Ko Joosef lei 
poattam, ceelhij Farao: Mun lem nievdam nahhaar, 
ige leh ton selattiijee; mut mun lem kullam tuu kuutta, 
et ko kuulah, maid naharist nievdih, te puåvtah tom 
selattiđ. Joosef västidij: Ij tot leh muu vyeimist, 
mut Immeel addel Faraonan oasalii västadas. Talle 
kunagas muštlij nahariidis. Ja Joosef seelatij taid 
nävt: Vuoččin poatih čiččam šieu ja eromaš valjeiveh 
ubba Egypt eennaman ja tastmapa čiččam nelgi-iveh. 
Majemustå sun addelij rädi kunagasan valjict toimalii 
ja  čepis almaa, kote nuuračij šieu iivvijn viiđad oasi 
valje ennuuvuođast čiččam nelgi-iivij verrin, emmas 
eennam hevvanid neelgi tiet.

3. Joosef räädi tuhhij Faraonan, ja sun ceelhij 
Joosefan: Koas Immeel lii täid puohaid tupin almottam, 
te ij leh ohtkin nuvt iberdiijee ja toagadiijee, ko tun 
leh. Tun koolgah lede muu viäsu oaivalmai, ja tuu 
såånan kalga puoh muu aalmug kulajag lede. Ja 
Farao vaaldij suormas kiedastis ja piejai tom Joosef 
kietan, kossoostij kollesalvaniid suu čeäppatan, addelij 
suu vyeijid nubijn vaunuinis ja pååhui čuárvuđ suu



ovdiipeln: komerdiđ! Ja sun piejai suu ubba Egypt 
eennam halđašiijen. Talle lei Joosef kulmlove ihåsag. 
Ja Joosef maáđhašij šieu iivviju pirra ubba Egypt 
eennam, nuurai vuårkan jyehemuåđu purramas ja 
piejai eidu stuorra valje-ennuuvuođaid šeštim verrin. 
Ko tastuiapa nelgi-iveh algii, poođij nelgi puohhåid 
enamåid; mut Egypt enamist lei leibi, tastko Joosef 
åvustij jiveaitijd ja vuobdij valje. 1 Moos. 41.

21. Joosef viiljah eelih. Egyptist.

1. Viiljai .ovdemug mätki Egyptan. 2. Viiljai nubbe 
mätki Egyptan.

1. Nelgieeti juuvsai Kanaan eennamanuv, kost 
Jaakob aasai. Ko sun kuulai, et Epyptist lei valje, 
vuolgatij sun love olgidis toho, mut Benjamin tollij 
snn koattun. Tallan ko viiljah liijii toho kostam, 
tnubdai Joosef sii; mut sij eä tubđam suu. Ja ko sij 
komerdii eennaman ašt muådnidis oola suu ovdan, 
sårnuttalai sun sii korrasåvŧ ja ceelhij: Tij lepped 
keijadiijeeh ja leppeđ poattam keecad, kost eennam 
ličij åvus vajaliid. Mut sij västidii: Mij lep reheliih 
almaah, kyehtnubälah viljatievas, ovt almaa algeh 
Kanaan enamist; nuoramos lii päihist eeččin lunne, 
mut oht ij leh innig eellimin. Kuitag ceelhij Joosef: 
Nuvtpa tot liiuv, ko mun lem tiijan sårnum: keijadiijeeh 
tij leppeđ. Ja sun piejatij sii fapgavuotan. Koalmad 
peeivi sun addelij taas pyehtid viljaidis luussas ja 
påáhui eärrasiid vyelgid maassat nuoramos viiljis 
vieggad, mut ovt sun kuodij fapgan. Talle suorganii 
sij ja celkkii koskanis: Tuodaiuv mij lep nurram suuja 
olssin ton peht, maid toovvaim viiljasin; tastko mij 
oinijm suu siälu toske, ko sun mist åårmu ruhadalai, 
mut mij ep kullam suu. Tontiet lep mij jiejah poat-



tam tåån aataštasan. Ruuben västidij: Jiemuv muń 
sårnum tiijan: eppeđ koolga säŧtiđ sudo paijaalsid 
nuora almaa tiet. Mut epped muu jähittam. Tääl 
suu vorra våttoo mist. Mut sij eä tiättam, et Joosef 
addij sii kiela. Ja Joosef punjaladai sist seelgij ja 
čiärui. Tastmapa sun vaaldij Simeon ja čoonai suu 
sii oainidiin. Ja Joosef pââhui tevdiđ sii seehaid 
jivijguim ja pieijad sii ruuda vist jieckeänuv seekan. 
Ja nuvt 035UU sij vyelgid. Ko sij liijii påikkasis 
poattam, te sij muštlii eäččasis puoh, mii lei siijan 
soddam. Talle ceelhij Jaakob: Tij sättivetted muu 
pärnitteemin: Joosef ij leh innig, Simeon ij leh innig, 
ja Benjaminuv tåttuvetteđ toalvuđ must! Ij muu alge 
oagu vyelgiđ tiin.

2. Mut nelgieeti lei enamist kooras. Ko jiveh 
liijii nuuham, pååhui Jaakob olgidis taas vyelgiđ 
Egyptan valje oastid. Juuda väsŧidij, ef sŋ eä 
oskeldađ vyelgiđ toho, jos ij Benjamin leh mieldi. Ja 
sun ruhadalai eeijis: Yuolgat nuora almaa muin! Mun 
västidam suu ovdast. Jos jiem pyövti suu maassat 
tuliin, te mun lem suij-oaivi tuu ovdast puoh muu 
ahhaan! Talle Jaakob luoštij algees Benjamin vyelgid 
siin. Ko sij liijii poattam Egyptan, monnii viiljah 
Joosef ovdan. Ko Joosef ooinij Benjamin sii mieldi, 
pååhui sun tååluus keččee rähtid siijan purramaš. 
Tastmapa puohtui Simeon sii luus, ja sij monnii Joosef 
viäsun. Joosef tiervatij sii ja tiädustalai, mahte sii 
eeci eelij. Ja ko sun ooinij viiljas Benjamin, te suu 
vååimu räähisvuot puolij viiljas vuåsta, ja sun hoa- 
pulitij meddal sii lunne, et oagučij čiärrud. Mut ko 
sun lei possam čolmidis, poodij sun maassat ja 
puuradij siin. Puoh sij ogguu purramsajees pevdist 
avvees mieldi. Tom sij čuvtij oomattillii ja keijadii 
kyeim kyeimis. Purramas puohtui siijan Joosef pev
dist, ja Benjaminan addeluvvui vida kerd eenab ko-



•eärrasåiđ. Tastmapa Joosef pååhui tååluus keččee 
tevdiđ almäi seehaid jivijguim ja pieijađ suu silb- 
nääppis nuoramos viilja sekk-njåålman. 1. Moos. 
42—44.

22. Joosef alm oot jieijas viljaidis.

1. Joosef keeeal viljaidis vala ohtii. 2. Juuda tåttu 
pääcciđ oarjin Benjamin sajan. 3. Joosef almoot jieijas ja 
påkku eeijis ja viljaidis poattid Egyptan.

1. Itten iđedist, ko kuåvsui lei cokkanmin, 
0331111 viiljah vyelgid måtkasis. Mut ko sij liijii 
jottååm oanihas määdhi kavpugist, vuolgatij Joosef 
palvaliijees sii majeeld vyejettid ja páåhui sårnuđ 
siijan: Mane lepped pyere paa’äin maksani? Eppeduv 
leh vâldam heärran silbanääpi? Yiiljah luoštii hoap- 
pust sehaidis eennaman, palvaliijee uusai taine, ja 
näppi kavnui Benjamin seeha sist. Talle almaah 
kiškettii pihtsiidis, maccii maassat kavpugan ja komerdii 
ašt eennaman Joosef ovdan. Joosef såårnui siijan 
korrasåvt ja ceelhij: Tot almai, keän tyehin näppi 
kavnui, kalga lede muu oarji; mut monnad tij eärraseh 
rävhust eeijid luus!

2. Talle ceelhij Juuda: Maid mij västidep, tai 
moin mij pyehtip putestiđ jiečcin? Immeel lii vuå- 
mašam mii rikkoos. Jos mij tääl poađåččiim påikkasin, 
ige Benjamin liččii miin, te mij såtaččiim eeččin ränis 
vuoptaid murrahäin hååvđan. Tipte tontiet muu pääc- 
cid oarjin Benjamin sajan ja lyešti suu monnađ vil- 
jaidisguim! Tastko maht mun puävtam monnad eäccan 
luus, jos ij tååt nuora almai leh muin? Tallehan 
oainačcim tom surgadvuoda, moos eäčcam šadda.

3. Talle ij Joosef innig puåhtam jieijas tollid, 
mut čiäruškuođij jienåin ja ceelhij: Mun lem Joosef,



eälauv eäččam vala? Mut suu viiljah eä puähtam 
västidiđ supin; nuvt čuvtij sij sust suorganii. Ja 
Joosef ceelhij: Mun lem Joosef, tii vilja, keäm tij 
vuohdijd Egyptan. Ja tääl epped koolga lede murrahist 
ton tiet; tastko tii jiega seilattiin tiet lii Immeel 
vuolgattam muu teehi tii ovdal. Ja sun askadistij 
viiljas Benjamin čeäpatist ja čiärui; ja cummalij puohaid 
viljaidis. Äskan tastmapa suu viiljah sårnuškuottii 
«uin. Tastmapa Joosef pååhui viljaidis hoappust 
monnađ påikkasis eeji luus ja muštliđ supin puoh ja 
pyehtid suu Egyptan. Ja sun vuolgatij eäččasis ennuu 
vaunuid ja skeepkaid Egypt parrasiin täviriin sehe 

jyehešlai mätkievisiid. Tastmapa sun luostij viljaidis 
vyelgid ja ceelhij siijan: Epped koolga riidalid rade 
aine! 1 Moos. 44, 45.

23. Jaakob värree Egyptan.

1. Jaakob oaggu tiettiđ, et Joosef lii eellimin. 2. 
-Jaakob mätki Egyptan. 3. Jaakob oroost Gosenan aassađ.

1. Ko viiljah liijii poattam påikkasis eeijis luus, 
te sij mustlii: Vala lii tuu algaad Joosef eellimin ja 
lii ubba Egypt eennam heärra. Mut Jaakob ij oskom 
:sii. Mut ko sun ooinij vaunuid, maid Joosef lei 
vuolgattam suu vieggam tiet, eällåi suu jiegga, ja sun 
ceelhij: Tääl lii must kalle; muu algam, Joosef, eäla 
ain! Mun vuålgam suu keččađ, ovdilko jåmåm.

2. Nuvt vuolgij Israel mååtkan puoh omidisguim. 
Ko sun lei poattam Bersaaban, almostui Immeel supin 
iho naharist ja ceelhij: Ele poola jotemist Egyptan, 
tastko mun toovam tuu tobbeen stuorra aalmugin. Mun 
jodåm jieč Egyptan tuin ja jodetam tuu tobbeen 
maassat. Jaakob vuolgij Bersaabast, ja ko sun 
Egypt aldanij, poodij Joosef suu vuåsta. Ko sun



ooinij suu, askadistij sun suu čeäpatist ja čiärui 
kuhhåå. Talle Jaakob ceelhij: Tääl mun jåmåm mie- 
lalan, ko lem oainam tuu muåđu ja oainam, et ain 
leh eellimin.

3. Ko Joosef almootij Faraonan, et suu eečija 
viiljah liijii poattam suu luus, ceelhij Farao: Egypt 
eennam lii tupin fåållun; aassat eäijad ja viljaidad 
aassađ päårras pååikan täån enamist; åâssus Gosen 
enamist! Joosef puovtij meidei eeijis Farao ovdan.’ 
Ja Jaakob sivnedij Farao. Jaakob aasai tastmapa 
Gosenist, ja ubba suu perruu loho, Joosefäin ja suu 
kuovtiin olgiin, lei čiččamlove jieggad. 1 Moos. 45—47.

24. Jaakob sivned olgidis. Jaakob ja J oose f 
jäämmim.

1. Jaakob sivned Joosef oolgijd. 2. Jaakob sivneđ 
puohaid olgidis. S. Jaakob ja Joosef jäämmim.

1. Jaakob eelij ciččamnubålah ihheed Egyptist. 
Ko sun tuubdai, et suu lopp aldanškuođij, pååhui sun 
algees Joosef luussas ja änui, et sun ij hävdidiceii 
suu Egyptan, mut suu äijihiidis háåvdan Kanaan 
enamist. Tååm Joosef loppeedij toohađ. Tastmapa 
Joosef vaaldij kyeht olgidis, Manasse ja Efraim, ja  
toalvui sunnuu Jaakob ovdan sivneduđ. Ja Jaakob 
sivnedij sunnuu ja ceelhij Joosefan: Tuu kyeht alge, 
Efraim ja Manasse, kolgav lede muu, nuvtko Ruuben 
ja Simeon levä muu. Vala ceelhij Jaakob Joosefan: 
Keeja, mun jåmåm, ja  Immeel lii tiili ja  toalvu tii 
vist ejidid eennaman.

2. Jaakob pååhui meidei eres olgidis luussas ja  
ceelhij siijan: Nuradattađ, et mun almootam, mii tiijan 
kalga šoddađ poattee peivin. Tastmapa sun sivnedij 
sii jiečkeämuv eres sivnådasáin. Mut eromasåvt sun



sivnedij Juuđa ja ceelhij: Juuda, tuu viiljah räämmideh 
tuu, ja  tuu eeji pårnååh kommeerdeh tuu. Ij 
väldisoabbi valduu meddal Juudast, ovdilko Råvliu- 
oaivalmai poata ja  supin lee aalmugeh kulajiih.

3. Tastmaria Jaakob jaamij, ja suu algeh tolvuu 
suu Kanaan eennaman ja hävdidii suu Aabraham 
hååvđan. Tastmaria sij pottii maassat Egyptan ja 
assii tobbeen. Ucänjii ovdil jämimis Joosef såårnui 
viljaidisguim: Mun jåmåm; mut ŧuođai Immeel keäčca 
tii peäl, ja toalvu tii tåån enamist ton eennaman, maid 
sun lii vuårnum Åábrahaman, Issååkan ja Jaakoban. 
Ja Joosef vuårnutij viljaidis ceelhin: Ko Immeel 
keäčča tii peäl, te toalvud meddal muu tavtijd tääbbin. 
Ja Joosef jaamij cyede ja love ive poarisin, ja sij 
poksuu suu ja pieijii kiiston Egyptist. 1 Moos. 47—50.

III. Israel aalmug Moosses ja 
Joosua äigin.

25. Moosses šoddam ja  šoddadas.

1. Israel párnååh soardojeh Egjptist. 2. Mooses šađda 
ja  luâštoo Niili juuhan. 3. Mooses peäluštuvvoo. 4. Mooses 
paattar Egyptist.

1. Israel pårnâåh lasanii čuvtij Egyptist, ja 
eennam poodij tievva sist. Kulmcyede ive åârvu 
Joosef jäämmim mapa poodij Egyptan kunagas, kote 
ij Jooseflst maiden tiättam. Sun ceelhij aalmugsis: 
Keeja, Israel pårnååh lee eenab ko mij. Aneškoattup 
tääl viisesvuoda sii vuåsŧa; mudoi sij såtaččii ohtan 
manoost lasanid ja soadi cokkandiin monnad mii vajalij 
peäl. Ja nuvt asattuvvojii siijan tyejikecčeeh väividid



sii rähtim-tuojijguim. Korrasåvt näggejii Egyptaliih 
sii oarjituojiid ja poččasmittii sii eellim. Mut made 
eenab sij väividuvvojii, tade eenab sij lasanii. Ma je
ni ustá pååhui Farao leggistid juuhan puoh algepärnaid,. 
keäh Israelist šadđeh.

2. Ton ääigi mottooni Leevilag kálgu šoddadij 
alge ja peeitij tom kulm mänupaje. Ko sun ij innig- 
puåhtam tom peittid, vaaldij sun ruåhučuhe ja sihoi 
tom eennamkassiin ja pihhåin, piejai päärni ton siis 
ja luoštij tom ruåvui siis juuhariidon. Ja päärni 
oabbi paasij čuågguđ olgolahhaa, oainim tiet, maht- 
supin keäva.

3. Talle Farao nieida poodij juuhariidon posa- 
dattad, ja ko sun ooinij čuhe ruävui siste, vuolgatij 
sun ovt palvaliijeinis väldid tom tobbeen. Ko sun 
leehastij čuhe, ooinij sun päärni ton siste; ja pärni 
čiärui. Te sun äärmitij suu ja ceelhij: Tååt lii hebrealag 
pärni. Päärni oabbi poodij talle ovdan ja ceelhij 
Farao nieidan: Vuålgamuv kocčođ hebrealii njomat- 
tiijee? Ja sun moonai ja kocoi päärni eeni. Kålgu 
vaaldij päärni ja njoomatij tom. Ko algaag lei 
stuárrâåbin šodđam, tolvui tot Farao nieidan, kote- 
vaaldij tom jieijas algen, ja addelij supin nomman 
Mooses.

4. Ko Mooses lei neljilove ive poaris, moonai 
sun viljaidis luus ja ooinij sii oarjivuoda. Tobbeen 
vuämmasij sun epygtalii almaa caskemin hebrealii 
almaa. Ja ko sun ooinij, et ij ohtkin lem alđa, čooskij 
sun tom epygtalii jaamas ja čievai čunnui siis. Nube 
peeivi sun taas moonai olgos ja ooinij kyeht hebrealii 
almaa toarumin kosknis. Ja sun ceelhij poastudtahheii 
Mane časkah aldemugad? Sun västidij: Kii tuu lii 
asattam munnui tuâmmarin? Tååtuhuv kodded muu’uvr 
nuvtko kuddih epygtalii? Te Mooses suorganij ja 
ceelhij: Tuot äšši lii tääl poattam olman! Ko Farao



kuulai ääši, uusai sun koddect Moosses. Mut Mooses; 
paattarij Midjaan eennaman ja lei tobbeen Jetro nom- 
masii paapa lunne, kote addelij nieidas Cippora supin 
kålgun. 2 Moos. 1, 2.

26. Moosses koööom.

1. Immeel almostuvvoo Moossesan Hooreb lunne. 2- 
Mooses kiälda jieijas jođeetmist Israel pårnaiđ Egyptist. 3. 
Mooses tottal Immeel päkkum, ko oaggu Aaron išekyeiminis.

1. Neljilove ihheed lei Mooses lemag Midjaan 
enamist, ko sun mottoom peeivi poođij čoginis Hooreb 
vääri peällas. Tobbeen sun ooinij miestuu, kote puolij 
tullanjuohčmåin ige kuitag nuuham. Mooses juurdačij: 
Mun vuålgam keijadiđ tom stuorr a oainu, et oainaččim, 
mane ij miestä pyele kunnan. Talle Immeel čuorvij 
supin miestust: Mooses! Mooses! Ele poadi teehi alda; 
nuola kammuid juolginad, tastko päikki, mast čuåguh, 
lii pase eennam! Mun lem tuu eeji Immeel, Aabraham 
Immeel, Issååk Immeel ja  Jaakob Immeel. Te Mooses 
loovdij muåđuus, tastko sun poolai kečcmist Immeelan. 
Ja Heärra ceelhij: Mun lem kuhhåå oainam muu 
aalmug aataštas Egyptist ja kullam sii čuárvum; te 
vyelgi tääl ja jodeet muu aalmug, Israel pårnaidr 
Egyptist olgos!

2. Mut Mooses suorganij čuvtij ja ceelhij: Mii 
mun lem jodettiijen Israel pårnaid Egyptist? Heärra 
ceelhij: Mun lem tuin. Ja nävt tun koolgah sårnuđ 
Israel pårnåid: Jahve (Heärra), tii ejidid Immeel, 
Aabraham Immeel, Issååk Immeel ja Jaakob Immeel, 
vuolgatij muu tii luus. Mooses naggij vuåsta ja 
ceelhij: Eä sij oskö muu eäge kuula muu saanijd. 
Talle Heärra addelij supin vyeimi toohad meerhaid 
ja ommasijd, et sij oskoččii. Mut oppeet Mooses



ceelhij: Ah, Heärra, mun jiem leh mihheen sahhiis 
almai, tastko must lii hiđes sarnum ja kaggadas 
njuovča. Heärra ceelhij: Kii addelij olmogan njäälmi? 
Adai kii taha kielatteem tai peeljitteem, nainee tai 
šoohad? Jiemuy mun, Heärra? Mut Mooses ceelhij: 
Ah, Heärra, vuolgat savaidad keän eärras peht tååtuh! 
Talle Heärra eädui Moossesan ja ceelhij: Mun tiäđåm, 
et viiljad Aaron lii sahhiis almai. Sun poata tuu 
Yuåsta; såårnu tun supin ja sun sårnu tuu peleest 
aalmugan.

3. Mooses moonai maassat Egyptan ja koahtåi 
meeccist Aaron. Ovtast snoi riemmáin tooiman, 
nuråin Israel pårnåi Yuorrasijd ja mušŧlåin siijan 
puoh, maid Heärra lei sarnum, ja tovyäin onnnasiid 
aalmug oainud. Talle aalmug oskoi, kommeerdij een
naman Heära ovdan ja ruhadalai. 2 Moos. 3, 4.

27. Mooses Farao ovdast.

1. Farao kiälda jieijas lyeštimist Israel. 2. Heärra 
čåitta vyeimis cääimin Egypt lussis eennamvaivijguim. 1. 
Pessi ååsavga.

1. Mooses ja Aaron monäin Farao luus ja 
celhiin: Nävt sårnu Heärra, Israel Immeel: Lyešti 
muu aalmug anneed mupin juhle meeccist! Farao 
västidij: Kii lii Heärra, keän jiena mun koolgam 
kullad? Jiem mun tuubda Heära, jiemge mun lyešti 
Israel. Mannee tuojidid! Ja sun pååhui tyejikeččeid 
väividid Israel pärnaid lussduboi tuojijguim ko ovda- 
list; ja Israel keččeealmaah časkojii, ko aalmug ij 
vaijaam tevdid lussis tyejees. Talle ceelhij aalmug 
Moossesan ja Aaronan: Heärra tunnuu råpgašus, ko 
leppee puähtam mii Farao vaje vuåla! Mut Mooses 
jurgaladai Heära peäl ja vaaidij supin eedees.
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2. Talle Immeel addelij ovce lussis välvid
poattid Egypt eennamau, nuvt et hevvanim aaštij selie 
ulmuid et elleid. Nuvt kuhháá ko väivi piištij, lei 
Farao mieđettiijee lyeštiđ Israel; mut ko Mooses lei 
ruliadallam Immeel ja väivi joskam, kaadai Farao 
lopådasas, påggutij våimu's ige táttumgin lyeštiđ aalmug. 
Talle ceelhij Heärra Moossesan: Vala mun addelam 
ovt vääivi poattiđ Faraonan ja Egyptan. Tastniapä 
sun Tuåšta tii, valapa vyejetin vyejeet tii tääbbin 
meddal.

3. Heärra pååhui Moosses celkkid Israel aalrnu- 
gan: Neljinubålovvååd peeivi tåån månudist kalga 
jyehi perruu iššeeđ koddeđ våduttemes, ive poaris 
låbba. Sun kalga njavkkad ton voräin lasapeällaid 
ja uuvs pajapelnmuora, ja sij kalgeh purrad ton iija 
tuulast possuin piärgu suvrodhannaa leibiin ja poočas 
raasijguim. Sii alemeh kalgeh lede poahanjustum, ja 
sist kalgeh lede kammuuh juolgijn ja soabih kiedain, 
eidu ko mååtkan vyelgimnal. Tot lii Heära Pessiag 
(lappadmonnam). Ton iija mana1 Heärra ubba Egypt 
eennam keijimield ja časka jaamas Egyptist puohaid, 
moh lee ovdemustå soddam, mut mana lappad jyehi viäsu, 
kost oaina låbba voora njavkkum lasapeällåid. Tåån 
mušton kalgeh sij ja sii majeeldpoatteeh jyehi ive 
anneeđ seämmåå peeivi Heära juhlepeivin ja uhredid 
pessiååsaavga. 2 Moos. 5 — 12.

28. Israel pestim Egyptist.

1. Immeel vuolgat majemuu eennamvääivi, ja aalmug 
vuålga. 2. Israel jotå ruopsis meera eoocta. 3. Ubba aalmug 
räämmid Immeel.

1. Kosk-iija ääigi Heärra čooskij jaamas Egyptist 
puohaid, moh liijii ovđemustå šoddam, Farao ovde-

3



musta soddam alge räjiist faapga ovdemustä soddam 
alge räi, ja puohain ellein taid, maid sij liijii ovde- 
mustå kuáddam. Ja stuorra pärgum lei Egyptist, 
tastko ij tobbeen lemag ohtkin viäsu, kost ij jaamiš 
lemag. Talle kočoi Farao Moosses ja Aaron iho luussas 
ja ceelhij: Pajanid ja monnad meddal muu aalmug 
kooskast! Ja egyptaliih vattii korrasåvt, et aalmug 
hoappust vuålgačij, ŧastko sij pollii puoh jämimis. Te 
Israel pårnååh vuolgii Egyptist, kuttčyettuhhååt almaid 
ja vala kåålguh ja pårnååh. Sij liijii aassam Egyptist 
neljičyeđekulmlove ihheed. — Ja Mooses vaaldij 
mieldis Joosef tavtijd.

2. Ko Farao lei luåštam Israel pärnaid, ij 
Heärra jodettam sii njuolgadumos rade mieldi Kanaan 
eennaman, mut meeci mieldi Ruopsis meera kuvl. Ja 
Heärra moonai sii ovdiipeln peiviv polvapåccast, mut 
iho tullapäccast čuovvim tiet sii rade, et sij puolitti 
mađhašiđ sehe iho et peiviv. Tallan kuitag Farao 
kaadai, et lei luáštam Israel. Sun vaaldij soativievvas 
ja kuttčyeđe soativaunud, vyejetij sii majeeld ja juuvsai 
sii Ruopsis meera alda. Ko Farao aldanij soativie- 
vainis, suorganii Israel pårnáåh čuvtij korrasåvt ja 
euorvuu Heära peäl. Ja sij celkkii Moossesan: Eäuv 
häävdih lemag Egyptist, koas leh puähtam mii teehi 
meäcan jäämmid? Mut Mooses ceelhij: Elled poola. 
Heärra soata tii peleest. Ja Heärra ceelhij Moossesan: 
Såårnu Israel pårnåid, et sij vyelgih mååtkan. Pajeed 
tun soabbad, keigii kiedad meera paijeel ja luoddii 
tom, et Israel pårnååh pyehtih väggid ton kuävdoo 
košk-eennam mieldi. Ja polvapääcis, kote lei jottâåm 
sii ovdiipeln, orostij egyptalii ja Israel kooskan. Ko 
Mooses pajedij kiedas meera paijeel, juåkadittii čääsih 
kyövt peäl, ja Israel pårnååh vaggii meera kuävdoo. 
Farao ja suui_soativieha pottii majeeld Israel kuävdoo 
meera. Ko Israel pårnååh kostii nube riidon, päähui



Heärra Moosses keigiđ kiedas meera paijeel. Talle 
cäftsih maccii ja čiehhii egyptaliid, nuvt et ij ohtkin 
sist peessam.

3. Mooses ja ubba Israel veisidii saalina Heäran 
ja  celkkii: Mun veisidam Heäran, tastko sun lii eidu 
olluv. Heärra lii muu vieksvuot ja kiitossalma. 2 
Moos. 12 — 15.

29. Mätki Ruopsis meera riddoost Siinai 
peällas.

1.. Israel oaggu manna ravadassan. 2. Israel oaggu 
cääsi källest.

1. Israel pårnååb madhašii ovdaskuåvlun ja 
pottii Siini meäcan. Tobbeen sij eädudii Moosses ja 
Aaron vuåsta, ko sist ij lemag leibi, ja celkkii: Väri 
licijm oaggum jäämmiđ Egyptist, kost mij išteoroim 
piärgupaadij paaldast, ja mist lei leibi valjeest! Tuoi 
leppee jodettam mii teehi meäcan, jämittim tiet mii 
Deälgan. Talle Heärra addelij peäldukaanijd poattid 
ebidist ja loavdid leeiri, ja idedist lei miini vielgad 
ja smaavas, mahte pice eennam aine. Tot lei leibi, 
maid aalmug noobdij mannan. Ja tååm leeibi Heärra 
addelij siijan purrad neljilove ihheed, tassaag ko sij 
kostii Kanaan eennaman.

2. Tastmapa sij orostii Refldiman. Tobbeen 
sist ij lemag čääci. Talle sij oppeet eädudii, et 
Mooses lei jodettam sii meäcan jäämmiđ kooškon. 
Mut Immeel pååhui Moosses časkiđ sobinis källei; ja 
ko sun čooskij, kuulgai tast čääci, nuvt et aalmug 
oagui juuhad. 2 Moos, 16, 17.



30. Immeel litto Israeläin. Laava addelim.

1. Israel kocčoo leđe lito aalmugin. 2. Immeel kuilut 
love påkkum laava. 3. Litto tahhoo. 4. Mooses Siinai 
vääriist.

1. Koalmad månupaijeen Egypt enamist vyelgim 
mapa kostii Israel pårnâåk Siinai vääri peällas, kost 
orostii leeirin väri puot. Mooses vaagij pajas Heära 
luus, ja Heärra ceelhij supin: Säärnu nävt Israel pär- 
náid: Tij lepped jiejali oainam, maid mun lem 
tooham egyptaliid, ja  maht lem kuäddam tii koaskim 
soajåiguim ja  puáhtam tii muu luussan. Ja tääl, jos 
tij jääliitin kulavetted muu jiena ja  anevetted muu 
lito, te tij šoddavetted muu oammin ovdil puohai eres 
almugij, tastko ubba eennam lii muu; ja  tij lepped 
mupin papp-väldikodde ja  pase aalmug. Mooses poodij 
ja pååhui aalmug vuorrasiid nuradattad ja almootij 
siijan puoh täid saanijd, ja ubba aalmug västidij ovt 
jienan ja ceelhij: Puoh, maid Heärra lii sårnum, mij 
tiittiip toohad. Tastmapa Heärra pååhui Moosses 
celkkid aalmugan, et sij pasotičcii jieijis, posalicčii 
pihtsiidis ja liččii valmašeh koalmad peeivi; tastko 
talle Heärra tååtui lavkkiđ vuälus Siinai väärän ubba 
aalmug oainud.

2. Koalmad peeivi iđedist Heärra lavkkij vuälus 
väärän äijih čeärgudiin, äijihtuulai koskadiin ja korra 
pasuunjiena kulluudiin. Ja suova paijaanij vääriist, 
mahte tullapääci suova. Ja ubba Siinai toargistij, 
ja puoh aalmug, mii leirist lei, suorganij eidu čuvtij- 
Mooses toalvui aalmug olgos leirist, ja sij orostii väri 
paaldan. Ja Heärra säärnui puoh täid saanijd:

Mun lem Heärra tuu Immeel, kote lem toalvum 
tuu olgos Egypt enamist, oarjivuoda viässust. Eä 
tust koolga lede eres immeeleh muu ovdast. Ele 
toov olssad kove ige maiden muäduid, ij toi, keäh.



paijeen oolmiju lee, ige toi, keäh vyellin lee eenixam 
alue, ige toi, keäli čaassijn eennam vyelni lee. Ele 
kommeerd taid, elege meidei palval taid; tastko mun, 
Heärra tuu Immeel, lem kiives Immeel, kote koastidam 
eejij paaijd tuojijd pårnåid koalmad ja  neäljad 
puolva räi toid, keäh mun vaijeedeh; mut toovam 
lädisvuoda tuhåttåid, keäh muu räähisteh ja  aneh 
muu påkkumiid.

Ele tuššåu maiuaš Heära tuu Immeel noohia; 
tastko ij Heärra kyede tom råpgašhannaa, kote tuššån 
mainaš suu nooma.

Muste pasottid pasepeeivi. Kutt peeivi koolgah 
tuu tyeje tooliad ja  puoh riävguidid toimattid. Mut 
čiččađ peeivi lii Heära, tuu Immeel, sabbaat; talle 
jieh tuu koolga maiden tuojijd toohad, jieh tuu, ige 
tuu alge, ige tuu uieida, ige tuu palvaliijee, ige tuu 
piigä, ige tuu vuájån, ige oomas 0I111003, kote tuu 
päihist lii. Tastko kuuda peivist lii Heärra ahne ja  
eennam ja  meera tooham ja  puoh, mii tain lii, ja  
vuoipadadai čiččad peeivi. Tontiet Heärra sivnedij 
sabbaat peeivi ja  passootij tom.

Kunnest ane eäijad ja  eäunad, et meänastuččih 
ja  kuhháå eälåčcih ton enamist, maid Heärra, tuu 
Immeel, tupin addel.

Ele kode.
Ele huårååst.
Ele snálååd.
Ele såårnu poastu tuođaštas aldemuustad.
Ele anestuu aldemugad viäsu.
Ele anestuu aldemugad peelikyeimi, palvaliijeid, 

käärji, elege maiden suu oomijd.
Ja ubba aalmug vuåmmåšij äijihceärgum, äijili- 

tuulaid, pasuuu jiena ja väri sohčem, ja sij jurgalittii 
jačuogittii olgolalihaa. Ja sij celkkii Moossesan: Såårnu 
tun miijan, te mij tåttup kuldaliđ; mut Immeel ij



koolga miijan sårnuđ, emmas mij jäämmid! Mut 
Mooses ceelhij aalmugan: Immeel lii poattam tii luus 
tade verrin, et tist licij suu palo čolmidid ovdast, 
emmas tij sudo toohad.

3. Mooses čaalij puoli Heära saanijd kiirjån,. 
Tastmapa sun raahtij älttar väri paaldan ja addelij 
motomiid aalmug kooskast uhredid ton aine Heäran 
ja riipsatij voora ålttar oola. Ja ko sun luuvai kirjeesi 
Israel pårnåid, cuorvuu sij: Puoh, maid Heärra lii 
sarnum, mij tåttup toohad! Tastmapa Mooses riipsatij 
uhrevoora aalmug oola ja ceelhij: Tååt lii lito vorra, 
ton lito, maid Heärra toovai tiiguim puohai täi 
saanij oola.

4. Tastmapa Mooses vaagij Heära påkkum mieldi 
pajas vaaran, ja tobbeen Heärra addelij supin kyeht 
kedgitaavlu, moid laava love päkkumeh liijii čaallum. 
Ereb tai sun oagui kaladiid eres pâkkumiiđ ja aasat- 
tasaid, moh kuoskii tabernaakelan adai tuodastas- 
koatan ja immeelpalvalasan. Mooses lei vääriist
Immeel lunne 40 peivid ja 40 iijad. 2 Moos. 19 — 24.

31. Aalm ug ratkoo. Litto udasmattoo.
1. Aalmug palval kollekäälbi. 2. Mooses ruhadal 

aalmug peleest. 3. Immeel uđasmat littoos.
1. Ko Mooses ååijanij vääriist, te soodai aalmug 

kierdamettumin ja ceelhij Aaronan: Paijaan ja toov 
miijan immeel, kote puähta jotteed mii ovdiipeln, tastko 
ep mij tiede, mii lii soddam Moossesan, ton almai, 
kote jodetij mii Egyptist olgos. Aaron ceelhij: Kiš- 
kettiđ kolle-peljiriggeid kálguidid, olgidid ja niei- 
daidid peeljijn ja pyehtid taid mupin. Sij puohtii 
taid Aaronan ja sun addelij toohad kollekäälbi ja
ceelhij: Tååt lii tuu immeel, Israel, kote jođetij tuu
Egypt enamist olgos.



2. Heärra ceelhij Moossesan: Vyelgi, väägi vuälus, 
tastko tuu aalmug lii paast tooham! Sij lee ratkum 
meddal ton rađeest, maid mun pakkuni sii väggid. 
Kyede tääl muu, et mun heevatam sii. Mut Mooses 
ruhadalai Heära Imelis: Jurgalađ meddal pyellee 
vajestad! Muste palvaliijeidad Aabraham, Issääk ja 
Israel, keäid jieijad peht vuornuh ja celkkih: mun 
lasseetam tii siemman nuvt styeresin ko alme taasnijd 
ja addelam tii siemmanan tom eennam, mast lem 
sarnum. Ja Heärra kaađai tom paa, maid sun lei 
åštam toohad aalmugsis.

3. Mooses maacij vääriist ja kuodij kyeht 
ŧuođašŧastaavlu kiedästis. Ko sun poodij leeirin ja 
ooinij käälbi ja ulmui njuskom, cokkanij suu vaje, ja 
sun leggistij tavluid kiedästis ja čooskij taid motten 
väri paaldast. Tastmapa sun čuogitij leiri poortan 
ja ceelhij: Poadus teehi muu kuvl juähäg, kote lii 
Heära oami! Talle puoh Leevi algeh nuradittii suu 
luus. Ja Mooses pååhui sii jiečkeamuv čonnađ miehi 
alemiidis oola, jotteed leeiri cooda poortast poortan 
ja kodded juåhhåå, keäm ihenis koahtäägeh. Leevi 
algeh tohhii, mahte Mooses lei päkkum; ja ton peeivi 
virrii 3,000 almaid. Itten Mooses vaagij taas vaaran 
Immeel luus ja ceelhij: Ah, tååt aalmug lii tooham 
stuorra sudo, mut adde tom addagas! Heärra ceelhij: 
Yyelgi ja jodeet aalmug toho, ko lem tupin sarnum! 
Keeja, muu epgal vägga tuu ovdiipeln, ja mun addelam 
tuu peessađ mååšun. Tastmapa Heärra pååhui Moos
ses rähtid kyeht nabdem kedgitaavlu, ko toh lein, 
maid sun lei motten časkam. Mooses toovai, nuvtko 
Heärra lei sårnum. Ja Heärra čaalij täid tavluid 
seämmaid saanijd, ko ovdebiinuv liijii lemag. 2 Moos. 
25-34.



32. Tuođaštaskoati ja  immeelpalvalas.

1. Tuođaštaskoati. 2. Immeelpalvalas. 3. Juhleh.

1. Ton kove mieldi, maid Mooses lei vääriist 
oainam, rahtui pase koati Heära aassamsaijeen suu 
aalmug kooskast. Tååt koati nobdui tuođaštaskoattiu. 
Tot lei lihattimnal, ja tast lein kyeht oasi, passaamos 
ja pase, moh ovdalovduin eäruttuin. Passaamosast, 
kote lei 10 älniđ olluv, 10 älnid kukko ja 10 älnid 
kubduv, lei litoarkki, kost laavataavluh lein vyerk- 
kejum. Arkkilokke nobdui årmu-ištamsaijeen. Passeest, 
kote lei 20 älnid kukke, 10 älnid kubduv ja 10 älnid 
olluv, lei sovčettiin-ålttar, keijadiin-leibij pevtli ja 
čiččamsyeri-kinttaljyelgi. Ovdakärdin, mii lei 100 
älnid kukke ja 50 älnid kubduv,piirastitij ubba rakanas. 
Ovdakärdinist lei poaldimulire-alttar.

2. Paapa viirgän aassatij Immeel Aaron suuva. 
Aaron jiec poođij pajemug pappan. Tååm virge arbij 
jyehetove poarrasamos alge. Eres leviitah palvalii 
išediijen pase koadiist ja immeelpalvalasast ja liijii 
aalmug måttååttiijen. Paapai toiman lei uhredim, 
sovcettim ja sivnedim. Uhreh liijii tai vorattemeh, 
nuvtko purramaš- ja juhamasulireh, adai vorattum, 
nuvtko suddo-, velgi-, poaldim-ja kiitosulireli. Yorr-uhren 
annojii vuåvsah, låbbah, kaaicah ja tuuvååh. Vorat- 
temes uhriid annojii jååvuh, leeibih, öljy, sohčem ja 
viini. Kii ihenis almugist tååtui uhredid Heäran, 
koolgai sun väldiđ väduttemes ellee, toalvud tom 
poaldimuhre-ålttar oola ja kodded tom. Mut papp 
koolgai nurrad ton voora ja ripsattid tom älttar 
oola. Uhrepiärgu koolgai poldud tai ubban adai 
motomin oassin. Sovcettim soodai sovcettim-álttar aine, 
ja tot lei ovdarukkoos merkkan. Jyehipeäivaliin 
idedas- ja ehidasuuhrijn sivneduvvui aalmug tai sanij- 
guim: Heärra sivnedičij tuu ja  varjaličij tuu! Heärra



ciiovadicij muáduus tuu paijeel ja  licij tupin ärmu- 
la g ! Heärra jurgalicij muäduus tuu peäl ja  addeličij 
tui]in rååvhu!

3. Juhleh, xnoid jyehi israelilag koolgai poättid. 
liijii tâåh: 1. Pessiag- adai suvrodhannaa leeibi juhle, 
mii onnui peessam mušton Egyptist. ja lei meidei 
kiđđavalje euoppamjuhle. 2. Helldohjuhle, mii onnui 
vittlõvvåád peeivi pessiåå mapa kiitosjuhlen valječuop- 
pam loaptimist. 3. Lostkoadijulile, mii mustootij 
Israel meccimääđhist ja onnui meidei kiitosjuhlen 
čohčvalje ovdast. Jyehi ive onnui meidei stuorra 
.soovadpeivi, koas pajemug papp moonai passaamosan 
uhredid spovaduhre aalmug sudoi ovdast. — Jyehi 
čicčad peivi onnui sabbaatpeivin ja jyehi čiččad ihe 
sabbaatihheen. Sabbaativveest ij ohtkin peäldu koivuin 
ige nurrum viinišaddo. Ton ereb onnui jyehi vitt- 
lovvååd ihe ävvudim-ihlieen, koas oarjih luovas luäs- 
tojii ja ostum ja pånttajum eennam soodai maassat 
alg-iššeedsis.

33. Israel aalmug meeccist.

1. Keijadiijeeh vuolgattuvojeh Kanaan eennaman. 2. 
Aalmug eäddud ja oaggu rår|gaštas. 3. Uđđa suhakodde 
Kanaan eennam raajijn. 4. Uđđa suhakode mätki Jordanan.

1. Ko Israel pårnååh liijii ovt ive orroom Sii
nai vääri peällast, paijaanij polva tuođaštaskoađi aine. 
Talle sij vuolgii mađhašiđ ja kostii Kaadesan, kote 
lei Kanaan eennam raajijn. Heära påkkum mieldi 
Mooses vuolgatij 12 almaid keijadid eennam. Sij 
juttii ubba eennam mieldi ja maccii leeirin 40 peeivi 
keččin. Aalmug nuradadai talle, ja keijadiijeeh čaittii 
siijan. eennam heđalmiiđ ja celkkii: Eennam lii pyeri; 
mut tobbeen åâsa stuorra ja vievsas aalmug, main lee
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stuorra, nanođum kavpugeh. Ep pyövti monnad ton 
aalmug vuåsta, tastko tot lii vievsab ko mij.

2. Ubba aalmug riemai talle čuårvuđ ja pârguđ 
Moosses ja Aaron vuåsta, ceelhin: Väri ličijm oaggum 
jäämmid Egypt enamist, tai jos vala tåån meeccist 
jåmåččiim! Ijuv miijan ličcii pyereeb mäccid Egyptan? 
Kyeht keijadiijee, Joosua ja Kaaleb, keččlåin ruäk- 
kašiđ sii ja celhiin: Jos Heärra lii miijan ärmulag, te 
sun toalvu mii ton eennaman ja addel tom miijan. Epped 
koolga naggiiškyettiđ Heära vuåsta ige pollad! Mut, 
ubba aalmug aaštij sii kedgijguim kodded. Talle Heära. 
šelgasvuot oinui tuođaštaskoađi aine ja Heärra pååhui 
Moosses celkkid aalmugan, et ij ohtkin, kote Egyptist 
vyelgideinis leg lemag 20 ihäsag adai poarrasub, oagu 
oainid lopedum eennam, ereb ko Joosua ja Kaaleb, 
mut et sij ferttejeh jotteed meeccist 40 ihheed ja 
jäämmiđ tobbeen. Mut sii pärnaid Heärra ŧååtui 
toalvuđ ton eennaman, maid sii eejih liijii hälbin annaam. 
Nuvt juudij Israel meeccist 40 ihheed ja ton ääigi 
hevvanij ubba tot suhakodde, mii lei rikkom Heära. 
vuåsta.

3. Ko neljilovvååd ihe aalgij, liijii Israel pårnååh 
taas Kaadesist, valmaseh monnad lopedum eennaman. 
Mut ko tobbeen ij lemag čääci, te aalmug eäduđškuođij 
Moosses vuåsta ja ceelhij: Väri mijuv licijm oaggum 
talle jäämmiđ, ko mii viiljah jammii Heära ovdast! 
Mooses ja Aaron talle monåin tuodastaskoatan ja 
luäštadađain muåđuidis oola ja Heära šelgasvuot oinui 
siijan, Heärra såårnui Moossesan ja pååhui suu sårnuđ 
källei aalmug oainud, et tot adeličij čääsi jiečalnees 
aalmugan juhamaššan. Mooses ja Aaron nuräin aalmug 
källee paaldan ja celhiin: Kullad, tij škåggareh!. 
Tåån källestuv muoi kolgačcåim oagguđ tiijan čääsi? 
Ja Mooses čooskij sobinis kuohtii källei, ja tast 
poodij ennuu cääci; ja aalmug juuvai. Mut Heärra,



ceelhij Moossesan ja Aaronan: Koas eppee oskom 
mupin, et ličciid annaaui muu passeen Israel pårnåi 
čoolmij ovdast, tontiet eppee tuoi oagu jođettiđ tååni 
aalmug ton eennaman, maid mun lem siijan addelam.

4. Mooses vuolgatij sänisätteid åånnuđ edomiliin, 
et Israel pårnååh oa^uččii jotteeđ sii eennam mieldi. 
Mut sij kieldii. Israel pårnäåh vuolgii talle Ivaadesist 
karved edomilii väri pirra ja jurgalittii kespiega, 
peäl. Nävt sij kostii Hoor vääri peällas. Tobbeen 
Aaron jaamij, ja ubba aalmug ciärui suu. Ucånjii
tastmapa aalmug oppeet lei tutamettum ton pur- 
ramašan, maid Immeel addelij almeest. Råpgaštassan 
vuolgatij Immeel tullakuovdijd aalmug kooskan, ja 
ennuu ulmuuh jammii. Mut aalmug tuubdastij suddoos 
ja änui Moosses ruhadallad sii peleest. Ja ko Mooses 
ruhadalai, pååhui Immeel suu toohađ veeškist kyövdi 
ja pajedid tom muora keäčan aalmugan oinud. Yaik 
tastmapa mottoom oaguiuv kyövdi čuoggimvave, paasij 
tot kuitag eellid, ko sun keejai veškikuåvdan. Tast
mapa Israel maađhašij ovdaskuåvlun, vaaldij masa
ubba eennam Jordan nuorttiipeln ja raahtij leiris
Jeriko puota. 4 Moos. 10, 13, 14, 20, 21.

34. Moosses jäämmim.

1. Mooses ceälkka pääcciđ-tiervan aalmugan. 2. Mooses 
jååma Nebo vääriist.

1. Ko Mooses tuubdai, et sun hoappust ferttij 
ratkuđ aalmugstis, sáårnui sun toos tuota pääccid- 
tiervan saanijd. Sun såårnui sehe monnam et poat- 
teeuv aigijn. Sun ceelhij meidei nävt: Heärra lii mii 
Immeel, Heärra ohtuu. Eäähist suu puoh våimustad, 
puoh siälustad ja puoh vyeimistad! Keeja, mun 
piejam onne tuu ovdan sivnådas ja korottas: sivnådas



oaguh, jos jäähitah Heära påkkuiniiđ, mut korottas, 
jos jieh jäähit taid. Vala suu Heära påkkumist 
kullutij; tååm ennustas: Mun tååtum cuvnad siijan 
profeet sii viiljai kooskast, nabdem, ko tun leh, ja  
sun sårnu siijan puoh, maid mun sui]in pååhurn.

2. Tastmapa Mooses moonai Nebo vaaran; tob
been Heärra addelij suu keijadid Kanaan eennam ja 
ceelhij supin: Tååt lii tot eennam, maid mun lem 
vuårnum Ååbrahaman, Issååkan ja Jaakoban; mun 
addelam tuu keijadid tom eolmidadguim, mut jieh 
tun toho poadi. Ja Mooses jaamij tobbeen 120 
ihåsaggan, ja Israel pårnåáh čierruu suu 30 peivid. 
■5 Moos.

35. Joosua toalvu Israel Kanaan eennaman.

1. Monnam Jordan rasta. 2. Eennam vålđoo ja juåh- 
hoo. 3. Joosua jååma.

1. Ko Mooses lei jååmmam, pååhui Heärra 
Joosua monnad Jordan rasta lopedum eennaman; ja 
Heärra loppeedij lede suin, nuvtko sun lei lemag 
Moossesåin. Talle Joosua ja Israel pårnååh vuolgii, 
ja  paapah vaggii ovdiipeln ja kuoddii litoaarki. Ko 
sij pottii Jordan riidon ja paapai jyelgih kuoskii 
čååcan, orostij čääci kulgamist pajapeln mahte muuri, 
mut vuoluupeln tot kuulgai meeran. Paapah, keäh 
litoaarki kuoddii, čuogguu Jordanist, tassaag ko puoh 
aalmug lei vå3gam juuva rasta. Ko Israel pårnååh 
liijii peessam nube riidon, onnii sij pessiååjuhle ja 
purrii ton eennam valje. Ja talle manna nuuvai, ko 
sij liijii purram eennam jiivijd.

2. Tastmapa aalmug koostai Jeriko alda, mii 
lei pyereest nanodum kavpug. Ja Heärra pååhui 
aalmug väggid kavpug pirra ciččamin peivin. Ko



sij vaggii majemuu tove kavpug pirra, posolii paapah,. 
keäh kuoddii litoaarki, pasunåid, ja aalmug cuärvui 
soatičuårvum. Talle Jeriko muurih piedganii, ja Israel 
moonai kavpugan ja heevatij puoh, mii tast lei. Ko 
saaha täst poodij ton eenuam kunagasåiđ, nuradittii 
sij sottad Israel - vuástä. Mut Joosua cooskij sii 
ennuin toaruin, nuvt et Israel peesai čiččam ive majeeld 
rååvhun. Immeel päkkum mieldi Josua juovij eennam 
vuorbiin Israel suhakuudij kooskast. Jo Moosses. 
äigin lei eennam Jordan nuorttiipeln juohlium Ruuhen 
ja Gaad suhakuddiid sehe nube peälan Manasse 
suhakoddeest. Jordan viestarpeln ogguu tääl enamis 
Simeon, Juuda, Benjamin, Daan, Efraim, Isaskar, 
Sebulon, Naftali ja Asser suhakodeh ja nubbe peeli 
Manasse suhakoddeest. Leevi suhakodde ij oaggum 
maiden eres eennam oossijd, mut ton sajan 48 kav- 
pugiid tobbeen ja tääbbin eennam pirra sehe lovvåå- 
dasaid puohain šaddoin. Tuođaštaskoaŧi pieijui Siilon.

3. Joosua nuurai tastmapa Israel pårnaid Siike- 
man ja mustootij siijan Immeel stuorra puorijd tavvoid 
monnam aigijn. Tastmapa sun ceelhij: Pollad tij tääl 
Heära ja palvalid suu oskolåvt tuota våimoin! Mut 
jos epped tååtu palvalid Heära, te valjid onne, keäm 
tåttuvetteđ palvalid; mut mun ja muu peera ŧåttup 
palvalid Heära. Talle aalmug västidij: Kukken mist, 
et mij hilgocčiim Heära ja palvaliččiim eres imeliid. 
Ja Joosua, Heära palvaliijee, jaamij 110 ive ahasaggan. 
Joos.



IV. Israel aalmug tuámarij äigin.

36. Gideon.

1. Aalmug jurram ja Heära râpgaštas, 2. G-ideon 
koeõoo peäluštiđ Israel. 3. Vajaliih vuåittojeh.

1. Ko tot suhakodde, kote eelij Joosua äigin, lei 
jååmmam, poođij nubbe suhakodde, kote ij tubdam 
Heära ige taid tuojijd, maid sun lei tooham Israelan. 
Israel pårnáåh råtkojii Heärrast, algii palvalid Baal 
ja tohhii tom, mii lei paa Heära ovdast. Talle 
Heärra sii kuodij sii vajalij kietan; ja sii aataštas 
soodai styeresin. Mut ko sij taas kattii suddoos ja 
čuorvuu Heära, vuolgatij sun siijan ŧuåmariid, keäh 
išedii sii vajalij kiedast. Mut ko tuämmar lei jååmmam, 
jurgalittii sij oppeet eepimelij peäl ja pillešuvvii 
ejidisuv nievribin. Tontiet Heärra ferttij taas kyed- 
did sii vajaliin väividud. Nävt keevai keerdi nubbees 
majeeld tuämarij äigin.

2. Kyehtčyeđe ive åårvu Joosua jäämmim 
mapa Israel pårnååh råtkojii oppeet Heärrast. Talle 
kuođij sun sii midjaanalij kietau čiččam ihån. Ko 
midjaanalij väldi kivsedij sii cuvtij, uccii Israel 
pårnååh patarimpäikkin pähtipeällaid ja kuovđašmiiđ. 
Ja ko sij liijii kalvam, pottii midjaanaliih ja hevattii 
eennam šađo, eäge kuåđđam maiden eälättassan Israelan. 
Aalmug čuårvui talie Heära iššeen ja Heärra vuolgatij 
epgalis celkkid Gideonan: Heärra lii tuin, tun vievsas 
säpgar! Vyelgi ja peäluušt Israel midjaanalij kieđast! 
Keeja, mun vuolgatam tuu.

3. Immeel pakkum mieldi G-ideon aalgij tyejees 
heevatin Baal åltŧar ja uhredin Heäran. Ja ko 
midjaanaliih nuradittii Iisreel leähan, čyeđevittneäl- 
jađlovetuhhååt (135,000) almaid, poodij Heära jiegga



Gideonan ja sun kihtalij aalmug toarun. Suu luus 
nuradittii kyehtneäljadlovetulihååt (32,000) almaid. 
Mut Heärra ceelhij: Tust lii liigas ennuu vieha 
kyeiminad. Talle addelij Gideon vievä monnad med- 
•dal, nuvt et tuše 300 almaid innig paccii. Tåid sun 
addelij jiečkeäsuv pasuun, kuårus njaajalite ja tulla- 
tuossas lite siis. Kosk-iija ääigi sij aldanii midjaanalij 
leeiri, ja ko sij pottii toho, cyövkkejii sij njaajaliittijd 
ja  posolii torviid. Midjaanaliih suorganii, čuårvuš- 
kuottii ja patarii, ja Heärra toovai nuvt, et' nube 
miekki jurgalui nube vuåsta sii paattardiin. Ja Gideon 
vyejetij sii majeeld. Tastmana lei rävhu enamist 40 
ive ääigi, nuvt kuhháå, ko Gideon eelij. Tuåm. 1—8.

37. Samuel.

1. Samuel šađđa ja adeluvvoo Heära palvalasan. 2, 
Immeel almostuvvoo Samuelan. 3, Hilistealiih vyeittih 
Israel. 4. Samuel ovđarukkoos peäluušt Israel.

1. Ko Eeli lei pajemug pappan ja tuåmmårin 
Israelist, aasai Kaamast Efraim väärikuåvlun almai, 
mon nomma lei Elkaana. Suu kåålgu nomnia lei Hanna, 
ja  suu lei pärnittem. Mottooni peeivi uhredij Elkaana 
Siilosta ja Hanna lei suin Heära viässust. Hanna 
ciärui ja ruhadalai čuvtij, et Heärra adeličij suljin 
alge, ja loppeedij tastmaija addeliđ ŧáåm algees Heäran 
ubba suu eellim-äigasis. Ja sun šoddadij alge ja 
poobdij suu Samuelin. Ko algaag vala lei ucce, toalvui 
Hanna suu Heära viäsun Siilon ja ceelhij Eelin: 
Heärra lii kullam muu rukkoos; tontiet mun táátum 
addeliđ ucågan Hearan. Ja Samuelist poodij Heära 
palvaliijee, ja sun šoodai avveest ja mielastumvuodast 
.sehe Immeel et ulmui ovdast,

2. Eeli algeh liijii paas almaah. Sij eä tubdam



Heära, ja sii sudoh liijii eidu stuärrah Heära ovdast,. 
tastko sij sattii aalmug hälbin anneect Heära päkku- 
miid. Ko Eeli oagui kullad paas saavvaid olgidis 
kuätta, nuttlij sun 'sii; mut eä sij, huolläm eeijis; 
särnumist. Ko Samuel oođij Heära viässust, te soodai 
motomin, et Heärra koeoi suu. Sun kaacai talle Eeli 
luus ja ceelhij: Keeja, täst mun lem; tun kucculi muu. 
Eeli västidij: Jiem mun koččom tuu, moona maassat, 
ja oađđáál Tåât soodai vala kuohtii. Talle Eeli 
ibbeerdij, et tot lei Heärra, kote lei koččom Samuel, 
ja sun ceelhij Samuelan: Moona maassat ja oađđáå! 
Ja jos tun vala kuččuuh, te ceelhi: Sâårnu Heärra, 
tastko tuu palvaliijee kuki! Ja Heärra kočoi suu vala 
ohtii. Talle Samuel västidij, nuvtko Eeli lei suu 
ravvim. Ja Heärra ceelhij Samuelan: Mun puävtam 
Eelin puoh, maid lem suu viässust sarnum, tontiet et. 
sun tiedij, maht suu algeh läsettii olssis korottas, ige 
sun kuitag hettim sii tast. Ko. iđeed soodai, poolai 
Samuel almootmist tååm oainus, mut Eeli pååhui suu 
mustlid puoh. Talle Eeli ceelhij: Sun lii Heärra, 
Sun tavos, mii supin pyerrin oainoo! Mut Samuel 
soodai, ja Heärra lei suin; ja ubba Israel tieđij, et 
Samuel lei väljejum Heära profeetan.

8. Israel pårnååh vuolgii soatan filistealij yuästa,. 
mut sij časkojii ja vyejettuvvojii patarasan. Talle sij 
puohtii litoaarki Siilost ja vuolgii oppeet vajalij vuästa. 
Mut sij časkojii kuitag, litoarkki valdui saalasin, ja 
Eeli kyeht alge kudduin. Ko sänisättee muštlij tååm 
Eelin, kååskatij sun ištamsajestis selgilis, toojij 
čeäpatis ja jaamij. Filistealiih tolvuu litoaarki jieijis 
eennaman ja pieijii tom eepimelis temppalan. Mut 
Heärra kivsedij sii moadimuådušii vaivijguim, nuvt et 
sij ferttejii vuolgattid aarki maassat Israel eeunaman, 
kost tot pieijui Kirjat-Jeariinan.

4. Filistealiih atastii Israel párnaid 20 ihheed..



Talle Samuel ravvij aalmug hevattict eepimmeelkuu- 
vijd ja palvaliđ ainoo Heära. Sun nuurai aal
mug Mitspan, kost sij ouuii puraliannaavuocta ja 
tubdastii suddoos, ja Samuel ruhadalai Heära sii 
peleest. Ko filistealiik kullii, et Israel lei Mitspast, 
monnii sij toho sottađ sii vuåsta. Mut Heärra 
suorgatij sii stuorra äijihčeärgaduvvåin, nuvt et sij 
časkojii; eäge sij innig poattam Israel raajij siis, nuvt 
kukhåå ko Samuel eelij. Ton ääigi räjiist lei Samuel 
tuämarin Israelist ja aasai Raamast, mut maadhasij 
jyehi ive pirra eennam ja tuommij aalmug. 1 Sam. 1—7.

V, Israel aalmug kunagasai Saul, 
Daavid ja Salomon äigin.

38. Saiil sadeta kunagassan.

1. Aalmug å&nu kunagas. 2. Samuel poaksu -Saul 
kunagassan. 3. Saul ratkoo Heära rađeest ja hilgoo.

1. Ko Samuel poaråsmij, piejai sun olgidis 
Israel tuämarin. Mut sij eä jottååm suu roodijn mut 
valdii skeepkaid ja jurgalii vuoigadvuoda. Israel 
poarraseh nuradittii talle ja celkkii Samuelan: Aassat 
kunagas mii tuommid, jotteed mii ovdiipeln ja sottad 
mii oaivååmussan, nuvtko puohain pähiniinuv lii! Tååt 
saalia ij lem Samuel miela mieldi; mut Heärra ceelhij: 
Miedeet aalmug jiena mieldi; eä sij tååtu hilgođ tuu, 
mut muu sij tättuh hilgod, emmas mun lede sii kunagas.

2. Ton ääigi lei mottoom almai Benjamin suuv- 
vast, keän nomma lei Kiis. Sust lei alge, keän nomma 
lei Saul, kote lei muččadumos almai Israelist ja oaivis 
kuhheeb eärrasiid. Immeel päkkum mieldi Samuel

i



poavsui suu Israel kunagassan. Tastmapa Samuel 
kočoi aalmug- Mitspan kunagas valjim tiet. Sij vuär- 
badii ja vyerbi koocai Saulin. Talle aalmug åvvudij 
ja ceelhij: Eälus kunagas! Ja Heärra addelij Saulin 
kunagaslii vååimu. Saul nuurai hoappust soatan 
tohhejiijeid almaid Israelist ja čooskij vajaliidis pirra 
puoh. Kuus ihenis sun jurgalađaiuv, vuoitij sun 
jyehe tove.

3. Mottooni ääigi keččin Samuel ceelhij Saulin: 
Nävt sårnu Heärra: Vyelgi ja časke amalekiliid ja 
heevat sii puohainis, mii sist lii, elege šeešti sii 
ollägin! Saul vuolgij ja čooskij amalekiliid mut šeestij 
sii kunagas ja .pårrasiid käärjist ja tom, mast våå lei 
šieu årvu. Talle Samuel moonai Heära påkkum mieldi 
Saul luus ja nuttlij suu tottalmettumvuodast. Mut 
Saul ceelhij, et aalmug lei våldam pårrasiiđ sallasist 
uhredim tiet Heäran. Samuel västidij: Keeja, kulajag- 
vuot lii pyereeb ko uhre. Koas leh hilgom Heära 
säni, lii sun’uv hilgom tuu. Tun jieh innig oagu lede 
kunagassan. 1 Sam. 8—-15.

39. Daavid poaksoo kunagassan.

1. Daavid väljejuvvoo kunagassan. 2. Daavid koečoo 
Saul luus.

1. Samuel muuratij Saul. Mut Heärra ceelhij 
Samuelan: Mon kuhhåå tun muuratah Saul, keäm mun 
lem hilgom? Teevdi čoarvad öljyin ja moona Betleheman 
Iisai luus; tastko suu oolgijn mun lem valjim olssan 
kunagas. Ko Samuel poodij Iisai luus ja ooinij suu 
poarrasamos alge, juurdacij sun: Vissi táåt lii Heära 
ovdast suu poksum. Mut Heärra ceelhij: Ele keeja 
suu hämi elege suu styeresvuoda, tastko mun hilgom 
suu. Ohimot keäčča tom, mii coolmij ovdast lii, mut



Heärra keäčča vååinnm. Iisai addelij tastuiapa kutt 
olgiđis poattiđ Samuel ovdan; mut Samuel ceelhij: 
Heärra ij leh ovtkin täin valjim. Te paasij tuše 
nuoramos oolgijn, mut sun lei kuolbanist savgaid 
keččmin. Suu nomma lei Daavid. Samuel vuolgatij 
vieggad suu, ja ko sun poođij, ceelhij Heärra Samuelan: 
Čuåggul ja poavsu tååm, tastko tååt tot lii! Talle 
Samuel vaaldij öljyčoarvis ja poavsui suu viljaidis 
kooskast. Ja Heära jiegga poođij Daavid oola ton 
peeivi räjiist ja coapcui suu aine ohtau manoost 
tastmapa.

3. Heära jiegga ratkui Saulist ja paas jiegga 
väividij suu. Suu palvaliijeeh rävvejii suu talle uccad 
almaa, kote mååttacij soaittiđ haarpu ja toin nalijn 
måšudiđ suu leävuttemesvuocta. Saul addelij talle 
vieggad Daavid luussas. Ja ko Daavid sooitij haarpu, 
šoodai Saul tile pyerebin. Ja Saul räähistij čuvtij 
Daavid ja oonij suu veärjuidis kyedden. 1 Sam. 16.

40. Daavid ja  Goljat.
1. Israel soata filistealij vuåsta. 2. Daavid vuåitta 

Goljat.
1. Filistealiih nurrii soatijoavhus soatan Israel 

vuästa, ja Saul vievainis rahtadađai sii vuåstalistiđ. 
Filistealij leirist poođij talle toarroo, keän nomma lei 
Goljat. Sun lei kutt älnid ja keämad kobdo kukke 
ja sust liijii hirmadeh soatiassuuh. Sun kihtalij Israel 
soatijoavhu valjiđ koskastis almaa, kote toaručij suin. 
Tot aalmug, keän toarroo virå, šooddačij nube aalmug 
palvaliijen. 40 peivin eelij suu ohtan manoost iđeed 
eehid Israel pilkkedmin, nuvt et Saul ja ubba aalmug 
pollii eidu čuvtij. Ja Saul loppeedij toohad eidu 
riggeesin tom almaa, kote vuåitačij Goljat, ja loppeedij 
vala addelid surjin nieidas kalgun.



2. Kulm Iisai poarrasumos alge liijii servidam 
Saul soatau; mut Daavid lei monnam maassat påikkasis 
Betleheman keččad eeijis savjaid. Iisai vuolgatij 
Daavid leeirin toalvuđ purramaš viljåid. Ko sun toho 
poodij, lavkkij Goljat oainus ja čuorvij mahte ovdiluv; 
ja Daavid kuulai tom. Te Daavid ceelhij Saulin: Ij 
koolga ovtkin våimu suorganiđ suu tiet; tuu palvaliijee 
vuålga sotŧađ tåån filistealii vuåsta. Saul ceelhij: 
Jieh tun vaje sottad suu vuåsta; tun leh nuora almag, 
mut sun lii soatialmai nuoravuođas räjiist. Daavid 
västidij: Ko mun liijim keččmin eäččan savgaid, 
kuddim mun motomin jalopeevri ja motomin kuobga. 
Ja nuvtko tot keevai sunnui, nuvt kalga keevvad 
filistealaganuv, tastko sun lii pilkkedam ellee Immeel 
soatijoavhuid. Heärra, kote muu peälustij jalopeevri 
ja kuobga kooggain, peäluušt muu tään filistealiiuv 
kieđasŧ. Talle Saul ceelhij: Moona, Heärra leävus 
tuin! Daavid vaaldij soabi kiettasis, valjij juvviist vitt 
šollis keädgaid ja piejai taid keččeelaavha siis, vaaldij 
lipo kiettasis ja vuolgij Goljat vuåsta. Tallan ko 
Goljat vuåmmašij Daavid, ceelhij suu: Lemuv mun 
peennuv, koas poađâh sobijguim muu vuåsta? Mut 
Daavid västidij: Tun poađåh muu vuåsta miehhiin, 
peicciin ja leggistimsaittiin; mut mun poađåm tuu 
vuåsta Heära Sebaot nooman, maid tun leh pilkkedam. 
Daavid vaaldij keäđgåå, lippoostij ja teividij filistealii 
kåålun, nuvt et sun viirai eennaman. Tastuiapa sun 
kaacai filistealii kuvl, vaaldij suu miehi ja čuopai toin 
suu čeäppat rasta. Ko filistealiih oinii vievsamos 
såpgaris jäämmim, patarii sij, ja Israel pårnåáh vye- 
jettii sii majeeld. 1 Sam. 17.



41. Saul våinud Daavid. Saul jäämmim.

1. Saul eäddu. 2. Saul rahtatmašah Daavid jiega 
vuåsta. 3. Daavid paattar Saulist. 4. Saul jååma.

1. Ko soatijoavkku maacij soađiist filistealij 
vuåsta, pottii kåålguh puohain Israel kavpugiin veisi- 
rlin ja njuškon Saul vuåstavälđiđ ja lavluu: Saul čoos- 
kij tuhkaat, mut Daavid love tuhåtiiđ. Tast Saul eä- 
dui ja ceelhij: Tääl sust ij innig vaijagaš eres ko 
kunagas väldi. Ja sun keejai jyehi ääigi vasteht Daa- 
vidan ton peeivi räjiist. Mut Saul alge Jonatan too- 
vai lito Daavidkin ja räähistij suu nuvtko jieijas jiega.

2. Itten tast poodij paas jiegga Saulin, ja Daa
vid sooitij suu ovdast, nuvtko sust jyehi peeivi utke 
lei. Saulist lei säitti kiedast ja sun leggistij tom 
Daavid vuästa, cuoggim tiet suu čoođa; mut Daavid 
liimasta,dai kuohtii, ja säitti heevij seäinas. Mut Saul 
poolai Daavidist, tastko sun ooinij, et Heärra lei suin. 
Saul nieida Miikal räähistij Daavid. Saul påâhui talle 
sårnuđ Daavidan, et sun oagučij Miikal kálgunis, jos 
časkaačij 100 filistealiid, tasŧko sun toaivui, et Daa
vid viiračij toarudeinis. Daavid vuolgij almaidisguim 
mååtkan ja čooskij 200 filistealiid. Saul addelij talle 
supin nieidas Miikal kälgun. Mut mottooni ääigi 
keččin sun addelij vahtid Daavid suu jieijas viässust 
ja pååhui koddeđ suu; mut Miikal peäluštij suu ja, 
sun paattarij Samuel luus Raaman.

3. Raamast Daavid vuolgij filistealij eennaman, 
ja tobheen sun juttlij päihist pååikan, velttim tiet 
Saul våinuđmist. Nuvt sun majemustå šoodai Juuda 
väärikuävlun. Tobbeen nuradittii suu pirra 600 al- 
majid, keäh puoh liijii monnii eedeest. Ko sun eä- 
lustalai siiguim Engedi meeccist, vuolgij Saul 3,000 al- 
maiguim suu tobbeen uccad. Ko kunagas lei poattam 
toho, šoodai motomin, et sun moonai eidu seämmåå



kuovđašman, kuus Daavid lei čiehadattam almaidis- 
guim. Almaah celkkii talle Daavidan: Keeja, tääl 
Heärra lii addelam tuu vajealmaa tuu kietan. Toov 
supin nuvtko tun päärisin oainah! Talle Daavid cuo- 
pai syele pittåå Saul pivtasheelmist. Mut tastmapa 
joolhij suu våimu tontiet, et suu lei čuoppam pittåå 
ton pivtasheelmist, mii lei Saul oami, ja sun ceelhij: 
Tot leävus must kukken, et toin nalijn ŧovaččim 
toos, keäm Heärra lii poaksum! Ja korrasavt sun 
kieldij almaidis volliitmist Saul oola. Ko Saul pai- 
jaanij ja vuolgij kuovđašmist, paijaanij Daaviduv, 
moonai olgos ja čaaitij Saulin ton pittåå, maid sun 
lei euoppam suu pivtasheelmist. Saul čiärui talle ja 
ceelhij: Tun leh vanhurskäsub ko mun; tastko tun 
leh tooham mupin pyere, mut mun lem tooham tupin 
paa. Ja Saul maacij päikkasis. Mut Daavid ij kui
tag lemag torvoost Saul tiet ja ŧontiet sun paattarij 
fllistealij kuåvlun.

4. Saul soodai oppeet soatan filistealijguim. Sij 
nurrii soatijoavhus, sottii Israel almai vuásta ja cos- 
kii sii Gilboa vääriist. Saul haavottui čuvtij, ja ko 
sun poolai soddamist vajalij kietan, pååhui sun veär- 
juidis kyeddee čuoggiđ suu čoođa miehhiin. Mut veärju- 
kyeddee ij ŧåtŧum tom toohad. Talle Saul jieč vaal
dij miehi ja nurdastadai toos. Ko Daavidan mustalii, 
et Saul lej jååmmam, te sun kiškeetij pihŧsis, čiärui ja 
veisidij väidim-saalma Saulist ja ustevistis Jonatanist, 
kote meidei lei virram toaruust. 1 Sam. 18—24, 31. 
2 Sam. 1.



42. Daavid kunagassan.
1. Daavid šadda kunagassan. 2. Daavid lääijid im- 

meelpalvalas. 3. Daavid vuåitta vajaliidis.
1. Ko Saul lei jååmmam, moonai Daavid Heära 

päkkum mieldi Hebronan. Toho Juuda almaah pottii ja 
poksuu suu Juuda suhakode kunagassan. Mut oht 
Saul soatioaivalmain aassatij Saul alge Isboset ubba 
Israel kunagassan. Täst šoođai kuhhäå pištee soati 
Saul suuva ja Daavid suuva kooskan. Daavid soodai 
ain vuäimalubbon, mut Saul suuha heäijunij et beäijunij. 
Isboset jäämmim mapa pottii puoh Israel suhakodeh 
Daavid luus ja poksuu suu ubba aalmug kunagassan. 
Tastmapa Daavid moonai almaidisguim Jerusaleman, 
vaaldij Siion väärilane, orostij toos aassad ja noobdij 
tom Daavid kavpugin.

2. Daavid ja ubba Israel tolvuu Heära litoaarki 
läävlun ja soaitin Kirjat-Jearimist Jerusaleman ja piei- 
jii tom pivtaskoatan Siion väärän. Daavid toovai 
immeelpalvalas muččadin ja juhlälaggan ovtastatan 
toos veisidem ja soaittim. Sun lääijidij meidei levii- 
tai virgetoimaid tuođaštaskoađiist. Jieč sun smietai, 
ennuu muččis lavluid ja saalmaid, moh tastmapa Im
meel kunnen, kiitosin ja rämadassan veisiduvvojii. 
Saalmainis sun ennustij meidei Kristusist, maht sun 
koolgai kierdad, mut meidei išteorroođ Immeel oal- 
gispeln ja časkeđ vajaliidis eennaman. Sun täätui mei
dei rähtid Heäran temppal ja ceelhij profeet Naatanan: 
Keeja, mun aasani sedrimuora viässust, mut Immeel 
arkki ääsa pivtaskoadiist. Naatan .ceelhij supin: 
Toov puoh, mii lii tuu väimust, tastko Heärra lii 
tuin. Mut iho Heärra almostui Naatanan ja ceelhij: 
Vyelgi ja ceelhi muu palvaliijei Daavidan: Mun aledam 
tuu siemman tuu majeeld ja sun rähta viäsu muu 
nommasan, ja mun nanodam suu väldikode istamsaje 
nuuvliauuaa.



3. Ko Daavid lei poattam kunagassan, soodai 
sun Heära päkkum mieldi filistealij vuåsta, vuoitij sii 
ennuin toaruin ja muttij ubba sii vääldi, nuvt et eä 
sij innig vaijaam toohad Israelan maiden tobdojiijeid 
vahagiid. Syyrialiiduv tavepiega peln, edomiliid kes- 
piega peln ja nuorttiipeln ässeid almugiid Heärra ad
delij Daavid kietan, nuvt et suu väldi juuvsai Egypt 
raajijn stuorra Eufrat juuva räi. 2 Sam. 2 — 7.

43. Daavid jurram ja kaŧamaš.

1. Daavid suddo. 2. Daavid kååta Heära ovdast.

1. Ammoniliik algii soadi Israel vuåsta. Daa
vid vuolgatij soatioaivalmas Joab ja soatijoavhus pii- 
rasŧitŧiđ Ammonilij kavpugiid; mut jieč sun paasij 
Jerusaleman. Ja te soodai mottoom ehidist, ko Daa
vid vaaggačij viässus kååtu aine, et sun ooinij muččis 
kåålgu, keän nomma lei Batseba. Täät lei Daavid soa- 
tialmaa Uurija kälgu. Daavid vieggatij Batseba viä- 
susis ja vaaldij suu kålgunis. Tastmapa sun vuol
gatij Joaban påkkum, et Uurija koolgai pieijud kor- 
rasumos toarun soatiraddeest, et sun viiračij toaru- 
deinis. Joab jäähitij kunagas päkkum, ja Uurija vii
ra! soadiist.

2. Talle Heärra vuolgatij profeet Naatan Daa
vid luus. Ja Naatan ceelhij: Kyeht almaa lein mot
toom kavpugist, nubbe riges ja nubbe kievhi. Kig- 
gäst liijii ennuu saavgah, mut kievhist lei tuše ucc 
läbbasag, mii lei supin eidu räähis. Ko tastmapa ri
ges almaij poodij kyessi, ij sun raskim väldid jieijas 
sav3ain, mut vaaldij kievhis almaa ainoo låbbasii ja 
raahtij tom kuässasis määlisin. Talle Daavid vaje 
čuvtij cokkanij ton almaa vuästa, ja sun ceelhij: Nuvt



tuođai ko Heärra eäla, tot almai, kote tom toovai, lii 
jäämmim pärni! Naatan ceelhij: Tun leh tot almai! 
Uurija leh tun miehhiin surmiin ja suu káálgu leh tun 
vålđam olssad. Vala sun almootij, et Heärra covnå 
Daavidan paa suu jieijas perruu kooskast. Talle 
Daavid ceelhij: Mun lem tooham sudo Heära vuåsŧa- 
Ja sun kaadai jieijTjalavt suddoos ja čaalij 51 saalma,' 
mast sun ruhadal Heära meidei täi saanijguim: Im
meel, ličcih muijin armulag tuu pyerivuodad tiet ja  
siho meddal muu suddoid tuu stuorra lädisvuodad 
tiet! Immeel, sivned muijin putes vååimu ja  adde 
muijin udda, noona jieg a ! Tot uhre, kote tohhee 
Immeelan, lii nmrrahlag jiegga; aataštum ja  cyövk- 
kejum vååimu jieh tun, Immeel, hilgö. Naatan kullu- 
tij tom’uv Daavidan, et Heärra lei addelam suu sudo 
addagas ja et ij sun kolgam jäämmiđ ton tiet. 2 Sam. 
11, 12. Saini. 51.

44. Absalom  toaruttim.
1. Absalom riämma syeligas rahtatmåid ja toaruut 

eeijis. 2. Absalom vuåittoo.

1. Daavid lei jo oaggum kierdad emmu murra- 
hiid toi rikosij tiet, moh suu perruustis tahhojii. Toi 
lasseen poodij vala suu algees Absalom toaruttim. 
Israelist ij lemag ohtkin eres nuvt muččis almai ko 
Absalom. Sun aasattadai kavpug poortan tolå idedist 
ja tallan ko kiinii poodij, keäst lei vuoigadvuođa äšši 
kunagasan, kočoi Absalom suu luussas ja ceelhij: Tuu 
äšši lii šieu ja vuoigad, mut kunagas ij leh aasattani 
ovtkin, kote kuldalicij tuu. Jos våå mun pieijuuččim 
tuåmarin mii enamist, te juåhåg, keäst våå ličij äšši, 
oaggučij poattid muu luus, ja mun išediččim suu vuoi- 
gadvuotasis. Ja jyehe tove ko kiinii poodij suu ov-



đan komerdiđ, toppij sun suu ja cummalij suu. Nävt 
suålađij Albsälom eeijistis Israel almai våimuiđ. Mot- 
ŧoom ääigi keččin sun oagui love monnađ Hebronan 
uhredim tiet. Ko sun lei toho poattam, addelij sun 
cuårvuđ jieijas kunagassan; ja ennuu aalmug monnii 
Absalom peäl. Te pooctij sänisättee Daavid luus ja 
ceelhij: Jyehi almaa våimu Israelist lii Absalom pelu.

2. Talle Daavid ceelhij palvaliijeidis, rnoli liijii 
suin Jerusalemist: öiiäggulup ja patarup; mudoi ep 
peesa Absalom kieitain! Ja kunagas vuolgij kavpu- 
gist ja ubba suu peera suin; sij monnii Kidronjuvvii 
rasta ja jurgalittii meeci kuåvlun. Ja kunagas ja puoh 
aalmug čierruu. Mut Absalom poodij Jerusaleman. 
Tastmapa sun vuolgij Jordan rasta eeijis vuåsta ja 
Israel almaah servidii suu. Daavid keijadij vievvas, 
mii lei suin; ja aalmug vuolgij Absalom ja suu soati- 
joavhu vuästa. Absalom soatijoavkku čoskui ja al- 
maiheävu lei styeres. Absalom paattarij muuliin. 
Mut ko sun raccastij haikmuora vuoluupeln, sorrojii 
suu vuoptah haaikan ja sun paasij sorjod alme ja een- 
nam kooskan; tastko muuli ruotai meddal suu vyelni. 
Ko Joab oagui tååm tiettiđ, kaačai sun toho, vaaldij 
kulm saitijd ja nuurdastij taid Absalom vååimun, ja 
veärju-kyeddeeh coskii suu jaamas. Mut ko Daavid 
kuulai Absalom jäämmim, ceelhij sun: Algam Absa
lom, jieččan alge, jieččan alge! Väri Immeel licij 
suovvam muu jäämmiđ tuu sajeest! Juuda almaah 
pottii talle ja sattii kunagas maassat Jerusaleman. 
2 Sam. 14—19.

45. Daavid majemuuh meäradasah ja  jäämmim.

Ko Daavid lei poaris ja avalaggan šoddam, mee- 
ridij sun algees Salomon Israel kunagassan ja adde-



lij supin kove, mon mieldi sun koolgai Heäran temp* 
pal rähtiđ. Puohrâkkan — ceelhij Daavid —lii Heärra 
uuniin selattam; sun ravvij muijin, maht puoh kalga 
tolihuđ. Tastmarja sun kuođij Salomonan taid riges- 
vuoctaid, maid sun lei nurram Immeel viäsu verrin ja 
ravvij aalmug evtolåvt uhrediđ rigesvuođainis Heära 
viäsu taarbasin. Aalmug puovtij temppal rahtina ver
rin kole, siilba, veeški ja ryövdi. Ja Daavid illoodij 
čuvtij almugäin tain skeepkain, moli Heäran puåhto- 
jii. — Daavid jaamij avalaggan, eellimist, rigesvuo- 
đast ja kunnest kallaanam. 1 Kun. k. 1. 1 Äigik.
28, 29.

46. Salomon haldašim.
1. Salomon ruhadal Imelist viisesvuođa. 2. Salomon 

råhta temppal. 3. Salomon vyeimi, viisesvuot ja kunnee. 4. 
■Salomon jurram ja jäämmim.

1. Salomon paijaanij eeijis Daavid ištamsajan 
ja suu kunagaskodde lei nanos. Sun räähistij Heära 
ja eelij eeijis Daavid aasattasai mieldi. Ja Heärra 
almostui Salomonan ja ceelhij: Anu, maid mun adde- 
lam tuolin! Salomon ceelhij: Adde palvaliijeisad kulajii 
våâimu tuommiđ tuu aalmug ja rätkiđ pyere paa’ast! 
Tååt rukkoos tuhhii Heäran ja sun ceelhij: Keeja, 
mun tååtum addeliđ turjin viisså ja iberdiijee vååimu, 
nuvt et ij tuu veärdagag leh lernag ovdil tuu ige 
poadi tuu majeeldgin. Ton lasseen mun taatum adde- 
lid tunin rigesvuoda ja kunnee.

2. Neäljad haldašimive riemai Salomon rähtid 
Heäran temppal Moorija vaaran Jerusalemisi Cic- 
čam ivij keččin tot muccis rakanas soodai vaalmašin. 
Tot lei rahŧum tuodastaskoadi nai, mut lei kyeht kerdi 
nuvt kukke ja kubduv sehe kulm kerdi nuvt olluv



ko tot. Seeinib, lättee ja kuttu liijii kulliin sikkum 
Ko rakanas koolgai vihkuđ, nuurai Salomon aalmug- 
yuorrasiid Jerusaleman ja addelij sirded litoaarki sehe 
pase viäsu kåålvuiđ temppalan. Ja ko paapah, keäh 
liijii kuåddam litoaarki, pottii passeest olgos, teevdij 
Heära šelgasvuot temppal. Ja Salomon ruhadalai 
Heära, et sun kuulačij taid rukosiid, moh tobbeen 
vuolgattuvvojeh suu kuåvlu. Tastmapa sun sivnedij 
aalmug ja uhredij Heäran valjes uhrijd. Ja Heärra 
almostui Salomonan ja ceelhij: Mun lem kullam tuu 
rukosiid ja pasottam tååm viäsu muu nommasan nuuv- 
hannaa aassampäikkin; mut jos tij jurglatvetteđ med
dal must, te mun hilgom muåđuiđan ovdast tååm 
viäsu, maid lem pasottam muu nommasan.

3. Salomon haaldašij puohaid väldikuuddijd 
Eufrat-juuva räjiist fllistealij eennam ja Egypt räi. 
Tåâh aalmugeh vuolgattii supin skeepkaid ja liijii su
pin vyelebååh. Sust lei meidei råvhu pirra ässei al- 
demui almugijguim. Salomon lei viisåsub ko eres ul
muuh ja suu nomma kullui kuhås pirra ässei aalmugij 
kooskast. Sun såárnui 3,000 sänilåskud ja suu saal- 
mah liijii 1005. Suu maatij sårnuđ muorain, ellein, 
luuddijn, kuoliju ja kašmardiijein. Puohain almugiin 
pottii sij kullad suu viisesvuođa. Saaba kunagatar 
poodij Jerusaleman stuorra sättimjoavhoin oainim tiet 
Salomon kunnee ja kullađ suu viisesvuoda. Ja ko 
sun vuåmmašij Salomon viisesvuoda ja ooinij viäsu, 
maid sun lei råhtam, ceelhij sun: Tust lii eenab vii- 
sesvuot ja eällamaš, ko ennuuh lee mustalam. Eämi- 
dum leävus Heärra, tuu Immeel, kote lii tupin mielas- 
tum ja pieijam tuu Israel väldi-ištamsajan.

4. Salomon vaaldij olssis ennuu vieres kåålguid 
tain almugiin, main Heärra lei ceälkkam: Epped koolga 
siin naaijad! Ko sun poaråsmij, vietalii tååh kåål- 
guh suu ratkud eres imelij peäl, nuvt et ij suu våimu



innig lemag ubainis Heära oami. Tontiet Heärra eä- 
dui Salomonan ja ceelhij: Koas leh nävt tooham ja 
jieh annaam muu lito, te mun riittiini väldikode tust 
ja addelam tom tuu palvaliijeisad. Jiem kuitag tååtu 
tom toohad tuu äigin, tuu eäijad Daavid tiet, mut tuu 
algaad kieđasŧ mun tom ruttiim. Ovta suhakode mun 
kuitag addelam tuu algasad Daavid, muu palvaliijee 
tiet. — Ko Salomon lei 40 ihheed haldasam, jaamij 
sun ja hävdidui eeijis Daavid kavpugan. Suu alge 
Rehabeam soodai kunagassan suu sajan. 1 Kun. 2—11.

VI. Israel aalmug historia väldi
kode juávu räjiist Baabel fanga- 

vuodast mäccim räi.
47. Väldikode juåliu.

1. Kehaheam vuolgij Sikeman, kuus ubba Israel 
lei nuradattam valjim tiet suu kunagassan. Tobbeen 
poodij aalmug ja såårnui Rehabeaman: Tuu eeci too- 
vai mii keässa lussadin; mut keeppid tun tom lussis 
palvalas ja unohas noadi, moin sun mii kivsedij, te 
mij tåttup lede tupin vyelebååh! Rehabeam oonij 
rädi vuorrasijguim, keäh liijii lemag suu eeijis rädi- 
addeliijeeh, maid sun koolgačij västidid aalmugan. Sij 
celkkii suriin: Jos onne såårnuh šieu saanijd tåán aal
mugan, te tot palval tuu puoh eellim-åigađ. Mut Re
habeam hilgoi vuorrasij rädi ja rååđadalai motomij 
nuora almaiguim, keäh liijii suu šađdokyeimih ja eidu 
talle suu palvalasast. Sij rävvejii suu västidid aal
mugan : Muu eeči toovai tii keässa lussadin, mut mun 
toovam tom vala lussadubbon. Talle rátkojii love 
suhakodded Rehabeamist ja väljejii Jerobeam olssis



kunagassan. Tus e Juuda ja Benjamin suuvah coap- 
coin Rehabeaman oskolaggan. Nuvt1 šoddåin kyeht 
väldikode: Juuda väldikodde ja Israel väldikodde. 
Ovdehist oaivikavpugin lei Jerusalem ja majebist 
vuocčin Sikem ja tastmapa Samaria. 1 Kun. 12.

A . Is r a e l v ä ld ik o d d e .

48. Jero b eam .

1. Ko Jerobeam lei poattam Jsrael kunagassan, 
juurdacij sun väimustis: Vala kunagasväldi vaja sod- 
dađ maassat Daavid suuhan. Jos tååt aalmug oaggu 
monnad Jerusaleman uhredid Heära viäsun, te vaja 
ton väimu vist miedettid heärras Kehabeam peäl. Ja 
kunagas rähtitij kyeht kolle-käälbi ja ceelhij aalmu
gan: Keeja, tåá levä tuu immeeleh, keäh levä jodeet- 
tam tuu Egypt enamist olgos. Täin sun piejai nube 
Beetelan ja nube Daanin. Ja Jerobeam rähtitij viäs- 
suid uhretieváid ja vaaldij pappan taid, keäh eä le
mag Leevi suuvvast. Seämmâå rade vaggii meidei 
suu mapa poatteehuv, nuvt et ij Israel kunagasain 
lemag ohtagin, kote lifiij Heära tåätu tooham. 1 Kun. 12.

49. K u n a g a s  A a h a b  ja  p ro fe e t E lija .

1. Elija kulluut Heära rångaštas eepimmeel-palvaliijei 
Israelan. 2. Elija Karmel vääriist. 3. Naabot viiniäämmir.
4. Elija våldoo aalman.

1. Aahab, kote lei čiččađ kunagas Israelist ja  
eelij 60 ihheed väldikode juåvu mapa, toovai paa 
Heära ovdast eenab ko puohah ovdil suu. Sun vaal
dij kålgunis Siidon kunagas nieida lsebel ja  palvalij 
Baal, ceggij älttar ja  raahtij viäsu toos Samariasi.



Profeet Elija poođij suu luus ja ceelhij: Nuvt tuoctai 
ko Heärra, Israel Immeel, eäla, ij poađi täin iivvijn 
njuoskadah ige radda, mudoi ko muu saauij mieldi. 
Heära pákkum mieldi Elija moonai tastmapa meddal, 
peittađai K eriit juuvvagriidon, kuus kåranasah puoh- 
tii supin leeibi ja piärgu, ja sun juuvai juvviist. Ko 
juuvvag kuuškai, moonai sun Sarpatan kost Immeel 
pååhui mottoom leeska suu elettiđ. Ko profeet poo- 
đij, ij leeskast lemag eres ko koammirtieva jåávuh 
poarti sist ja ucånjahhaa öljy nääpi sist. Täin sun 
áåigui rähtiđ olssis ja algasis purramaš ja tastmapa 
suoi jurdaamiin jämimis neälgan. Mut ko sun Elija 
änumist lei vuoččin råhtam leeibi supin, eä toh uceh 
värih nuuhamgin, mut Heärra sivnedij taid nuvt, et 
Elija, leska ja leeska alge ellii toiguim paijeel kyeht 
ive. Ton ääigi lei stuorra nelgieeti Israelist; mut 
Aahab våimu ij kuitag niävruttum, mut sun uusai 
Elija koddeđ.

2. Ko koškådah lei pištåm peeli neäljad ih- 
heed, vuolgij Elija Heära påkkum mieldi Aahab luus 
celkkid, et Heärra addel arved eennam oola. Ko 
Aahab ooinij suu, ceelhij sun: Tun’uv tot leh, kote 
puåvtah oasittemesvuoda Israelan? Elija västidij: 
Jiem mun leh tot, mut tuu ja tuu eäijad peera; tastko 
tij lepped hilgom Heära päkkumiid ja palvalvetted 
Baal. Mut nuura tääl muu luus Karmel vååran ubba 
Israel ja 450 Baal profetiid! Aahab toovai nuvt. Ja 
ko puoh liijii nuradattam, vaasij Elija aalmug ovdan 
ja ceelhij: Mon kuhhåå tij likkovetted kuohtui peäl? 
Jos Heärra lii Immeel, te servidid suu, adai jos Baal 
lii Immeel, te servidid suu! Aalmug ij västidam mai
den. Talle Elija ceelhij: Addelus miijan kyeht vuåvsa. 
Baal profetah väljejus tain nube ja piäijus tom muo- 
rai oola, mut eä sij koolga pieijad toos tuula, ja mun 
våálđam nube vuåvsa ja toovam seämmáånal. Čuår-



vud tij talle imelid nooma ja mun čuárvum Heära 
nooma. Tot Immeel, kote västid tuläin, leävus Im
meel! Puoh aalmug ceelhij: Tot lii olmnal sarnum. 
Baal profetah valdii vuävsa, rahtii tom uhren ja čuor- 
vuu Baal, ceelhin: Baal, kuula mii! Mut ij mihheen 
jienaid kullum, ige kihheen västidam. Tastmapa Elija 
raahtij uhrees, leäškui čääsi ton oola ja cuorvij Heära 
išåsis, ceelhin: Heärra, almoot onne et tun leh Israel 
Immeel! Talle koocai Heära tulla vuälus ja pooldij 
poaldimuhre. Puoh aalmug ooinij tom ja luåštadađai 
muåđuidis oola ja ceelhij: Heärra lii Immeel! Heärra 
lii Immeel! Mut Elija vaaldij kidda Baal profetiid, 
addelij toalyuđ sii Kiison juuvvagriidon ja sormedict 
sii tohheen. Ja Elija kommeerdij eennaman ja ruhada
lai; alme soodai tallan polva siis ja poođij čääcisoa- 
lättah.

3. Naabotist, Iisreel almast lei viiniäämmir kuna
gas Aahab lane paaldast. Aahab ceelhij Naabotan: 
Adde mupin tuu viiniäämmir; muu addelam tupin 
pyereeb ton sajan. Mut Naahot kieldij. Ko Aahab 
lei täst čuvtij nievris mieläin, ceelhij Isebel: Mun 
puävtam tupin Naabot viiniäämmir. Tastmapa Isebel 
kirjetij kirje Aahab nooman Israel vuorrasäid, et sij 
puåvtaččii kyeht paas almaa tuođaštiđ Naabot vuästa, 
et sun maka lei pilkkedam Immeel. Sij tohhii nuvt 
ja Naaboŧ keđgijuvvui jaamas. Ko Aahab kuulai 
Naabot jäämmim, vaaldij sun suu viiniäämmir olssis. 
Mut Elija poodij suu luus ja ceelhij: Eidu seämmåå 
päihist, kost pennuuh njoaludii Naabot voora, kalgeh 
toh njoaludiđ tuu’uv voora. Ja pennuuh kalgeh pur
rad Isebeluv Iisreel muurij paaldast! Nuvtko Elija 
ennustij, nuvt meidei šoodaiuv.

4. Ko Elija lei kuhhää lemag Israel profeetan, 
poavsui sun Immeel päkkum mieldi Eliisa profeetan sa- 
jasis. Ko äigi poodij, koas Heärra täätui väldid Elija



tääbbin, ceelhij Elija måttååttaspårnasis Eliisan: Ånu, 
maid mun tupin tovaččim, ovdilko mun valduum tust! 
Eliisa ceelhij: Kyeht oasi tuu jieggast leähhus muin! 
Tastmapa pottii tullavaunuh tullaheäppušijguim ja 
ratkii sunnuu kyeimi kyeimistis. Ja Elija paijaanij 
rameg mieldi aalman. 1 Kun. 16—‘22. ‘2 Kun. 2.

50. Profeet Eliisa.

Heärra addelij Elija jiega poattid Eliisan ja 
tooyai suu pelit eenab meerhaid ja ommasiid, ko ovt- 
kin eres profeet peht. Ton ääigi lei Syyria kunaga- 
sast soati-oaivalmai, keän nomma lei Naaman. Sun lei 
ruokis ja åårvust onnum almai, mut spitalag. Israel 
enamist lei Syyrian fapgan tolvum nieida, kote soodai 
palvalasan Naaman kåålgun. Tååt ravvij heärras mon- 
nađ profeet Eliisa luus pyeredum tiet. Naaman vuol
gij ja vaaldij mieldis ennuu kole ja siilba. Ko sun 
poodij Eliisa luus, påáhui Eliisa celkkid supin: Moona 
ja posadađ čiččam keerdi Jordanist, te tun šoodak 
tiervasin! Mut Naaman eädui; sun lei jurdåm, et 
profeet poata suu luus ja čuårvu išåsis Immeel nooma, 
kieđainis kuoskattal povčaspääihi ja nuvt pyereed 
spittal. Ja sun vala mudoi arvalij, et juuvah Syy- 
riast liijii Israel čaasij pyerebeh. Mut suu palvaliijee 
ceelhij supin: Jos profeet licij meridam tupin maiden 
vaigadas tuojijd, jiehuv licčii tooham tom? Mon en
nuu mielastubboht tun tääl teävdah suu påkkum, ko 
sun våå ceelhij: Posadad, te šoodah putesin! Talle 
Naaman toovai, mahte Immeel almai lei ceälkkam, ja 
soodai putesin. Tastmapa sun maacij profeet luus ja 
ko sun poođij viäsun, ceelhij sun: Keeja, tääl mun 
tiäđåm, et ij ohtkin Immeel leh ubba eennam aine, 
ereb ko Israelist. Ja sun nååvđui profeetan skeep-

5



kaid; mut Eliisa ij huoliani skeer|kast. Talle Naaman 
ånui väldid mieldis tommit eennam, ko kyeht muuli 
vaijeev kyeddid. Tast sun ååigui toohad jieijas ena
mist älttar; tastko sun ij tåttum tastmapa uhredid 
keäsan eres Immeelan ko Heäran. Ja Eliisa ceelhij: 
Moona rååvhun! 2 Kun. 5.

51. Profeet Joona.

Motomij iivij kecčin Eliisa jäämmim mapa lei 
Joona profeetan Israelist. Suu pååhui Heärra mon
nad Xiinive stuorra kavpugan Assyyria enamist ja 
särnidid tobbeen, tastko ton ässei paavuot lei styeres. 
Mut sun ij jähittam, mut paattarij meera oola. Talle 
Heärra addelij pajanid korra šuårmu ja skiipa lei 
eidu pieđganimnal. Skiipaulmuuh suorganii; jiečkiiuv 
čuårvui Imelis iššeen ja sij leggistii täviriid meeran, 
kepidim tiet skiipa. Tastmapa sij celkkii: Vuårbađup, 
et oainaččiim, keän tiet tååt oasittemesvuot lii miijan 
soddam. Sij vuärbadii, ja vyerbi koočai Joonan. Sun 
tubdastij tottalmettumvuodas Immeel vuåsta ja ravvij 
almaid: Leggistid muu meeran, te meera koalkkee. 
Sij tohhii nuvtko sun lei ceälkkam, ja šuårmu jooskai. 
Mut Heärra addelij stuorra kyeie njiellad Joona, ja 
Joona lei kyeli-coavjist kulm peeivi ja kulm iija. 
Tobbeen sun ruhadalai Heära. Heärra kuulai suu 
rukkoos ja addelij kyele vyeksid suu eennaman. Tast
mapa Heärra nubetove ceelhij Joonan: Moona Niini- 
ven ja särnid tom säärni, maid mun tupin sarnum! 
Tääl Joonas jäähitij, moonai Niinivenja ceelhij: Vala 
lee 40 peivid, ja tastmapa Niinive hevvan. Ja Nii- 
nive ässeeh uskuu Immeelan ja jurgalittii paas radestis, 
ja Immeel šeeštij kavpug. Joon.



52 . Israel väldi kode hevvanim.
1. Profeetah Aamos ja Hoosea. 2. Assyyria kunagas 

vålđa Israel väldikode.

1. Oanihas ääigi Joonas jäämmim marja poođij 
Aamos Israel profeetan. Sun lei kärjikeččee Betlehem 
kuåvlun. Israel väldikodde ij lem koassin ovdil le- 
mag nuvt styeres ja vuåimalag, ko tåån ääigi; mut 
aalmug eelij suddoost ja sorottemesvuodast. Tontiet 
profeet almootij, et väldikodde hevvan ja ton ässeeh 
toalvojeh fapgavuotan, jos eä jurgalad Heära peäl. 
Aamos äigin vaikutij meidei profeet Hoosea, kote en- 
nustij Israelist paijeel 60 iivij ääigi, nuttalin ja våru- 
tin aalmug. Sun’uv ennustij väldikode hevvaneme. 
Mut puoh lei ŧušše, tastko sehe kunagasah et aalmug 
juttii ain paas radestis. Sij copcuu ton poastu im- 
meelpalvalasast, maid Jerobeam lei algattam, eäge 
jurgalattam suddolii ja immeelmettum eellimstis.

2. Majemusta ferttij Heära råpgaštas poattid 
ratkum Israelan. Jo motomij iivij keččin profeet Hoo
sea jäämmim mapa poodij Assyyria kunagas Salma- 
nassar soatijoavhuinis Samarian, vaaldij Hoosea, Is
rael majemuu kunagas, fapgan, vaaldij eennam ja toal- 
vui aalmug fapgavuotan Assyyrian. Tastmapa Sal- 
manassar vuolgatij pähiniid ennuin eres almugiin aas- 
sad Israel kavpugiin. Nuvt soodai eennaman kuođđum 
Israeliliin ja toho varrim pähiniin aalmug, mii nobdui 
Samarialaggan. Sij palvalii Heära, mut ton lasseen 
meidei jieijis eepimeliiduv toi almugij udhe mieldi, 
main sij liijii poattam. 2 Kun. 17.



B. Juuda vä ldikodde .

53. Rehabeam.

Ko Rebabeam poodij Jerusaleman, nuurai sun 
Juuda ja Benjamin suuvai almaid soottam tiet Israel 
vuåsta ja vyeittim tiet maassat olssis ubba väldikod- 
dees. Mut Heärra såårnui Rehabeaman ja aalmugan 
nävt: Ellect vyelgi soottad jieijid viiljai vuåsta! Sij 
jäbittii Heära päkkum. Ja Rebabeam coapcui eällust- 
min Jerusalemist ja raabtij kavpugiid ja loonnijd Juu
das! Ubba Israel paapab ja leviitab pottii suu luus, 
tastko Jerobeam ja suu algeb vyejettii sii meddal 
Heära palvalasast. Mut ko Rebabeam väldikodde lei 
nanodum ja sun jieč lei soddam vuäimalaggan, bilgoi 
sun ja ubba suu aalmug Heära laava. Rebabeam ma- 
Tiapoatteeb liijii puohab Daavid suuvvast. Ennuu sist 
liijii immeelmettumeb; mut meidei nabdemeb kunaga- 
sab liijii, keäb juttii Heära roođijn. 2 Äigik. 11, 12.

54. Kunagas Hiskija ja profeet Jesaja.

1. JSiskija ovdilellei immeelmettumvuot. 2. Hiskija 
aassat immeelpalvalas ovdeb tilåsis. 3. Heärra iššeed väldi
kode Assyyria kunagas vuåsta. l. Jesaja ennust Messias kuåtta.

1. Rebabeam immeelmettumij mariapoattei äi
gin vuoijuu Juuda väldikode ässeeb ain kier|7jalub- 
bobt eepimmeel-palvalasan. Sij rahtii uhreålttariid 
ämmirij oola ja ruonas muorai vuåla, seämmåånal ko 
tob aalmugeb, maid Heärra lei karguttam Israel ov
dast. Ko immeelpalolag kunagas baaldašij, talle het- 
tejui kale eepimmeel-palvalas, mut suu immeelmettu- 
meh mar|apoatteeb puohtii aalmug oppeet kieTiijalub- 
bobt jurrad. Kunagas Aahas äigin kiddejui majemustå 
Heära temppal Jerusalemist, ja paseb liteb cyövkke-



juvvojii. Ton sajan riemmii palvaliđ eepimmeel Moo- 
lok, nuvt et kunagasuv uhredij jieijas alge Moolok 
kannen.

2. Aahas mapa poođij suu alge Hiskija Juuda 
väldikode kunagassan. Sun toovai tom, mii lei olm- 
nal Heära ovdast. Sun mutŧij eepimelij påccaid, lee- 
hastij Heära temppal uuvsaid, tivoi immeelpalvalas 
ja ravvij aalmug anneed Jerusalemist pessiajjjuhle, 
mii ij lemag onnum Salomon aigij räjiist. Hiskija coap- 
cui ubba våimustis Heärrast ja Heärra lei suin, nuvt 
et puoh meännastui sieunal, moos sun váå riemai.

3. Hiskija riemai vuåstalistiđ Assyyria kuna
gas ige addelam jieijas suu vuålábaggan. Talle San- 
heerib, Assyyria kunagas, vuolgatij stuorra soati- 
joavhu Jerusalem vuåsta ja vaadij, et kavpug koolgai 
supin kuođđuđ. Mut Hiskija moonai Heära viäsun, 
ruhadalai ja čuårvui Heära iššeen. Ja Heärra vuol
gatij iho epgal, kote vaagij Assyyrialij leeiri mieldi 
ja kuudij 185,000 almaid. Talle Sanheerib vuolgij 
joavhuinis ja maacij hepađåin jieijas eennaman. Tast
mapa poođij rååvhu äigi Juudan ja Heärra suojalij 
tom jyehikuävlun, nuvt kuhhåå ko Hiskija eelij.

4. Aahas ja Hiskija äigin eelij profeet Jesaja. 
Ko eepimmeel-palvalas ain lassaanij, almootij sun aal
mugan, et eennam tahhoo ävdin ja aibas hevattuvvoo 
ja aalmug toalvoo kuhås olgoeennaman. Mut sun en
nusti] meidei pyerebiid aigijd,. ko koolgai poattid lo- 
pedum Messias, mon ärdei alue lii haldašimvuot, ja 
suu nomma koccoo: Ommaslag, Rädiaddeliijee, Yievsas 
Immeel, Nuuvhannaa Eeči, Rååvliu Oaivååmos. Mes- 
siää kierdamasast Jesaja meidei almootij täi sanijguim: 
Sun lii pajeluukeceum, eärrasiin hilgum, pohcsij 
almai, kierdamasaid tobdee, nabdem, mon ovdast juå- 
hå§ čiäha muäduus, pajeluukeceum, nuvt et ep suu 
annaam mougin åårvust. Tuodai sun kuodij mii



pyecceevuođaid, ja  mii pohcsiid sun piejai paijaal- 
sis, ja  mij oonijm suu Imelist ráijgašum, coskurn ja  
väividum. Mut sun soodai haavij vuäla mii paas tuo- 
jij  tiet ja  coskurn mii sudoi tiet; råpgaštas pieijui 
suu oola, et mist ličij råvhu, ja  suu haavij peht mij 
šoođdaim pyeredum. 2 Äigik. 28, 30, 32. 2 Kuu. 18, 
19. Jes. 9, 53.

55. Kunagas Josija ja  profeet Jeremia.

1. Vastes päähinvuot uđasmåttoo oppeet väldikoddeest.
2. Josija puähta maassat Jahve palvalas. 3. Jeremia iššeed 
kunagas.

1. Hiskija jäämmim mapa poodij suu alge Ma
nasse kunagassan. Sun vuåjui immeelmettumvuotan 
vala kieppalubon ko Aahas. Sun raahtij uddasist taid 
uhreämmiriid, maid suu eeči lei hevattam ja raah
tij ålttariiđ Baalin Heära viäsun. Sun viettalij aal
mug toohad eenab paa, ko toh aalmugeh tohhii, maid 
Heärra lei karguttam sii ovdast. Tuššån Heära pro- 
feetah vårutŧii ja nuttlii sii.

2. Tastmapa poodij kunagas, kote poolai Heära. 
Suu nomma lei Josija. Sun piejai meddal puoh eepim- 
meel-palvalas ja tivoi temppal våådduiđ. Ŧåån tova- 
diin kavnui laaliakirje., maid Heärra lei addelam Moo- 
sesan. Ko kunagas kuulai laava saanijd, kiškeetij 
sun pihtsis. Tastmapa sun nuurai aalmug Heära 
viäsun, luuvai oolmas laava saanijd ja toovai lito 
Heärráin, et sun jota Heära tååtu mieldi ja ana suu 
påkkumiid puoh våimustis. Ja aalmug ovtastui liiton. 
Josija addelij anneed stuorra juhlålagvuođåin pessiåå- 
juhle Jerusalemist, nuvtko litokirjeest lei čaallum. Ja 
nuvt kuhhåå ko sun eelij, ij aalmug råtkum Heärrast, 
ejijdis Imelist.



3. Josija išediijen lei Jeremia. Suu muštootij 
aalmug puoh tain puorijn, maid Heärra lei siijan too- 
ham, ja nuttlij sii kiittemettumvuodast Immeel vuåsta, 
ravviin sii Heära noomast puårådasan. Messiåå äigist 
sun ennustij: Toh peeivih poatili, koas muu toovam 
udda lito Israel viässoin ja Juuda viässoiu: Mun adde
lam laahan sii siskelašan ja čålåm tom sii våimoid, 
ja mun lem sii Immeel ja sij lee muu aalmug. 2 Äi- 
gik. 33—35. Jer. 31.

56. Juuda väldikode hevvanim.

.Tosija jäämmim mapa poođij pillesumvuot. Tus- 
šån profeet Jeremia vårutij ja ennustij Immeel räp- 
gaštasaid. Sun onnui pilkkon, ja majemustå sun leg- 
gistui fapgavuotan. Ko Jojakim lei Juuda kunagas
san, poođij Baabel kunagas Nebukadnetsar Jerusalem 
vuästa, vaaldij kavpug ja toalvui Baabelan temppal 
rigesvuođaid selie stuorra oasi kavpug ja eennam äs- 
sein. Jojakim jäämmim mapa poodij suu alge Joja- 
kin kunagassan. Nepukadnetsar poodij talle nubetove 
Jerusaleman, rievedij uddasist Heära viäsu ja toalvui 
kunagas ja kaladiid tuhåtiid almugist Baabelan. Jo- 
jakin sajan pieijui Sedekija eennam kunagassan. Ko 
Sedekija ratkui Baabel kunagasast, toovai tååt koal- 
mad määdhis Jerusaleman, vaaldij ja heevatij kavpug, 
pooldij Heära viäsu ja kiskoi eennaman kavpug muu- 
rijd. Sedekija ja pååccam aalmug toivun Baabelan. 
Tuse uces oasi hälbibårvuliin ulmuin kuoddui vii- 
niäämmir- ja peäldualmain. Jeremia oagui meidei 
love pääccid Jerusaleman, kost sun veisidij vaidun-- 
salmaidis hevattum kavpug kedgimuuroi aine. 2 
Kun. 23—25.



57. Fapga vuoda äigi.

1. Aalmug tile fapgavuođa äigin. 2. Daniel Nebukad- 
netsar hovist. 3. Daniel Dariius hovist.

1. Faapgai ahevašmaš koatueennamsis almostuv- 
y o o  137 saalmast täin saanijn: Baabel junvai lunne 
mij išteoroim ja  čiäruim muštediin Siion. Ja tobbeen 
toli, keäh onnii mii fai]gan, tattuu mii veisidid, ceel
hin: Yeisidid miijan Siion saalma! Maht mij veisidič- 
čiim Heära saalma oomas enamist? Jos vååldatam 
tuu, Jerusalem, te vååldatoos muu oalgis kiettam ! 
Muu njuovca tarvanus kuämasan, jos jiem  tuu muste, 
jos jiem ane Jerusalem muu alemos ilonau. Heärra 
jurgaladaiuv årmulåvt sii peäl ja addelij pro teet Je
remia čäälliđ siijan: Tallan ko 70 ihheed lee nuuham 
Baabelist, uusam mun tii ja  puävtam tii maassat taan 
pååikan. Tastko mun tiädäm, maid jurduid mun tist 
jurdačam, rååvhu jurdnid, ige oasittemesvuoda. Vala 
kočoi Heärra fäpgejum almugis profeetan Hesekiel. 
Sun m us to o tij siijan sii paaijd tuojijd, mut såårnui 
meidei siijan Immeel ärmittimvuodast.

2. Ko Nebukadnetsar vuossmuu tove rohhâåtij 
Jerusaleman, toalvojii suu påkkum mieldi Baabelan 
mottoomeh nuora almaah pajemuin suuvvain måttåât- 
tim tiet kaldealij viisesvuodast, et sij puåvtaččii pal
valid kunagas hovist. Oht tain lej Daniel. Supin lei 
Immeel addelam åårmu ja stuorra viisesvuoda. Mot
tooni iija nievdai kunagas. nahhaar, mon tiet suu 
miela soodai eidu mååšuttemin. Sun ij mustani, maid 
nahariid sun lei nievdam; ja sun kočoi luussas Baa
bel viisåid, et sij sårnučcii supin, maid nahariid sun 
lei nievdam, ja selattiččii nahhaar. Sij västidii: Ij 
ohtkin olmoog pyövti sårnuđ, maid nahariid kunagas 
lii nievdam. Talle kunagas eädui ja addelij pákkum, 
et puoh viisåh kolgii sormedud. Ko Daniel oagui



tååm tiettiđ, jurgalađai sun rukosisŧ Heära peäl, ja 
Heärra almootij supin naharist tååm syeligasvuođa. 
Tastmar|a Daniel moonai kunagas luus ja mustalij 
suiiin nahhaar ja seelatij tom. Ko kunagas kuulai 
Daniel saanijd, kommeerdij sun muåđuidis oola ja tub- 
dastij, et Daniel Immeel lei paijeel puohai imelij. 
Tastmarja kunagas aledij Daniel enamis viisåi o aiv äi
mäin ja Baabel eennam heärran. Ja sun aasai Ne- 
bukadnetsar hovist nuvt kuhhåå, ko kunagas eelij.

3. Oanihas ääigi Nebukadnetsar jäämmim marja 
piedganij Baabel väldikodde ja Dariius Meediast poo
dij Baabel kunagassan. Ko Dariius vuåmmašij Da- 
nielist ässee olla jiega, ååigui sun asattid suu väldi- 
koddees oaivalmain. Tast väldikode vuåimaliih al
maah šoddii kađaštiijen ja keččlii smiettad maidnii 
suujaid Daniel vuåsta, mut eä maiden kavnam, tastko 
sun lei oskolag. Almaah celkkii talle: Ep kaavna- 
maiden suujaid tåån Danielist, jos ep kaavna tom 
suu immeelpalvalasast. Sij vietalii kunagas addelid 
påkkum, et kii ihenis 30 peiviu keästnii, imelist tai 
ulmust, ereb ko kunagasast, ohtuu maidnii rukadala- 
čij, sun kolgacij leggistud jalopevrij kuovdasman. Ko 
Daniel oagui kullad, et nabdem påkkum lei adelum. 
moonai sun Ariäsusis, mon laasah liijii åvus Jerusalem 
kuävlu. Tobbeen sun luåštadadai kulmii peivist id- 
duidis oola, ruhadalai ja kiitij Imelis, nuvtko suu 
utke lei lemag ovdiluv. Talle monnii suu kadastiijeeh 
kunagas luus ja kuoddalii suu. Kunagas soodai eidu 
nievris mielan ja murrahlaggan ja kecčlij peäluštiđ 
Daniel. Mut ko almaah näggejii, et ij kunagas pilk
kuni oagu mutted, pååhui sun leggistid Daniel jalo
pevrij kuovdasman. Ja nuvt sij leggistii Daniel jalo
pevrij ovdan. Mut kunagas ceelhij: Imelad, keäm 
tun leh ohtan manoost palvalam, peäluštus tuu! Kuov- 
đasm njåålman pieijui kedgi, ja kunagas lukkadij tom



seilåin. Itten iđedist moonai kunagas jalopevrij kuov- 
đašm paaldan ja čuorvij: Daniel, tun ellee Immeel 
palvaliijee! Liiuv Imelađ vaijaam peäluštiđ tuu jalo- 
pevrijn? Daniel västidij: Imelam lii vuolgattam epga- 
lis, kote lii toppani jalopevrij njaalmijd. Talle kuna
gas iloskij ja addelij pajedid Daniel kuovđašmist; 
mut toh almaah, keäh liijii kuoddalam Daniel, leggis- 
tuvvojii kuovđašman. Ja ovdil ko sij kostii kuov- 
đašm vuâđun, cyövkkejii jalopeevrih sii taavtijduv. 
Tastmapa kunagas čaalij puohhåid almugåid väldiko- 
destis, et Daniel Immeel kalga polluđ, tastko sun lii 
ellee Immeel, kote coapcu nuuvhannaa. Jer. 29. Dan. 
1 —  6 .

Y li. Israel aalmug fa^gavuođa 
maiia.

58. Fapgavuođast mäccim.
1. Ovdemug joavkku juuđaliin måcca fapgavuođast.

2. Temppal råhtoo uđđasist. 3. Hubbe joavkku måcea. 4. 
Jerusalem muurih råhtojeh uđđasist. 5. Israel majemug 
profeet.

1. Dariius mapa poodij Koores (Syyrus) Baa
bel kunagassan. Ton ääigi nuhhii toh 70 ihheed, 
main Heärra lei Jeremia peht sårnum. Talle Heärra 
cuuvnai Persia kunagas jiega kulluuttid väldikodestis: 
Heärra, alme Immeel, lii påkkum muu rähtid olssis 
viäsu Jerusaleman. Kote tii kooskast lii suu aalmug, 
sun manos Jerusaleman ja råhtus Heära, Israel Im
meel, viäsu. Te čuåggulii puoh toh, keäi jiega Immeel 
cuuvnai, vyelgid Jerusaleman. Ja kunagas addelij 
siijan maassat Immeel viäsu liittijd, maid Nebukad- 
netsab let våldam Jerusalemist. Koatueennamsis mäc-



cei loho lei 50,000 jiegai paihijn. Sii jođettiijen lei 
Serubbaabel ja suu iššeen pajemug papp Jeesua.

2. Nube ive Jerusaleman poattim mapa algat- 
tui temppal rähtim. Ko räbteeh pieijii Heära temp
pal vuåddudas, pajedij ubba aalmug ååvu-čuårvum 
Heära kunnen. Mut ko samarialiih kullii fapga- 
yuoda pärnaid rähtimin temppal Heäran, pottii sij 
ja  tattuu rähtid ovtast siiguim. Mut juudaliib eä tåås 
mieđettam. Talle samarialiib Sallii kuoddaleeme Baa
bel kunagasan Juudalij vuåsta, montiet råbtamas kiel- 
dui 14 ihan. Tään ääigi nuvvadiin profetah Haggai 
ja  Sakarja ravviin aalmug joatkid temppal rähtim, 
ja ko Persia kunagas Dariius’uv addelij love joatkiđ 
tyeje, aalgij råhtamaš uđđasist, nuvt et pase viäsu 
valmastui ja vibkui 20 ive keččin fapgavuodast mäc- 
cim mapa.

3. 80 ive paihijn ovdemuu joavhu mäccim mapa 
poodij Baabelist Jerusaleman udda joavkku juudaliid, 
Esra jođeetmåin. Esra lei kirjemättee ja Mooses laava 
eidu pyereest tobdee. Sun måttatij aalmugan Immeel 
laava ja putteestij immeelpalvalas ja eellim-udhijd. 
Sun ravvij puohaid, keäh liijii váldam päähinij niei- 
daid kålgunis, ratkud sist. Ja aalmug toovai nuvt.

4. Neli emiä, kote lei Persia kunagas juhamas- 
leäškoo, oagui love monnad Jerusaleman rähtiđ kav
pug 4muurijd. Tain eidu stuorra vaigadvuodain huola- 
hannaa, maid samarialij ja eres vajemielalij almugij 
rohhåáttemeh puohtii, lukkui tååt rahtatmaš šieunal. 
Ton lasseen poorgai Nehemia hårjuttiđ aalmug laava 
kulajagvuotan. Ja Israel pårnååh tubdastii rikosiidis 
ja tohhii noona lito Heärråin.

5. Taan ääigi vaikutij meidei profeet Malakia, 
poaris testament majemug profeet. Sun vuåstalistij 
korrasåvt aalmug suddoid, mut ennustij meidei Mes- 
siää äigist ceelhin: Keeja, mun vuolgatam muu epga-



lan, kote kalga muu ovdan rade rähtid. Ja vorga 
poata temppalsis tot Heärra, keäm tij ucavetteđ, ja  
tot litoepgal, keäm tij  tättuvetted; keeja, sun poata! 
eeälkka Heärra Sebaot. Esr. Neh. Mal.

59. Nelji majemuuh iheöyedeh ovdil 'Kristus 
šoddam.

1. Juudallj historia Kristus šoddam räi. 2. Siskal- 
das tile.

1. Ko Makedonia kunagas Aleksander Styeres 
lei hevattam Persia väldikode, pottii juudaliih suu 
vääldi vuåla. Aleksander jäämmim marja sij pottii 
Egypt kunagasai vååldan. Ubba tåån ääigi lei juuda- 
lij tile pyeri. Mut tastmapa sij pottii Syyria vyele- 
bagjjan, ja talle lei sist unohas lede. Syyria kunagas 
Antiokus Epifaues tååtui korrasåvt juudaliid eepim- 
meel-palvalasan. Jerusalem temppal heäppašui ja vih- 
kui eepimmeel-palvalasan, ja ko juudaliih copcuu nano- 
sin jieijis immeelpalvalasast, sormeduvvojii ennuu sist. 
Talle cuäggulij papp Matatias toaruttem jodeettiijen. 
Matatiåå jäämmim mapa jotkii suu algeh, Makkabea- 
liih: Juudas, Siimon ja Jonatan toaru nuvt šieu meän- 
nastusäin, et juudaliih pessii jiecalmain. Ko makka- 
bealij mapapoatteeh riidalškuottii koskanis, soodai 
eennam majemustå Koomalij vååldan, keäh haldašii 
tom kunagas sajasij peht. Olit tain lei Heroodes Stye
res, kote haaldašij Kristus soddam äigin.

2 . Juudalij siskaldas haldasimvuoda jodetij Olla 
Räädi, moos kullojii 70 jesanid ja pajemug papp sii 
sänijođettiijen. Jyehikuåvlun enamist råhtojii syna- 
googah, kuus aalmug nuradadai ruhadallad ja kullad 
pase rååmmat luuham ja selattem. Taid almaid, 
keäh liijii riemmam pase rååmmat tutkađ ja tom luh- 
hii ja selattii, nabdojii kirjemätten. Tååh kirjemät-



teeh lasettii pase rååmmat måŧtun ennuu jieijis selat- 
tasain ja eellimvuoigadasain, maid tallan riemmii 
anneeđ seämmåâ åårvust, ko Immeel-jieijis saanijd. 
Tååh lasattasah nabdojii vuorrasij aasattassan. Mata- 
tiåå ja suu olgidis seärvan kullojiijein nanosiin os- 
kopeäluštiijein ja eeijieennam usteviin ratkui tast- 
maTia lahko, mii nohdui fariseussan. Sij onnii tarkka 
Moosses laava ja vuorrasij aasattasaid, mut enamosah 
sist tuttii våå laava olgoldas teävdamašan ja pajeluu 
keččii yáåimu imelalagvuoda. Pariseusai vajaliih liijii 
saduseusah. Sij kieldii epgalij orroom, siälu jämi- 
hannaavuođa, pajaspajanem ja hilguu puoh, mii lei 
pojiipeln vuoipanjasai. Jo Aleksander Stuärra äi- 
gin ja marŧelaa ain eenab värrejii ennuu juudaliih 
aassađ Koskameera riddoenamåid. Nävt soodai Is
rael Immeel nomma tubdasin pähinijuv kooskast, ja 
ennuu täin jurgalittiiuv juudalii ooskon. Sij nabdojii 
proselyytin.

Poaris Testament kirjeh lee:

1. Historialiih kirjeh: 5 Moosses kirjeh, Joo
sua kirje, Tuámarij kirje, Ruut kirje, 2 Samuel kirje, 
2 Kunagasai kirje, 2 Äigikirje, Esra kirje, Nehemia 
kirje ja Ester kirje.

2. M åttáåttaskirjeh: Job kirje, Psålttar, Salo
mon Sänilååskuh, Salomon Särnidiijee ja Salomon Olla 
Veisidim.

3. Profeetaliih kirjeh: a) Stuårrabeh profeetah: 
Jesaja, Jeremia, Jeremia väidimsaalmah, Hesekiel ja 
Daniel; b) Ucceebeh profeetah: Hoseea, Joel, Aamos, 
Obadja, Joona, Miika, Naahum, Habakuk, Sefanja, 
Haggai, Sakarja ja Malakia.



Udđa Testament.
I. Jeessus šoddam, pärnivuot ja 

nuoravuot.

1. Jeessus ovdastjottee šoddam ennustuvvoo.
1. Epgal almoot Johannes Kästee šoddam. 2. Maht 

Sakarias vuåsta vålda almottas.

1. Heroodes, Juuda kunagas, peivin eelij papp, 
keän uomina lei Sakarias, ja suu kåålgu nomma lei Eli
sabet. Suoi lein kuohtuuh vanhurskah Immeel ovdast 
ja juuttiin läittimettumin Heära påkkumij ja aasatta- 
sai mieldi. Suoi lein kuohtuuh avaliih, ige sunnust 
lemag ohtkin pärni. Ja te soodai, ko Sakarias vuå- 
rustis lei toimatmin paapa virge Immeel ovdast ja 
cokkij sovcettas Heära temppalist, et supin oinui 
Heära epgal čuåggumin sovčetŧas-ålttar oalgispeln. 
Ko Sakarias ooinij suu, suorganij sun. Mut epgal 
såårnui supin: Ele poola, Sakarias, tastko tuu ruk- 
koos lii kullum; tuu kälgu Elisabet šodđad tupin alge, 
ja tun koolgah nabded suu Johannessan. Ja tupin 
šadda ilo ja åvvu; ja ennuu illoodeh suu soddam tiet, 
tastko sun šadda styeresin Heära ovdast; ij sun juuv 
viini ige korra juhamašaid, ja sun teävdoo pase Jieg- 
gåin jo eennis vuobdast. Sun jurgal ennuu Israel 
pärnaid Heära sii Immeel kuåvlu, ja sun jota suu 
ovdast Elija jieggast ja vyeimist, rähtim tiet Heäran 
valmaštum aalmug.



2. Sakarias ceelhij epgalan: Mast mun tiäđåm 
tååm visseesin, tastko mun lem poaris, ja muu kål- 
gu’uv lii jo avalag? Te epgal västidij: Mun lem 
Gaabriel, kote čuågum Immeel ovdast ja lem vuolgat- 
tum almottid tupin ŧååm šieu saava. Ja keeja, tun 
šoodah kielattemin, et jieh pyövti sårnuđ ton peeivi 
räi, ko tååh šaddeh, ton tiet et jieh oskom muu saa- 
nijd, moh äiginis tuottan šadđeh. Aalmug, kote olgon 
čuågui ja ruhadalai sovčettim paje, omattalai, mane 
Sakarias ååijaniji temppalist. Mut ko sun poodij ol- 
gos, ij sun puiihtam sårnuđ siijan; tast sij iberdii, et 
sun lei oainam oainus temppalist. Sun seevvilij siijan 
ja paasij kielattemin. Ja ko suu virgetavo-peeivih 
nuhhii, moonai sun påikkasis. Luuli. 1.

2. Jeessus šoddam ennustnvvoo.
1. Eiigal almoot Jeessus šođđam. 2. Maht Måårja 

vuåstavålda almottas.

1. Kuudad manupajeest tastmapa vuolgatij Im
meel epgal Gaabriel Galilea kavpugan, Xatsaretan, 
nieida luus, kote lei kihlum almaij, keän nomma lei 
Joosef, Daavid suuvvast; nieida nomma lei Måårja. 
Epgal poodij suu; luus ja ceelhij: Tierva ärmittum! 
Heärra lii tuin; sivnedum leh tun kåålgui kooskast! 
Mut ko Måårja ooinij suu, suorganij sun suu saava 
tiet ja jurdačij, mabdem sun lei tot tiervattas. Talle 
epgal såårnui supin: Ele poola, Måårja; tastko tun 
kavnih åårmu Immeel lunne! Keeja, tun soddadah 
alge, ja tun koolgah suu nabded Jeesusin. Sun šadda 
styeresin ja koččoo pajemuu Algen, ja Heärra Immeel 
addel supin eeijis Daavid kunagas-stoovla. Sun haal- 
daš Jaakob viäsu kunagassan nuuvhannaa, ige suu 
väldikoddeest leh lopp.



2. Te Måårja ceelhij eräalan: Maht tååt šađđa? 
Epgal västidij supin: Pase Jiegga poata tuu luus, ja  
Pajemuu vyeimi suoivauast tuu; tontiet meidei tot 
pase, mii tust šadđa, koččoo Immeel Algeu. Ja kee
ja, Elisabet, tuu heäimulag, šoddad meidei alge poaris 
avveestis, tastko Imelän ij leh olitkin äšši måhđuttem. 
Talle Måårja ceelhij: Keeja, Heära piigå; šados mu
llin tuu säni mieldi! Ja epgal vuolgij suu lunne med
dal. Luuk. 1.

3. Ovdastjotŧee šoddam ja  pirracuoppam.
1. Johannes Kästee šadda. 2. Johannes Kästee pirra- 

■cuåppoo. 3. Sakariåå rämidimsalm. 4. Johannes råvåsm.

1. Elisabet soddadim-äigi poodij, ja sun šodda- 
dij alge. Ja suu siidulmuuh ja heäimuliih kullii, et 
Heärra lei tooham lädisvuodas styeresin suu vuåsta; 
ja  sij ilodii suin.

2. Ja te šoodai kåvcad peeivi, et sij pottii 
päärni pirracuoppad, ja nobdii päärni suu eeijis nooma 
mieldi Sakariasin. Mut suu enni ceelhij: Ij ainaskin; 
mut sun kalga nobdud Johannessan. Sij celkkii su
pin: Ij leh ohtkin tuu suuvvast, kote koččoo toin no- 
rnain. Ja sij sevilii suu eäččasis, manen sun tååtui 
alge nobduđ. Sun ånui taavlu ja čaalij täid saanijd: 
Johannes lii suu nomma. Ja puohah omattillii. Ja 
tallan lekkasij suu njälmi ja njuovča; ja sun såårnui 
kiiten Immeel. Ja palo poođij puohhäid sii siidul- 
muid ja saaha täst viiđånij ubba Juudea väärieennam 
mieldi, ja puohah, keäh tom kullii, pieijii tom våimui- 
dis, ceelhin: Mii sun poata tåån päärnist? Ja Heära 
kieta lei suin.

3. Sakarias teävdui Pase Jieggåin, ja sun en- 
nustij ceelhin: Rämidum leävus Heärra, Israel Immeel,



tastko sun lii uccam ja  lonestam almugis ja  aledam 
iniijaii peäluštume coarvi palvaliijes Daavid viässust. 
Ja tun, algaa^, kuccuuli pajeimui profeetan, tastko tun 
jođåh Heära muåđui ovdan rälitim tiet suu roodijd 
ja  addelim tiet peälustuine tobdö suu aalniugsis sii 
sudoi addagas oaggum tiet.

4. Ja pärni råvåsmij ja nanodui jieggast ja 
oroi nieeccist ton peeivi räi, koas sun koolgai poattid 
Israel aalmug ovdan. Luuk. 1.

4. Jeessus šoddam.
1. Jeessus šoddam almottuvvoo Joosefan. 2. Joosef 

ja Måårja vyelgiv Betleheman. 3. Kärjikeočeeh oagguh al- 
mottas Jeessus soddamist. 4. Kärjikeečeeh poatih Jeessus 
luus.

1. Heära epgal almostui Joosefan naharist, 
ceelliin: Ele poola väldimist luussad tuu peelikuåimad 
Máårja, tastko tot, mii lii supin šohanam, lii Pase 
Jieggast. Ja sun šoddad alge, ja tun koolgah piei- 
jađ suu nomman Jeesus, tastko suu peästa almugis 
sii sudoinis. Ko Joosef morråånij naharist, toovai 
sun nuvtko Heära epgal lei pakkiini, ja vaaldij 
Måårja luussas.

2. Tain peivijn poođij påkkum keäissar Augus- 
tusast, et puoh maailm koolgai kirjettud veärulaggan. 
Ja sij puoh monnii, kiiuv kavpugsis, veärun kirjettud. 
Nuvt meidei Joosef G-alileast, Natsaret kavpugist, 
vuolgij Juudean, Daavid kavpugan, mii koccoo Bet
lehem, tastko sun lei Daavid viässust ja suuvvast, 
addelim tiet kirjettid jieijas veärun kihlum emedinis 
Måårjåin. Ja te soodai, ko suoi tobbeen lein, et toh 
peeivih pottii, koas Måårja koolgai soddadid. Ja sun 
šoddadij alge, suu ovdemuu, ja kiesai suu ja piejai 
seimen, tastko sist ij lemag saje kyessiviässust.



3. Tain paihijn liijii olgon kuolbanist keččeeh, 
keäh iho kuccii ja vähtejii käärjis. Ja keeja, Heära 
epgal čuågui sii lunne, ja Heära šelgasvuot paaštij sii 
pirra; ja sij suorganii čuvtij. Mut epgal såárnui siijan: 
Ellei! poola: tastko keeja, mun almootam tiijan 
stuorra ilo, mii kalga poattii! puoliliåid almugäid; 
tastko onnåå peeivi lii tiijan Daavid kavpugist sod
dam Pestee, kote lii Kriistus, Heärra. Tååt lii tiijan 
merkkan: Tij kavnavetteđ päärni kiessum ja oadimin 
seimist. Ja tallan lei epgaläin stuorra almalag soati- 
vieva joavkku, kote räämmidij Immeel ja ceelhij: 
Kunnee leävus Imelän olluvvuodast, ja enamist råvhu, 
ulmuid mielastumvuot!

4. Ko epgaleh liijii vuälgam sii lunne aalman, 
sarnuu keččeeh koskanis: Vuälgup tääl Betleheman 
•keččađ tom, mii tobbeen lii soddam ja maid Heärra 
miijan almootij! Sij pottii hoappust ja kavnii Måårja, 
Joosef ja päärni, kote oodij. seimist. Koas sij tom oi- 
nii, te sij kulluuttii tom saava, mii lei siijan celkkum 
taan päärnist. Ja puoh, keäh tom kullii, omattillii tom, 
maid keččeeh liijii siijan sarnum. Mut Måårja vuork- 
kij puoh täid saanijd, tuudhan väimustis. Ja keeeeeh 
maccii, räämmidin ja kiiten Immeel puohain, maid sij 
liijii kuliani ja oainam. Matt. 1. Luuk. 2.

5. Jeessus pirracuoppam ja temppalan 
pyelitim.

1. Jeessus pirracuoppam. 2. Jeesus puåhtoo temppa- 
lan Heära ovdan. 3 1 Siimeon kiitossalm. 4. Profetissa 
Hanna.

1. Kävci peeivi keččin, ko pärni lei pirračuop- 
pamnal, addelui supiii nomma Jeesus, maid noomaid 
epgal lei supin addelam, ovdilko sun lei šohanam 
eennis vuobdast.



2. Ko putestimpeeivih Moosses laava mieldi lii
jii nuuham, toalvoin Joosef ja Måårja päärni Jeru
saleman, pieijam tiet suu Heära ovdan ja uhredim 
tiet. nuvtko lei celkkum Heära laavvast, ovt paara 
meeccituvvåid adai kyeht tuuvâuđagáå.

3. Ja keeja, Jerusalemist lei almai, keän nomma 
lei Siimeon. Tååt almai lei vanhurskes ja imelalaš 
ja vuordij Israel lohduttas; Pase Jiegga lei sust, ja 
supin lei almottum, et ij sun kolgam oainid jäämmim, 
ovdilko sun oaina Heära poksum, Sun poodij talle 
Jiega vaikuttasast temppalan. Ja ko vanhemeh puov- 
tiin päärni Jeessus temppalan, vaaldij sun suu as- 
kasis, kiitij Immeel ja såårnui: Heärra, tääl tun luåš- 
tah palvaliijed rååvhun; tastko muu čalmeh lee oainam 
tuu peälustas, maid leh råhtam puohai aalmugij ov
dan, čuovvadvuottan čuovađiđ pähiniid ja tuu aalmug 
Israel kunnen.

Joosef ja. päärni enni omattaläin tom, mii sust 
celkkui. Ja Siimeon sivnedij sunnuu ja ceelhij Måår- 
jan, päärni eänan: Keeja, tååt lii pieijum jurramaššan 
ja koccååmaššan ennuid Israelist ja merkkan, mon 
vuästa sårnoo. Ja meidei tuu siälu čoođa kalga 
miekki jotteed, et ennui vååimu jurduuh almottuccii.

4. Tobbeen lei meidei seämmåå tove profetissa, 
keän nomma lei Hanna. Sun’uv räämmidij Heära ja 
såårnui päärni kuätta toid, keäh Jerusalemist vuordii 
lonåstas. Luuk. 2.

6. Nnortt-eennam tietteeh.
1. Nuortt-eennam viises almaah poatih Jerusaleman 

Jeessus uccam tietr 2. Sij kävnih suu Betlehemist.

1. Ko Jeesus lei šoddam Betlehemist, pottii 
tietteeh nuortt-enamim Jerusaleman ja  celkkii: Kost



lii soddam juudalij kunagas, tastko mij lep nuortt- 
enamiin oainam suu tääsni ja lep poattam kommeerdiu 
ruhadallad suu. Ko kunagas Heroodes tâåm kuului, 
suorganij sun ja ubba Jerusalem ohtan suin. Suu páâ- 
hui aalmug pajemuid paappaid ja kirjemätteid nura- 
dattađ ja koijadalai sist, kost Kriistus koolgai sod- 
dađ. Sij celkkii supin: Juudea Betlehemist; tastko 
näyt lii profeet peht čaallum: Tun Betlehem jieh ai- 
naskin leh ucemus Juuda oaivååmusain, tastko tust 
poata tot oaivååmus, kote kalga lede muu aalmug 
Israel keceee. Talle Heroodes kočoi syele tietteid 
luussas, tuudhai sist tarkka, mon ääigi täsni iidij, ja 
vuolgatij sii Betleheman, ceelhin: Vyelgid ja tiädustal- 
lad tarkka päärni kuåtŧa,; ja ko tij kavnavetted suu, 
te almottid mupin, et mun’uv poadåččim kommeerdiu 
ruhadallađ suu.

2. Ko tietteeh liijii tååm kullam, vuolgii sij 
mátkasis, ja keeja, täsni, maid sij liijii oainam nuort- 
tan, juudij sii ovdast, tassaag ko poodij ja orostij ton 
pääihi oola, kost pärni lei. Ja ko sij oinii tääsni, 
te sij åvvukuottii eidu čuvtij, monnii viäsun ja oinii 
päärni eninis Måårjåin. Sij luåštadittii eennaman, 
ruhadillii suu, lehastii rigesvuodaidis ja puohtii supin 
skeepkaid: kole, sovčettas ja mirrham. Ja ko Im
meel naharist kieldij sii innig muhattalmist Heroodes 
kuävlu, maccii sij nube rade mieldi jieijis eennaman. 
Matt. 2.

7. Pataras Egyptan.
1. Joosef oaggu påkkum toalvud Jeesuspäärni Egyp

tan. 2. Heroodes ocå Jeessus koddem tiet. 3. Joosef måeca 
Egyptist maassat.

1. Ko tietteeh liijii vuålgam, oinui Heära ep
gal Joosefan naharist, ceelhin Čuággul aj vääldi



päärni eninis miäldad, paattar Egyptan, ja oro tob
been, tassaag ko mun ceälham tupin, tastko Heroodes 
äigu uccact päärni, hevattim tiet suu! Ja Joosef čuág- 
gulij, vaaldij päärni eninis iho ja paattarij Egyptan.

2. Ko Heroodes tastmapa vuåmmašij, et tiet
teeh liijii suu peättam, eädui sun eidu čuvtij ja vuol- 
gaŧij kodded puohaid algepärnaid Betlehemist,ja ton 
raajijn, keäh liijii kyövt-ihäsiih adai nuorabeh.

3.. Mut ko Heroodes lei jååmmam, oinui Heära 
epgal Joosefan ja páåhui suu mäcciđ pârnåin ja ton 
enniin Israel eennaman. Joosef toovai, nuvtko epgal 
pååhui, ja poodij G-alilean ja orostij aassad Natsaret 
kavpugan. Matt. 2.

8. Jeesus kyehtnubålah ihåsaggan temppalist.
1. Jeesus lii vanhemiidisguim ovdemuu tove pessiåå- 

juuhlijn temppalist. 2. Jeesus måeca Natsaretän ja råvåsm 
tobbeen.

1. Jeessus vanhemeh juudiin jyehi ive pessiåå- 
juhliid Jerusaleman. Ja ko Jeesus lei 12 ive poaris, 
servidij sun sunnuu juhliid. Ko juhlepeeivih liijii nuu- 
ham ja suoi jurgaladåin vist maassat kuävlu, paasij 
algaag Jeesus Jerusaleman. ige Joosef ja päärni 
enni tiättam tom, mut jurdiin suu leemin mieldi mät- 
kiseervist. Suoi juuđiin peeivi määdhi ja ussåin suu 
heäimulij ja oapis ulmui lunne. Mut ko suoi eäva suu 
kavnam, macciin suoi Jerusaleman uccam tiet suu. 
Ja te soodai, et suoi kulm peeivi kefcin kavnäin suu 
temppalist išteoromin måttååttiijei kooskast, kuldalmin 
sii ja koijadalmin sist. Ja puohah, keäh kullii suu, 
suorganii suu ibärdas ja västadasai tiet. Ko suu van
hemeh oiniin suu, omattalåin suoi; ja suu enni ceelhij 
supin: Pärnagam, mane munnui nävt toohili? Keeja, 
muoi ejinad leen muuratan uccam tuu. Sun ceelhij



sunnui: Mane tuoi muu ussåiđ? Bppeeuv tiättam, et 
mun koolgam leđe taine, moh muu Eeji lee? Mut 
suoi eäva iberdam tom säni, maid sun såårnui sunnui.

2. Jeesus moonai talle sunnuin, poodij Natsa- 
retan ja lei sunnui vyelebag. Suu enni vuorkkij taid 
saanijd väimusis. Ja Jeesus rávåsmij viisesvuođast, 
avveest ja åármust Immeel ja ulmui ovdast. Luuk. 2.

II. Yalmaštas Jeessus julgalii 
tooiman.

9. Johannes Kästee toima.
1. Johannes särnid puårådas ja kasta. 2. Johannes 

toima puåhta heeđalm. 3. Johannes tuodaSt Kristusist.

1. Keäissar Tiberius vittnubålovváåd halđašim- 
ive, ko Pontius Pilatus lei Juudea eennamheärran 
ja Heroodes Antipas Galilea kunagassan, poodij Immeel 
päkkum Johannesan meeccist. Ja sun poođij puohhäid 
paihiid Jordan pirra, särnidij puårådas kaasta sudoi 
addagas oaggum tiet ja ceelhij: Toohađ puårådas, tastko 
alme väldikodde lii aldanam! Johannesast liijii ka- 
meelsovspihtaseh, čevdipovij lei suu pirra ja suu pur- 
ramaš lei syeinisirkah ja meeccimieta. Talle moonai 
suu luus Jerusalem, ubba Juudea ja puoh eennam Jor
dan pirra, ja Johannes kaastij sii Jordanist. Mut kb 
sun ooinij ennuu fariseusaid ja sadduseusaid poatimin 
kaastan, såårnui sun siijan: Tij kuovdij uudageh, kii 
ravvij tii, et pyehtivetteđ velttid poattee vaje? Too
had tääl puärädasan anettiijee heedalm! Elled jurde, 
et oagguvetteđ jurdaččiđ: liihan mist Aabraham eči- 
nin; tastko mun ceälham tiijan, et Immeel lii vuäima-



lag cuvnađ täin keeđgijn pårnaid Áåbrahaman. Jo 
lii åkšu pieijum muorai madduv; tonŧiet jyehi muora, 
mii ij toov šieu beeđalm, čuåppoo meddal ja leggis- 
tuvvoo tuulan.

2. Talle aalmug koijadij sust: Maid mij kolgap 
toohad? Sun ceelhij siijan: Keäst lee kyeht liške- 
mååccuh, juåvus toos, keäst ij leh ohtagin; ja keäst 
lii purramaš, sun tavos seämmåånal! Publikaanehuv 
koijadii sust: Maid mij kolgap toohađ? Sun ceelhij 
siijan: Epped koolga väättid eenab ko tiijan meridum 
lii! Ja soatialmaahuv koijadii sust: Maid mij kolgap 
toohađ? Sun ceelhij: Epped koolga toohađ vieha- 
vääldi ige poastuvuoda keässan, ja kolgvetted tuttad 
pålkkasid.

3. Ko aalmug vuordij ja puohah jurdačeii våi- 
muinis Johannes kuätta: legguv sun Kriistus, te Jo
hannes västidij, ceelhin puohhäid: Mun kale kååstam 
tii čassiin, mut tot poata, kote lii muu vievsab ja 
keän kammuuvuodduid jiem leh tohálag nuollau. Sun 
kåsta tii Pase Jieggäin ja tuläin; sust lii leäskumlitte 
kiedastis ja sun putteest riihašiljoos ja norä jiivijd 
äittasis, mut poalda ruumeniid caskamettum tuläin. 
Luuk. 3. Matt. 3.

10. Johannes kasta Jeessus.

Jeesus poodij Galileast Jordan riidon Johannes 
luus kastud. Mut Johannes hettij suu, ceelhin: Mun 
taarbašam soddad tuu peht kastum, ja tun poađåh 
muu luusa! Mut Jeesus västidij: Miedeet tääl; tastko 
nävt soapa miijan tevdid puoh vanhurskesvuoda. Talle 
miedetij sun tom soddad. Ko Jeesus lei kastum ja 
ruhadalai, keeja, almeh lekkasii supin, ja Johannes 
ooinij Immeel Jiega vuålus luåštadatmin tuvvåå muå- 
đušaggan ja poatimin suu oola. Ja jiena almeest ceel-



hij: Tååt lii muu räähis Algam, keäs mun mielastuv- 
vim. Matt. 3. Luuk. 3.

11. Jeesus kivsecluvvoo pergaluvvast.

Talle toalvui Jiegga Jeessus meäcau kivsedud 
pergaluvvast. Ko suu lei purahaunaavuoda annaam 
40 peivijd ja 40 iijaid, te sun purastui. Ja kivsedii- 
jee poodij suu luusa ja ceelhij supin: Jos tun leh Im
meel alge, te ceelhi. et tååh keedgih šaddeh leihin! 
Mut sun västidij ceelhin: Kirjettum lii: Olmoog ij ele 
tus leibiin, mut jyehi saaniiu, mii vuålga Immeel 
njäälmist. Talle vaaldij pergalah suu mieldis pase 
kavpugan, piejai suu temppal paalda-rakanas häärji 
oola ja ceelhij supin: Jos tun leh Immeel alge, te 
leggistađ tåågu vuálus, tastko kirjettum lii: Sun ad- 
del päkkum epgaliidis tuu kuutta, ja sij kyeddih tuu 
kiedaidisguim, et jieh tun ainaskin jualgad keädgan 
nurdast. Jeesus ceelhij supin: Meidei lii kirjettum: 
Ele kivsed Heära, tuu Imelad. Oppeet pergalah vaal
dij suu mieldis eidu olla vaaran, čaaitij supin maailm 
väldikuuddijd ja toi šelgasvuođá ja ceelhij supin: Täid 
puohaid mun addelam tupin, jos luåštađäđah eennaman 
ja ruhadalah muu. Te Jeesus ceelhij supin: Moona 
meddal, såttan; tastko kirjettum lii: Heära, tuu Ime
lad, tuu koolgah komerdid ja palvalid suu ainoo! 
Talle pergalah ratkui; ja keeja, suu luusa pottii epga- 
leh ja sij palvalii suu. Matt 4.

12. Jeessus vuossmuuh måttååttaspårnåáh.

1. Johannes tnođašt Jeesusist. 2. Johannes, An
dreas ja Piättar poatih Jeessus luusa. 3. Filippus ja Nata- 
nael riemmav servidict Jeessus.



1. .Jeesus maacij meeccist Jordan riidon, ja ko 
Johannes ooinij suu poatimin luussas, ceelhij sun: 
Keeja, Immeel lääbis, kote vålda meddal maailm sud- 
doid! Ja Johannes tuođaštij vala, ceelhin: Mun oi- 
nim Jiega poatimin tuvvåâ haamiin almeest ja orost- 
min suu oola. Ige mun tubdam suu, mut sun, kote 
vuolgatij muu čassiin kästiđ, ceelhij muijin: Keän oola 
tun oainah Jiega poatimin ja orostmin, sun lii tot, 
kote kåsta Pase Jieggäin. .Ja mun lem oainam tom 
ja lem tuođašŧarn, et tååt lii Immeel alge. Itten Jo
hannes oppeet cuägui tobbeen ja kyeht suu måttååŧ- 
tas-pårnainis. Ja sun keejai Jeessusan, kote poodij 
väägin, ja ceelhij: Keeja, Immeel lääbis!

2. Ko toh kyeht mättäättä s päärni kuláin Jo
hannes saanijd, servidåin toh Jeessus ja åjauåin tom 
peeivi suu lunne. Tååh måttååttaspårnååh lein Jo
hannes ja Andreas. Andreas kaavnai viiljas Siimon 
ja ceelhij supin: Muoi leen kavnam Messinä. Ja sun 
puovtij suu Jeessus luus. Jeesus keejai Siimonan ja 
ceelhij: Tun leh Siimon, Joona alge; tuu nomma lii 
tään räjiist Keefas (Piättar =  källee).

3. Itten ååigui Jeesus vyelgid Galilean, ja sun 
kaavnai Filippus ja ceelhij srnjin: Servid muu! Fi- 
lippus kaavnai Natauael ja ceelhij: Mij lep kavnam 
tom, keäst Mooses ja profeetah lee kirjettäni, Jeessus, 
Joosef alge Natsaretist. Natanael.ceelhij supin: Puah- 
tauv mihheen puorijd poattiđ Natsaretist? Filippus 
västidij: Poađi ja keeja! Jeesus ooinij Natanael poa
timin ja ceelhij: Keeja, olm Israelilag, keäst ij leh 
käävvilvuot! Ja Natanael servidij Jeessus. Joh. 1.



III. Jeessus julgalaš toima.
13. Heejah Kaanast.

]. Jeesus lii måttååttaspåmaiđisguim Kaana heejaih.
2. Jeessus vuossmug oomastyeji.

1. Koalmad peeivi liijii heejah Galilea Kaanast 
ja Jeessus enni lei tobbeeu. Jeesus ja suu måttååt- 
taspårnååh koččojii meidei heejåid. Ja ko viini nuu-
vai, ceelhij Jeessus enni supin: Sist ij leh viini. Jee
sus ceelhij supin: Kälgu, mii must lii tuin tohamaš-
šan? Ij muu äigi leh vala poattam. Suu enni ceel
hij talle palvaliijeid: Maid sun särnu tiijan, te toohad 
tom!

‘2. Juudalij putestim-udhe mieldi liijii tobbeen 
kutŧ keđgi-čääcilite, main juåhåg keesij kyeht tai kulm 
mito. Jeesus ceelhij palvaliijeid: Tevdiđ čääciliittijd 
čassiin! Ja sij tevdii revnij tåâsa. Sun ceelhij sii
jan: Leäskud tääl náåpan ja toalvuđ pido rähtei! Ko 
rähtee keččlij tom čääsi, kote lei viinin muttum, ko- 
coi sun irge ja ceelhij supin: Juåhág piäja vuoččin 
ovdan šieu viini ja tastmapa heäjub, ko lee oaivadum. 
Tun vyerkkejih šieu viini táån räi. — Tååt lii vuoss- 
mu§ oomas, maid Jeesus toovai ja almootij šelgas- 
vuodas. Ja suu måttååttaspårnååh uskuu supin. Joh. 2.

14. Jeesus putteest temppal. Jeesus ja 
Nikodemus.

1. Jeesus lii vuossmuu tove temppalist, tastmapa ko 
sun lei algam julgalii toimas. 2. Juudaliih vuåstalesteh suu.
3. Jeesus sårnu Nikodeemusåin uđđasist šoddam kuåtta.

1. Juudalij pessiååh liijii alda, ja Jeesus moo
nai Jerusaleman. Sun k o ah tai temppalist taid, keäh 
vuobdii vuåvsaid, savjaid ja tuvvåid, ja ruttlonottii-



jeid, keäh liijii tobbeen isteoromin. Ja sun toovai 
oorain ruåska, vyejetij sii temppalist olgos ja ceelhij: 
Ellect toov muu eeji viäsu kävppiviässun.

2. Juudaliib celkkii supin: Maid meerhaid tun 
miijan čååiŧah, koas nabdemiid toovah? Jeesus väs
tidij siijan: Eačcod eennaman tåäm temppal, ja mun 
rååhtam tom kulman peivist. Juudaliib celkkii: 46 
ihbeed lii tååt temppal rahtum, ja tun’uv råbtačcib 
tom kulman peivist? Mut sun såårnui rummašis temp
pal kuåtta.

3. Ko Jeesus lei Jerusalemist pessiååjuuhlijn, 
uskuu ennuu supin, ko oinii taid meerhaid, maid sun 
toovai. Te lei mottoom fariseus, keän nomma lei 
Nikodeemus, juudalij pajemui kooskast. Sun poodij 
iho Jeessus luus ja ceelhij supin: Måttååttiijee, mij 
tiettip, et tun leh Imelist poattam måttááttiijen; tastko 
ij kihheen pyövti toohact taid meerhaid, maid tun too
vah, jos ij Immeel leh suin. Jeesus västidij: Tuodai, 
tuodai ceälham mun tupin: Kote ij sooda paijeen 
(adai uđđasist), ij suu pyövti oainid Immeel väldikode. 
Nikodeemus ceelhij: Maht puåhta olmoog poarisin sod
dad? Jeesus västidij: Kote ij sooda čäässist ja  jie g 
gast, ij suu pyövti poattid Immeel väldikoddan siisa. 
Mii oaggist lii soddam, tot lii oaggi, ja mii Jieggast 
lii soddam, tot lii jiegga. Nikodeemus ceelhij: Maht 
tot puähta šoddađ? Jeesus västidij ja ceelhij supin: 
Tun leh Israel måttååttiijee, ja jieh tiede täid! Nuvtko 
Mooses pajedij kyövdi meeccist, nuvt kalga ulmuu 
Algeuv pajedud. Tastko nuvt Immeel räähistij maailm, 
et suu addelij ainoo algees, et ij kililleen, kote supin 
osko, hevvaniccii, mut oaggucij nuuvhaunaa eellim. 
Job. 2, 3.



15. Jeesus särmittä! samarialii kåålgu.
1. Jeesus sårnu kålgoin ellee čäässist. 2. Jeesus 

almoot, et sun lii Messias. 3. Samarialiih oskoh supin.

1. Jeesus kuođij Jerusalem ja vaikutij mot
tooni ääigi Juudeast seämmåå ääigi ko Johannes Käs
tee. Ton ääigi Heroodes addelij väldid Johannes 
kidda ja pieijad suu fapgavuotau. Ko Jeesus tom 
kuulai, vuolgij sun maassat Galilean; ja sun koolgai 
jotteeđ Samaria čoođa. Te sun poodij mottooni Sa
maria kavpugan. mon nomma lei Siikar. Tohbeen lei 
Jaakob käldee. Ko Jeesus lei määdhist livvum, iiš- 
tai sun käldee peällas. Talle poodij kälgu kavpugist 
cääsi koaivustid. Jeesus ceelhij supin: Adde mppin 
juuhad. Tastko suu måttååttaspårnååh liijii monnam 
kavpugan purramaš oastid. Kälgu ceelhij: Malit tun, 
kote leh juuđalag, ånuh juhamaš muste, kote lem sa- ■ 
marialag kälgu. Jeesus västidij supin: Jos tun tiä- 
đåcčih Immeel skeepka ja kii tot lii, kote ceälkka 
tupin: adde mupin juuhađ, te tun ânuččih sust, ja sun 
adeličij tupin ellee cääsi. Kälgu ceelhij: Heärra, ij- 
han tust leh koaivustimlitte, ja käldee lii jieppal; kost 
tust lii tääl ellee čääci? Jeesus västidij: Juähäg, kote 
juhä tåâm čääsi, kuškluvå oppeet, mut kote juhä tom 
čääsi, maid mun addelam supin, sun ij kuškluu nuuv- 
hannaa. Kälgu ceelhij talle: Heärra, adde mupin tom 
cääsi, et jiem mun kuškluččii ige tarbašičcii poattid 
teehi cääsi vieggad.

2. Jeesus ceelhij supin: Vyelgi, kočo almad 
ja poadi teehi! Kälgu västidij: Ij must leh almai. 
Jeesus ceelhij: Olmnäl celkkih; tastko vitt almaa lee 
tust lemag, ja tot, kote tust tääl lii. ij leh tuu almai. 
Kälgu ceelhij: Heärra, mun oainam et tun leh pro- 
feet. Mii eejih lee tään vääriist ruhadallam, ja tij 
celkkivetted: Jerusalemist lii tot päikki, kost kalga



ruhadallađ. Jeesus ceelhij: Kålgu, oskö muu, tot 
äigi poata, et epped tään vääriist eppedge Jerusale
mist ruhadal Eeji. Immeel lii Jiegga, ja toh, keäh 
suu ruhadeleh, kalgeh suu ruhadallad jieggast ja tuo- 
tavuodast. Kälgn ceelhij: Mun tiäđåm Messiaa poat- 
tim, keän nomma lii Kriistus; ko sun poata, te suu 
almoot miijan puoh. Jeesus ceelhij supin: Mun lem 
tot, mun, kote tuin såårnum.

3. Talle kålgu kuođij čääcilittees, moonai kav- 
pugan ja ceelhij ulmuid: Poattid keččađ tom ulmuu, 
kote mupin ceelhij puoh, maid mun lem tooham. Ijuv 
sun tot leh Kriistus? Te sij vuolgii kavpugist ja 
pottii suu luusa. Ko sij pottii suu luusa, ruhadillii 
sij suu åjaniđ sii lunne. Sun ååijanij tobhen kyeht 
peeivi. Ja ennuu uskuu suu sänis tiet ja celkkii käål- 
gun: Ep tääl innig oskö tuu sarnum tiet, tastko mij 
lep jiejah kullam ja tiettip suu tuođai leemin Kriis
tus, maailm Pestee. Joh. 4.

16. Piättar kyelisaalas. Matteus koöčom .
Apostolij valjim.

1. Jeesus måeca Galilean. 2. Jeesus talia ommas, 
et Piättar koddå ennuu kuolijd. 3. Jeesus koeco Matteus 
måttååttaspärninis. 4. Jeesus väljee 12 apostoliid.

1. Ko Jeesus poodij Galilean, valdii Galilealiih 
suu vuåsta, ko sij liijii oainam, maid Jeesus lei Jeru
salemist pessiåå-juuhlijn tooham. Ja Jeesus poodij 
ja orostij aassad Kapernaum kavpugan. Ton ääigi rä- 
jiist sun aalgij särnidid ja celkkid: Äigi lii tevdumja 
Immeel väldikodde lii aldanam. Toohad puårådas ja 
oskod evangelium.

2. Motomin Jeesus čuågui Genesaret meera rid- 
doost, ja ko aalmug pokkij suu luusa kullad Immeel 
säni, moonai sun kärba siisa, mii lei Siimon oami, ja



tåátui suu lyeštiđ tom enamist olgolakhaa; ja sun 
mättatij aalmug kärba sist. Mut ko sun jooskai sár- 
numist, ceelhij sun Siimonan: Toalvu kieiynalasan, ja 
suåppuđ viermidid värppin! Siimon yäsŧidij: Måttååt- 
tiijee, ubba iija mij lep tooham tyeje epke maiden 
koddäm; mut tuu päkkum mieldi mun suäpum viermi. 
Ko sij t.om tohhii, te sij kuddii stuorra kyeli-hivva- 
duv; ja sii viermih kiskojii. Sij sevilii kuoimidis, keäh 
liijii nube kärbast, et sij poađáččii išediđ. Ja sij pot
tii ja tevdii kuohtuid kärbaid, nuvt et toh masa vuäi- 
juv. Ko Siimon Piättar ooinij ommas, kommeerdij 
sun eennaman Jeessus iddui ovdan ja ceelhij: Heärra, 
moona meddal muu lunne, tastko mun lem suddogas 
olmoog! Mut Jeesus ceelhij: Ele poola, tun oaguh 
tästmapa ulmuid! Ja sij kessii kärbaid eennaman, 
kuođđii puoh ja servidii Jeessus.

3. Ko Jeesus mottooni peeivi lei jotemin, ooi
nij suu almaa, keän uomina lei Matteus, išteoromin 
tulli viässust. Sun ceelhij suljin: Servid muu. Matteus 
kuođij puoh, cuäggulij ja servidij suu. Ko Jeesus 
išteoroi purramin suu viässust, pottii ennuu publikaa- 
neh ja suddogasah, ja sij išteurruu ovtast Jeesusäin 
ja suu mättäättaspärmtiguim. Mut ko fariseusah tom 
oinii, celkkij sij suu måttååttaspårnåidis: Mane tii 
mättäättiijee pora publikaani] ja suddogasaiguim? Ko 
Jeesus tom kuulai, ceelhij sun: Eä tiervaseh taarbaš 
pyerediijee, mut pyecceeh. Jiem mun leh poattam 
koččod vanhurskåiđ, mut suddogasaid puårådasan.

4. Jeesus kočoi mättäättaspärnaidis ja valjij 
sist 12, keid sun meidei noobdij apostolin. Toh liijii: 
Siimon, keäm sun noobdij meidei Piätarin, ja Andreas, 
suu vilja, Jaakob poarrasub ja Johannes, Filippus ja 
Bartolomeus, Työmes ja Matteus, Jaakob nuorab AI- 
feus alge ja Siimon Kiivastellee, Juudas Jaakob alge 
ja Juudas Iskariot. Joh. 4. Matt. 4. Luuk. 5, 6.



17. Jeessus väärisärni.
1. Jeesus måttat avdagasvuođa kuåtta. 2. Jeesus 

måttat vanhurskesvuođa - kuåtta. 3.. Jeesus . måttat .ruhadal- 
lađ. i .  Eennamlii täävvir kuåtta. 5. Eärrasij tuommim 
kuåtta. 6. Jeessus sårnumaš olm kullam kuåtta.

1. Ko ennuu aalmug lei nuradâttam Jeessus luusa, 
vaagij sun vååran. Ko sun lei išŧam, pottii suu mät- 
tååttaspårnååk suu luusa; ja suu mättatij sii ja ceelhij:

Avdagasah lee jiegastis kievhih; tastko almeväl- 
dikodde lii sii. Avdagasah lee murrahliih; tastko sij 
šaddeh lohđuttum. Avdagasah lee lojes ulmuuh; tastko 
sij ärbejeh eennam. Avdagasah lee toh, keäh puras- 
tuveh ja kuškluveh vanhurskesvuođa, tastko sij kal- 
laaneh. Avdagasah lee läđis ulmuuh; tastko sij oag- 
guh läđisvuođa. Avdagasah lee putŧåh våimustis; tastko 
sij oagguh oainid Immeel. Avdagasah lee råâvhu tah- 
heeh; tastko sij nahjodeh Immeel pärnin. Avdagasah 
lee vanhurskesvuođa tiet våinudum ulmuuh; tastko 
almeväldikodde lii sii.

2. Elled jurde,- et mun lem poattam laava ja 
profetaid komettid. Jiem poattam kornettia, mut tev- 
did. Mun ceälham ' tiijan: Jos ij tii vanhurskesvuot 
juvsa ennuu ovdelåå, ko kirjemättei ja fariseusai, ep
ped ainaskin peesa almeväldikoddån. — Tij leppeđ 
kullam poarrasäid celkkum: Ele kode; mut kote koddá, 
sun lii suij-oaivi tuämuu. Mut mun ceälham tiijan: 
Juáhåg, kote sujattåå eäddu viljasis, sun lii suij-oaivi 
tuåmun; ja kote ceälkka viljasis: „Tun pess-oaivi“, lii 
suij-oaivi stuorra rädi ovdan; ja kote ceälkka: „Tun 
jolla", lii suij-oaivi tullahelvitan. Käähistid vajaliidid, 
sivnedid taid, keäh koroteh tii, toohađ pyere toid, 
keäh vaijeedeh tii, ja ruhađallađ toi ovdast, keäh 
soardih tii ja väinudeh tii; et tij poađåččiid eeijid 
pärnin, kote lii oolmijn, tastko sun addel peäivagis 
pajaniđ paa’aj ja puorij paijeel, ja addel arved van-



hurskåi ja  eepivanhurskåi paijeel. Kolgvetteđ tääl 
leđe olláseh, nuvtko tii almalag eeci lii oles!

3. Ko tij ruliadalvetteđ, te ruhadallađ nävt: 
Mii Eeci, kote leh oolmijn. Pasottum leävus tuu 
noiniua. Pöađus tuu väldikodde. Šados txm tåttu 
eennam aine, nuvtko almeest. Adde miijan oimåå 
peeivi mii jyehipeäivålii leeibi. Ja adde miijan adda- 
gas mii suddoid, nuvtko mijuv ađdagas addelep toid. 
keäh lee mii vuásta rikkoni. Ja ele jodeet mii kiv- 
sådasan. Mut peesti mii paa’ast. Tastko tuu lii 
väldikodde ja  vyeimi ja  knnnee nuuvhanuaavuodast. 
Amen. — Áånnuđ, te tiijan adeluvvoo; uccatt, te tij 
kavnavetteá; špoahuttiđ, te tiijan lehastuvvoo!

4. Elleđ nuura olssid aarnijd eennam oola, kost 
muoc ja ruosta pilled ja suoliuuh kiškoh siisa jieijis 
ja suålådeh. Mut nurrađ olssid aarnijd almeest, kost 
ij muoc ige ruosta pilled, ja kost suolluuh eä kisko 
siisa jieijis eäge suålåád. Tastko kost tuu aarni lii, 
tobbeen lii tuu våimuduv. — Elled muurat jieggad tiet, 
maid puraččiiđ tai maid juvvaččiiđ, ige rummašid tiet, 
moid kårvuđađačciid. Keččađ alme luuddijd: eä toh 
kalve eäge niite, eäge nuura aittiid, ja tii almalag Eeči 
piämma taid. Eppeđuv tij leh ennuu pyereeb åär- 
vust, ko toh? Keččađ kuolban raassijd, maid toh šad- 
deh. Eä toh tyeje toov eäge( pane. Mut mun ceäl- 
ham tiijan, et ij Salomongin puoh kunnestis lemag 
nuvt pivtastum, ko ohta tain. Jos tääl Immeel toin 
nalijn pivtast kuolban rääsi, te ij uv sun ennuu mielas- 
tubbooht pivŧast tii, tij uccâä oskooh? — Uccađ vuoc- 
cin Immeel väldikode ja suu vanhursk.esvuoda, te tååh 
puohah adeluvvojeh tiijan lasseen.

5. Elled tuommii, emmas tij työmmejud, tastko 
moin tuämoin tij tuommiivetted, toin työmmejuuvetted 
tij jiejahuv; ja moin mittöin tij mittedvetteđ, toin 
mitteduvvoo tiijan olssiduv. — Monnad poskis poor-



tast siisa, tastko tot portt lii kubduv ja tot rađe vii
des, kote toalvu kadottasan, ja toh lee ennuu, keäh 
maneh togo siisa; mut tot portt lii poskad ja tot rade 
lii kärgi, kote toalvu eelliman, ja toh lee häärvih, keäh 
kävnih tom.

6. Juâhág tääl, kote kulå täid muu saanijd ja 
taha taid, kalga verdidud iherdiijee almaij, kote raah- 
tij viässus källee oola. Ja čääcišoalåttah koocai, tulve 
soodai ja piegah pottii ja čuoccii ton viäsu vuåsta, 
ige tot virrarn, tastko tot lei vuåđudum källee oola. 
Mut juáhág, kote kulä taid muu saanijd, ige toov taid, 
tot kalga verdidud tuhmes almaij, kote raahtij viäs
sus cunnuu oola. Ja čääcišoalåttah koocai, tulve soo
dai ja piegah pottii ja čuoccii ton viäsu vuåsta, ja tot 
viirai, ja ton virram lei styeres.

Ja te šoodai, ko Jeesus lei loaptam täid saanijd, 
et aalmugjoavhuh suorganii suu mååtu tiet, tastko 
sun addelij siijan måttåättas mahte tot, kest lii väldi, 
ige mahte sii kirjemätteeh. Matt. 5—7.

18. Jeesus pyereed cyede-oaivalmaa palvaliijee.

Ko Jeesus lei loaptam väärisäärnis, moonai sun 
Kapernauman. Tobbeen lei čyeđe-oaivalmai, keän pal
valiijee puosai ja lei alda jäämmim. Ko sun kuulai 
Jeessus kuåtta, vuolgatij sun suu luusa motomiid juu- 
dalij vuorrasiid åånnuđ, et sun poađáčij pyerediđ suu 
palvaliijee. Ja Jeesus moonai siin. Mut ko Jeesus 
lei jo suu pääihi alda, vuolgatij čyeđe-oaivalmai mo
tomiid usteviidis celkkid supin: Heärra, ele väivid 
jieijäd, tastko mun jiem leh ton åårvust, et tun poa- 
uaccih muu kåátu vuålå. Tontiet jiem annaam jiec- 
čan ton ärvusaggan, et puåvtaččim poattid tuu luusa, 
mut ceelhi tus saaniin, te muu palvaliijee puurran.
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Tastko mun’uv lem våå olmoog, vääldivuäläg, ja must 
lee soatialmaah muu vääldi vyelni, ja mun ceälkam 
tääs.: vyelgi, te sun vuälga, ja nubbân: poadi, te sun 
poata, ja palvaliijeisan: toov tååm, te sun taha. Ko 
Jeesus kuulai ŧååm, omattalai sun ja ceelhij toid, keäh 
suu servidii: Mun ceälham tiijan: Jiem Israelistkin leh 
kavnam nuvt sŧuorra oskö. Ja toh, keäh liijii vuol- 
gattum, maccii maassat ja kavnii pyeccee palvaliijee 
tiervan. Luuk. 7.

19. Jeesus eovnä Nain leeska alge.

Itten Jeesus moonai kavpugan, mon nomma lei 
Nain, ja suin monnii kallaad suu måttååttaspårnain ja 
ennuu vieha. Ko sun aldanij kavpug poorta, kuoddui 
tohheen ruurnas, kote lei eennis ainoo alge, ja enni 
lei leska. Ja ennuu kavpug aalmug liijii suin. Ko 
Heärra ooinij leeska, äärmitij sun suu ja ceelhij supin: 
Ele ciäru! Sun vaagij aldelåå ja kuoskatij kyeddim- 
muoräid, ja kyeddeeh cuogittii. Ja suu ceelhij: Nuora 
almai, mun ceälham tupin: Koccåå! Ja jämmee paijaa- 
nij ište ja sårnuškuođij; ja sun addelij suu eännasis. 
Palo soodai puohhäid, ja sij rämidii Immeel, ceelhin: 
Stuorra profeet lii pajanam mii kooskan, ja Immeel 
lii uccam almugis. Ja saaha suu kuåtta viiitanij ubba 
Juudea ja aldemuu eennam mieta. Luuk. 7.

20. Suddogas kälgu fariseus viässust.

Mottooni fariseus tååtui Jeessus poattiđ puradid 
suin. Sun moonai fariseus viäsun ja iištai puradiđ. 
Ja keeja, kavpugist lei kälgu, kote lei stuorra suddo
gas. Ko kälgu ooinij Jeessus purramin fariseus viäs-



sust, vaaldij sun lite tieva tivras poksuu, moonaj Jees
sus tuåha, suu juolgij paaldan, čiärun, konjaliidisguim 
lahtadalskuodij suu juolgijd, kuškadij taid oaivis vuop- 
taiguim, cummalij suu juolgijd ja poavsui taid pok- 
suin. Mut ko fariseus, kote Jeessus lei kocčom, ooi- 
nij tååm, jurdaeij sun jiečalnees: Jos tååt licij profeet, 
te sun kale tiäđâčij, kii ja mabdem tuot kålgu lii, 
kote suu kuoskattal, et sun lii stuorra suddogas. Talle 
Jeesus ceelhij supin: Siimon, nrast licij tupin sårnum- 
naal. Sun ceelhij: Mâttååttiijee, såårnu! — Mottooni 
lovn-addeliijest lein kyeht velg-almaa. Oht lei velgus 
500 pennigiid ja nuhbe 50. Ko ij sunnust lemag moin 
mäksiđ, äärmitij sun sunnuu ja addelij kuohtuid veelgi 
addagas. Koabbag sunnust, tuu mielast, kalga pyere- 
beht rähistiđ suu? Siimon västidij: Muu ärvidim 
mieldi tot, keäs adelui eenab addagas. Jeesus ceel
hij supin: Olmnal tun työmmejih. Ja sun jurgláđai 
kåålgu peäl ja ceelhij Siimonan: Oainahuv tååm kåål- 
gu? Mun pottim tuu viäsun, ja jieh tun addelam čääsi 
muu juolgiid; mut tååt lii lahtadam muu juolgijd ko
njaliidisguim ja kuškadam taid vuoptaidisguim. Tun 
jieh leh cummalam muu; mut ton pajeest ko mun 
teehi pottim, ij tååt leh joskam cummalašmist muu 
juolgijd. Tun jieh leh poaksum muu oaivi öljyin, mut 
tååt lii poaksum muu juolgijd tivras poksuin. Tontiet 
mun ceälham tupin: Suu ennuu sudoh lee adelam ad
dagas; tontiet sun räähistij cuvtij. Mut keäs uccåå 
adeluvvoo addagas, tot räähisŧ uccáå. Tastmapa Jee
sus ceelhij kåålgun: Tuu sudoh lee adelum addagas. 
Ja toh, keäh suin išteurruu purramin, sårnuškuottii 
koskanis: Kii ŧåát lii, kote addel suddoid addagas? 
Talle Jeesus ceelhij kåálgun: Tuu osko lii tuu peä- 
luštam. Moona rååvhun! Luuk. 7.



21 . Jeessus veärdadasah alme väldikode 
kuåtta.

1. Veärdadas neljimuåđušii valjepeäldu kuåtta. 2. Yeär- 
dadas selattas. 3. Siinap siemman kuåtta. 4. öiehhum aarni 
kuåtta. 5. Heđalmlii siemman kuåtta.

1. Ko stuorra olmoogjoavhuh taas nuradittii Jees
sus luusa, såårnui sun siijan veärdadasaiguim, ceelhin: 
Kalvee moonai kalveđ. Suu kalvedeinis mottoomeh 
siemmaneh koccii rade paaldan ja lodeh pottii ja pur- 
rii taid. Nubeh koččii källee oola, kost tain ij lemag 
ennuu eennam; ja toh hoappust šoddii. Mut peäivåå 
pajanim mapa toh påštojii, ja ko tain eä lemag veäd- 
dah, te toh kuškii. Nubeh taas koččii oarjitappuråid 
ja oarjitappureh šoddii ja lopastuttii taid. Nubeh taas 
koččii šieu eennaman ja kuoddii heeđalm, ovtah čye- 
đekeärdašii, nubeh kuttlovekeärdašii, koalmadeh kulm- 
lovekeärdašii. Keäst lee peeljih kullađ, sun kulos!

2. Ko suu måttååttaspårnååh tastmapa koijadii, 
maid tååt veärdadas meerhaš, västidij Jeesus: Siema 
lii Immeel sääni. Jos kii ihenis kulå säni väldikode 
kuutta ige ibbeerd tom, poata paas jiegga ja kisko 
meddal tom, mii lei koivuni suu vååimun. Tot siema, 
kote lei kolvum rade oola, târkut tåånmuáđusii ulmuu. 
Källee oola kolvum tårkut taas tommuåđušii, kote 
kulä säni ja vålda tom tallan iloin vuåsta; mut k o 
sust ij leh alnestis veedis, coapcu sun tus mottooni 
ääigi; tastko ko aataštas ja våinu säni tiet poata, 
vålda sun tallan tast suuja jurrad meddal. Tot taas, 
kote lei kolvum oarjitappuråid, tårkut nabdem, kote 
kulä säni. mut tään maailm huola ja rigesvuoda vie- 
talas lopastat säni, ja sun pååca hedalmettumin. Sieu 
eennaman kolvum tárkut majemustä nabdem, kote 
kulä säni, ibbeerd tom ja tuodai kuädda heedalm, too- 
van tääl oht čyeđekeärđašii, nubbe kut.tlovekeärdašii, 
koalmad kulmlovekeärdašii.



3. Nube veärdadas sun piejai sii ovdan, ceel- 
bin: Alme väldikodde lii siinap siemman muâđušag, 
maid olmoog vaaldij ja koolvij peäldusis. Tot kale 
lii siemmaniin ucemus, mut ko tot lii soddam, te tot 
lii stuårrååmus purramšadđoin ja š a (Ida muorran, nuvt 
et alme lodeb poatih ja taheh piervaliid ton ovsiid.

4. Jeesus ceelhij: Alrne väldikodde lii peäldun 
čiehhum aarni muåđušag, maid olmoog lii kavnam ja 
vuorkkim; ja iloost ton aarni tiet sun mana ja vuäbda 
puoh, mii sust lii, ja oasta tom peäldu.

5. Oppeet sun ceelhij: Immeel väldikodde lii 
seämmåánal, ko jos olmoog leggist siemman eennaman 
ja oacta iijaid ja paijaan peiviid, ja siema šadđa ja 
allaan toin naliin, maid sun ij tiede. Jiečalnees een
nam kuådda heeđalm, ovdemustä oolga, tastmapa oolg- 
oaivi, tastmapa tieva jiivijd oolg-oaivan. Mut ko hee- 
đalm suåva, te tallan sun vuolgat lisä, tastko čuop- 
pam-äigi lii poattam. Matt. 13. Mark. 4: 26—29.

22. Jeesus kolkkit šuårmu.

Ko Jeesus ooinij ennuu aalmug pirrastis, pâåhui 
sun purjastid meera rasta nube riidon. Ja ko sun 
lavkkij kärbas, servidii suu måttååttaspårnååh suu. 
Ja keeja, stuorra šuårmu šoodai meerast, nuvt et på- 
ruh monnii kårba paijeel; mut sun oodij. Suu mät- 
tååttaspårnååh monnii suu luusa ja cuvnii suu, ceel
hin: Heärra, peäluušt! Mij hevvanep. Sun ceelhij sii
jan: Mane tij leppeđ pooličeh, tij uccåå oskooh? Talle 
sun cuåggulij ja nuttlij piegaspaallijd ja meera, ja soo
dai aaibas koalkki. Ja ulmuuh nmattillii, ceelhin: 
Mabdem tååt lii, ko sehe piegah et meera lee kula- 
jiih supin? Matt. 8.



23. Jeesus eovná Jairus nieida.
1. Jairus ruhadal Jeesusist iše pyeccee nieidasis. 2. 

Jeesus pyereed pyeccee kåålgu. 3. Jeesus covnä Jairus 
nieida, kote jo  lei jååmmam.

1. Ko Jeesus vest maacij Kapernauman, vaaldij 
aalmug suu vuåsta, tastko puohah vuordii suu. Ja 
keeja, mottoom almai poodij, keän nomma lei Jairus, 
kote lei synagooga oaiv-almai, kommeerdij Jeessus 
juolgij paaldan ja änui suu poattid viäsusis, tastko 
sust lei ainoo, 12-ihäsag nieida, alda jäämmim.

2. Ko Jeesus lei monnamin Jairus viäsun, pok- 
kij aalmug suu pirra. Ja kälgu, kote lei puoccam 
kyehtnuhälah ihheed ja nuvvattam puoh eällamašas 
pyerediijeid, kuitag puärranhannaa, aldanij seelgi peln 
ja kuoskatij suu pivtasheälman, tastko sun ceelhij: 
Jos mun oagum kuoskattiđ vaik vää suu pihtsäid, te 
mun puärränam. Ja tallan sun puärranij tavdastis. 
Mut ko Jeesus tuubdai alnestis vyeimi vyelgim, jurg- 
lattai sun ja ceelhij: Kii mupin kuoskatij? Talle kälgu 
poodij toargistin, kommeerdij eennaman suu ovdan ja 
almootij aalmugan, mon tiet sun lei Jeessusan kuos- 
kattam ja maht sun lei tallan puäranam. Ja Jeesus 
ceelhij supin: Tuu osko lii peäluštam tuu. Moona 
räävhun!

3. Vala suu särnudeinis poodij mottoom Jairus 
viässust ja ceelhij supin: Tuu nieida jaamij; ele in
nig väivid mättäättiijee! Ko Jeesus kuulai tääm, ceel
hij sun Jairusan: Ele poola; osko vää, te sun puär- 
ran! Ko sun poodij viäsun, ij sun luästam eärrasiid 
poattiđ mieldis, ko Piättar, Jaakob ja Johannes sehe 
päärni eeji ja eeni. Tobbeen lei šlamadiijee olmoog- 
joavkku, keäh čierruu ja luoimii cuvtij. Mut Jeesus 
ceelhij: Elled ciäru! Ij sun leh jääminäni, mut sun 
oada. Ja sij ruähasii supin, koä sij tiettii, et pärni 
lei jäämmam. Mut sun vyejetij puoh olgos, toppij



nieida kietan ja ceelhij: Nieidag, koccåå pajas! Ja
suu jiegga maacij, ja sun paijaanij tallan pajas. Ja
sun pååhui adđeliđ supin purrainaš. Suu vanhemeh 
suorganäin; mut sun kieldij sunnuu keässan muštal- 
mišt tom, mii tääl lei soddam. Kuitag juudij saaha 
täst ubba eennam mieta. Mark. 5. Luuk. 8.

24 . P yeccee Betesda läddu-riddoost.
1. Jeesus pyereed sabbatin mottoom vuoccum ulmuu 

Betesda läddu-riddoost. . 2. Juudaliih oceh Jeessus, tontiet 
koddeđ suu.

1. Juudalij juhlepeeivi moonai Jeesus Jerusale
man. Tobbeen lei savgaportt-peällast låddu, mii heb- 
rean kielan nabdoo Betesdan ja kost liijii yitt pääcis- 
viste. Täi siste oodij stuorra joavkku pyecceeh, soo- 
hadeh, liikkooh ja vuoččum ulmuuh, keäh vuordii 
čääsi lihatteme. Tastko epgal lavkkij ain aigij 
mieldi låådun ja seävutij fiääsi. Tobbeen lei almai, 
kote lei puoccam 38 ihheed. Ko Jeesus ooinij suu 
vannaamin, ceelhij sun supin: Tååtuhuv tun soddad 
tiervasin? Pyeccee västidij: Heärra, ij leh must tot 
olmoog, kote leggist muu lååđun, ko čääci lii seävut- 
tum; ja eidu ko mun poadäm, lävkkee nubbe ovdil 
muu vuålus. Jeesus ceelhij supin: Paijaan, vääldi 
oađaduvvaidad ja väägi! Ja tallan almai puärranij 
vaaldij oadaduvvaidis ja vaagij. Ja ton peeivi lei 
s abbaat.

2. Talle celkkii juudaliih ton pyeredum ulmui: 
Tääl lii sabbaat, ijhan tust leh lope oadaduvvaid 
kyeddid. Sun västidij: Kote muu pyeredij, sun ceel
hij mupin: Vääldi oadaduvvaidad ja vää3i! Sij koija
dii sust: Kii lii tot 0I111003? Mut tot, kote lei pyeredum, 
ij tiättam, kii tot lei, tastko Jeesus lei monnam med- 
dal ja ennuu aalmug liijii ton päihist. Tastmapa Jee-



sus koahtåi suu temppalist ja ceelhij: Keeja, tääl leh 
tun soddam tiervasin; ele innig toov sudo, emmas 
tupin mihheen paabiid šođdađ! Talle tot olmoog vuol
gij ja almootij juudaliid, et tot lei Jeesus, kote lei 
suu pyeredam. Ja taan tiet våinuđii juudaliih Jees
sus, koas sun lei tooham ŧååm sabbatin. Mut Jeesus 
ceelhij siijan: Muu Eeči taha tyeje tään räi ja mun 
meidei toovam. Tään tiet tattuu juudaliih vala čyöv- 
tib suu kodded, koas sun ij tus rikkom sabbaat, mut 
meidei ceelhij Immeel jieijas Eeččin ja toovai jieijas 
Immeel veärdagaggan. Joh. 5.

25. Johannes Käästee jäämmim.
1. Heroodes piejat Johannes fapgavuotan. 2 Heroo- 

diâå rahtatmeh Johannes koddem verrin lukkojeh.

1. Heroodes lei vålđam Johannes kidda ja pie- 
jattam suu fapgavuotan; tastko Johannes lei nuttlam 
Heroodes, ko sun lei naaijam viiljas Eilippus kåålgu, 
Heroodiáå. Heroodias vaijeedij Johannes ja tååtui 
koddeđ suu, mut ij puåktam, tastko Heroodes poolai 
Johannesast, ko sun tiedij suu hurskes ja pase ahnain, 
ja suojalij suu. Ja ko sun lei kuldalam Johannes, 
toovai sun ennuu suu miela mieldi, ja kuldalij suu 
mielalis.

2. Tastmapa poođij sopavåg peivi, ko Heroodes 
šoddam-peivinis toovai måållas pajemuid almäidis. Talle 
Heroodiâå nieida poodij siisa ja tånssåi sii ovdast; ja 
sun mielastutij Heroodes ja suu pevdikuossijd. Tontiet 
kunagas vuårnui supin vuärnas: Maid ihenis must 
ånuh, tom mun addelam tupin, vaik pele väldikodes
tän. Ja nieida moonai ja ceelhij eännasis: Maid sun 
mun ånuččim? Enni ceelhij: Johannes Kästee oaivi. 
Ja tallan sun moonai hoaputin kunagas luusa ja änui 
ceelhin: Mun tååtum, et tallan addelah mupin Johan



nes Kästee oaivi kari sist. Ja vaik kunagas soodai 
čuvtij murrahlaggan, te sun ij kuitag vuårnai ja pev- 
dikuosij tiet tåttum sättid suu heäpanaššađ, mut vuol
gatij tallan jieggavaavta ja pååhui suu pyehtid Johan
nes oaivi. Ja sun vuolgij ja meästai suu fapgaviäs- 
sust ja puovtij suu oaivi kari sist, ja sun addelij tom 
nieidan, ja nieida addelij tom eännasis. Ko Johannes 
måttååttaspårnååh kullii tom, pottii sij, valdii suu rum- 
maš ja pieijii tom hååvđan. Tastmapa sij vuolgii 
ja muštalii tom Jeessusan. Mark. 6.

26. Jeesus piämma 5000 almaid.
1. Ennuu aalmug nuradat meäcan kullad Jeessus. 2. 

Ko Jeesus lei måttååttam aalmug, piämma sun sii. 3. Aal
mug tåttu toohact suu kunagassan.

1. Ko Jeesus oagui kullad, et Heroodes lei ade- 
lam kodded Johannes, vaaldij sun måttååttaspårnaidis 
mieldis ja moonai Galilea meera rasta ävđee pååikan 
ohtuuvuotan. Mut ko olmoogjoavhuh kullii tom, servi- 
dii sij suu väägin kavpugiin. Ko sun eennaman lavk- 
kiideinis ooinij ennuu aalmug, oroi supin sii tiet saal
iin, ja sun såårnui siijan Immeel väldikode kuätta ja 
pyeredij sii pyecceid.

2. Ehidist pottii suu måttååttaspårnååh suu luusa 
ja celkkii supin: Tååt päikki lii ävdin, ja peivi lii jo 
nuuham. Lyešti tääl aalmugjoavhuid, et sij vuålgač- 
čii siidåid oastiđ purramaš olssis! Jeesus ceelhij sii
jan: Eä sij taarbaš vyelgiđ meddal; addelid tij siijan 
purramaš! Sij celkkii supin: Mist ij leh tääbbin eenah 
ko vitt leeibi ja kyeht ky ele, jos ep vyelgi oastid 
purramaš ubba tään aalmugjoavkun. Sun ceelhij talle: 
Lyeštid sii ištađ čoogij ruonas eennam oola! Ja sij 
ištii čageh čoogij paaldan, cyett almaah motomáid, 
vittlove nubbiid. Sun vaaldij taid vitt leeibi ja kyeht



kyele, keejai pajas aalman, sivnedij ja toojij leibijd ja 
addelij måtŧååtŧaspårnåiđis aalmugan juohhud; ja taid 
kyeht kyele juovij sun puohai kooskan. Ja sij puoh 
purrii ja kalanittii. Ko sij liijii kalanam, ceelhij 
sun måttååttaspårnåidis: Nurrađ pasattasaid, emmas 
mihheen pillesuđ! Talle sij nurrii taid ja tevdii 12 
koorijd leibipittäiguim. Mut toh, keäh liijii purram 
taid leibijd, liijii 5000 almaid.

3. Ko ulmuuh oinii tååm meerha, celkkii sij: 
Tååŧ lii tuođai tot maailman poattee profeet. Mut ko 
Jeesus vuämmasij, et sij aiguu poattici ja toalvuđ 
suu mieldis tooham tiet suu kunagassan, moonai sun 
meddal väärän ruhadallad. Matt. 14. Mark. 6. Luuk.
9. Joh. 6.

27 . Kanaanalag kälgu.

Jeesus moonai toarispeäl Tyyrus ja Siidon een- 
nampaihiid. Ja keeja, kanaanalag kälgu poodij tain 
rääjipaihijn, cuorvij ja ceelhij: Äärmit muu, Heärra, 
Daavid alge! Paas jiegga väivid muu nieida cuvtij. 
Mut sun ij västidam sänigin supin. Suu mättäättas- 
pärnääh pottii suu luusa ja ruhadillii suu ceelhin: 
Ly esti suu vyelgid; tastko sun cuärvu mii mapalist! 
Mut sun västidij : Mun jiem leh vuolgattum earräsij, 
ko Israel viäsu lappuni savgai luus. Talle kälgu poo
dij ja kommeerdin ruhadalai suu, ceelhin: Heärra, iš- 
šeed muu! Mut sun västidij: Ij leh lovälag väldid 
pärnäi leeibi ja leggistid viälpasiid. Ja sun ceelhij: 
Ij lekkeu, Heärra, tastko taid moivaruvvaidhan viäl- 
pah porehuv, moh koččađeh sii heärai pevdist. Talle 
Jeesus västidij: Oo kälgu, tuu oskod-lii styeres! Ša- 
dos tunin, nuvtko tun täätuh! Ja suu nieida puärranij 
tallan. Matt. 15.



28. Piättar tubdastas. Jeesus ennust 
kierdamašas.

1. Måttååttaspårnååh tubđasteh, et Jeesus lii Kriistus, 
Immeel alge. 2. Jeesus vaalmašt måttååttaspårnaidis suu 
poattee kierdamaian.

1. Ko Jeesus tastmaria lei poattam Filippus 
Kesarea eennaman, koijadij sun måttååttaspårnainis: 
Manen ulmuuh celkkih muu, ulmuu alge, leemen? Sij 
celkkii: Mottoomeh Johannes Kästee, nubeh Elija, 
nubeh Jeremija adai mottoom profeetain. Sun ceelhij 
siijan: Manen tijkas celkkivetted muu leemen? Sii
mon Piättar västidij: Tun leh Kriistus, ellee Immeel 
alge. Jeesus ceelhij supin: Avdagas leh tun, Siimon 
Joona alge, tastko ij oaggi ige vorra leh tom almot- 
tam tupin, mut muu eeči, kote lii oolmijn. Ja mun’uv 
ceälham tupin: Tun leh Piättar, ja tåån källee oola 
mun rååhtam servikoddån, eäge jäämmim poortah koolga 
vyeittiđ tom.

2. Ton ääigi räjiist Jeesus riemai almottallad 
mättäättaspärnäidis, et sun koolgai monnact Jerusale
man, kierdađ ennuu vuorrasiin, pajemuin paappain ja 
kirjemättein, kuddud ja pajanid koalmad peeivi pajas. 
Ja Piättar vaaldij suu erinis ja aalgij nuttlid suu, 
ceelhin: Immeel varjalus tuu, Heärra! Ij t’ almaa tot 
koolga tupin šoddađ! Mut sun jurgladai meddal ja 
ceelhij Piättaran: Moona meddal muu oainusist, sät- 
tari;. tun leh mupin paadassan; tastko tun jieh jur- 
dač taid, moh Immeel lee, mut taid, moh ulmui lee. 
— Talle ceelhij Jeesus måŧtååttaspårnåidis: Jos kote 
tåttu poattiđ muu seärvan, sun kiäldus jieijas, vååldus 
riistas oolas ja čuävus muu! Tastko kii tättu seilat- 
tid siäluus. sun läppä tom, mut kote läppä siäluus muu 
tiet, sun kävna tom olssis. Tastko maid tot ävhut 
ulmuu, jos sun vuäitta ubba maailm olssis, mut oaggu 
siäluus monattim vaahag? Adai maid olmoog puähta 
addelid siäluus lonästassan? Matt. 16.



29. Jeessus šelgasmättim.

Jeesus vaaldij Piättar, Jaakob ja Johannes miel- 
dis ja moonai olla vaaran ruhadallađ. Ja ruhadaldeinis 
muttui sun häämiis mieldi sii ovdast: suu muáđuh paš- 
tii mahte peäivag ja suu pihtaseh šoddii vielgadin mahte 
čuovvadvuot. Ja keeja, Mooses ja Elija oinuin siijan, 
ja suoi sårnoiu suu meddal-vyelgim kuätta, kote kool
gai soddad Jerusalemist. Te Piättar ceelhij Jeessusan: 
Heärra, tääbbin mist lii pyeri lede; jos tun tåátuh, te 
mij toohap teehi kulm koadi: ovta tupin, ovta Moos- 
sesan ja ovta Elijan. Ko sun vala sarnumin lei, keeja, 
čuovvalas polva suoivanastij sii pirra, ja jiena poodij 
almeest ceelhin: Táåt lii muu räähis Algam, moos mun 
mielastuvvim; kullad suu! Ko måttååttaspárnååh tom 
kullii, koččii sij muäduidis oola ja suorganii čuvtij. 
Ja Jeesus poodij sii luusa, kuoskatij siijan ja ceelhij: 
Pajanid cuogit, elled poola: Mut ko sij pajedii čol- 
midis, eä sij oainam ovtkin eärrasiid, ko Jeessus oh- 
tuunis. Ja ko sij väggihi vuålus vääriist, kieldij Jee
sus sii, ceelhin: Epped koolga sårnud ohtangin tååm 
oainus, ovdilko ulmuu alge lii pajanani jämimist. 
Matt. 17. Luuk. 9.

30. Veärdadas årmuttemes palvaliijee kuätta.
1. Suija veärdadasan. 2. Kunagas äärmit palvaliijes.

3. Palvaliijee lii årmuttem palvaliijee-kuåimasis. 4. Kunagas 
työmmee årmuttemes palvaliijee

1. Motomin soodai, et Piättar poodij Jeessus 
luusa ja ceelhij supin: Heärra, kollii muu vilja oaggu 
rikkod muu vuåsta ja mun koolgam addelid supin ad
dagas? Ainuv čiččam keerdi räi? Jeesus ceelhij supin: 
Jiem mun ceelhi tupin: čiččam keerdi räi, mut: ain 
čiččamlove keerdi čiččam räi.



2. Ja Jeesus ceelhij: Tontiet lii alme väldikodde 
kunagassan verdidittee, kote tååtui toohađ lovo pal- 
valiijeidisguim. Ko sun tääl riemai lovo toohad, puoh
tui suu ovdan mottoom, kote lei velgus love ŧuhhååt 
talentid *). Ko sust ij lemajjkin moin mäksiđ, pååhui 
heärra, et sun, suu kälgu, suu pärnääh ja puoh, mii 
sust lei, vuobduuččii ja velgi maksučij. Talle kom
meerdij tot palvaliijee eennaman, ruhadalai ja ceelhij: 
Heärra, liččih kierdavåg muu vuåsta. te mun määv- 
sam puoh tupin. Heäran oroi saaliin palvaliijee tiet, 
sun peestij suu luovas ja addelij supin veelgi addagas.

3. Mut ko tot palvaliijee moonai olgos, kaavnai 
sun palvalim-kyeimis, kote lei supin velgus cyede de- 
narid**), vaaldij suu kidda, carvij suu čudduu ja 
ceelhij: Määvsi mupin veälgad! Talle suu palvalim- 
kyeimi kommeerdij suu juolgij paaldan ja ruhadalai, 
ceelhin: Liččih tun kierdaväg muu vuästa, te mun 
mååvsam tupin puoh. Mut sun ij tättum, mut moo
nai meddal ja piejai suu fapgavuotan, tassaag ko sun 
mävsacij veelgis.

4. Ko suu eres palvalim-kyeimih oinii, mii soo
dai, murattii sij eidu čuvtij, vuolgii ja almottii heär- 
rasis, mii lei soddam. Talle suu heärra kočoi suu ov- 
dasis ja ceelhij supin: Tun paas palvaliijee! Mun ad- 
delim tupin ubba tuu veelgi addagas, koas muu ru- 
hadillih. Jiehuv tun’uv ličcii kolgam ärmittid tuu 
palvalim-kuäimad, nuvtko muu’uv ärmittim tuu. Ja 
suu heärra eädui ja addelij suu kivsediijei kietan, 
tassaag ko sun mävsacij puoh veelgis. Nuvt meidei 
muu almalag Eäccam taha tiijan, jos epped adde kiiuv 
viljasid väimustid addagas sii rikosiid. Matt. 18.

*) Stuorra summe kreikaliih ruuđah.
**) Eidu uces rutt.



31. Veärdadas lädis samarialii kuåtta.
■ !»

1. Mottoom laavamättee kivsed Jeessus. 2. Jeesus 
måttat suu veärdadasäin. 3. Jeesus soovat veärdadas supin.

1. Mottoom laavamättee poodij, kivsedij Jeessus 
ja ceelhij: Måttååttiijee, maid mun koolgam toohad et 
arbiiččim nuuvhannaa eellim? Jeesus ceelhij supin: 
Mii lii laavvast čaallum? Maht luuvah? Sun västi
dij : Räähist Heära, tuu Imelää, Jibba våimustad, ubba 
siälustad, ubba vyeimistad ja  ubba mielastad, ja  tuu 
aldemujjad nuvtko jieijad. Jeesus ceelhij supin: Olm- 
nal västidih. Toov tom, te koolgah eellid! Mut 
sun tååtui toohad jieijas vanhurskesin ja ceelhij: Kii 
lii muu aldemug?

2. Jeesus västidij supin: Mottoom almai lei jo- 
temin Jerusalemist Jerikon ja soodai riävarij kietan, 
keäh nuolttii suu piättáå, čoskii suu, vuolgii meddal 
ja kuoddii suu peeliid jieggåid vannađ. Talle soodai, 
et papp juudij ton rade mieldi. Ko sun ooinij suu, 
moonai sun lappad. Seämmåånal leviituv; ko sun 
poodij ton pååikan, moonai sun suu luusa, ja ko sun 
ooinij suu, moonai sun’uv lappad. Mut samarialag, 
kote juuđij ton rade mieldi, poodij suu luusa ja ko 
sun ooinij suu, äärmitij sun suu. Sun poodij, čoonai 
suu haavijd, kuulgatij toid öljy ja viini, pajedij suu 
jieijas vuåjåån čielgi oola, toaivui suu kyessiviäsun 
ja kavpij suu. Ja itten täst, ko sun vuolgij tobbeen, 
vaaldij sun kyeht denaar, addelij taid išedan ja ceel
hij: Kavpii suu, ja mommit tun aneh suu tiet, tom- 
mit mun mååvsam tupin, ko mun mååcam!

3. Tastmapa Jeesus koijadij laavamättest: Kii 
tain kulmasist lei tuu mielast suu aldemug, kote lei 
soddam riävarij kietan? Sun ceelhij: Tot, kote too
vai läđisvuođa suu vuåsta. Jeesus ceelhij supin: Moona 
ja toov tun’uv seämmåånal! Luuk. 10.



32. Jeesus pyereed šohadin šoddam almaa.
1. Maht Jeesus pyereed šohadin šoddam almaa. 2. 

Pyeredum almai toalvoo fariseusai ovdan. 3. Suu vanhemeh 
kuccuv meidei ovdan. 4. Pyeredum almai totkoo uđđasist.
5. Sun måttåå tubđađ Jeessus Immeel algen.

1. Ko Jeesus lostakoadijuhle ääigi eälustalai 
Jerusalemist, ooinij sun šohadin soddam almaa. Talle 
suu måttååttaspârnáåh koijadii: Heärra, koabbääh toh- 
hii sudo, tååtuv adai suu vanhemeh, nuvt et sun 
ferttij šohadin šoddađ? Jeesus västidij: Ij tååŧ too
ham sudo eäge suu vanhemeh, mut tot lii soddam, et 
Immeel tavoh almottuččii sust. Ko sun lei tååm ceälk- 
kam, cuulgai sun eennaman, toovai njeeti čuulgast, 
poavsui toin šoohađ čoolmijd ja ceelhij supin: Vyelgi 
ja posadađ Siloan lååddust! Te sun vuolgij ja posa- 
dadai ja maacij oainen maassat. Tååt soodai sab- 
baatin.

2. Siidakyeimih, ja toh, keäh liijii ovdil oainam 
suu, celkkii talle: Ijuv tååt leh tot, kote išteoroi ja 
kerjidij? Nubeh celkkii: Tot suu lii. Nubeh taas: 
Sun lii ton nai. Mut sun jieč ceelhij: Mun tot lem. Te 
sij tolvuu suu fariseusai luusa. Fariseusah koijadii, 
maht sun lei oaggum oainus. Sun ceelhij siijan: Sun 
piejai njeeti muu čolmiid, mun posadittim ja tääl oai
nam. Mottoomeh sist celkkii talle: Tot almai ij leh 
Imelist, ko sun ij ane sabbaat. Nubeh celkkii: Maht 
puåhta suddogas olmoog toohad nabdemiid ommasiid? 
Sij celkkii oppeet šoohadan: Maid tun ceälhah suu 
kuätta? Sun ceelhij: Sun lii profeet.

3. Mut fariseusah eä oskom, et sun lei lemag 
goohad. Tontiet sij kočottii luussas suu vanhemiid ja 
celkkii sunnui: Liiuv täät tunnuu alge, keäm tuoi 
celkkivettee šohadin soddam? Maht sun tääl oaina? 
Suu vanhemeh västidäin: Muoi, tietteen, et täät lii 
munnuu alge ja et sun lii soddam gohadin. Mut,



maht sun tääl oaina, tom een tiede eenge tomgin, kii 
suu coolmijd lii lehastam; sust lii kale ahe, koijadid 
sust alnees; säårnus sun jieč pelestis! Näyt suu van
hemeh celhiin, ko suoi poläin juudaliin; tastko juu
daliih liijii jo sooppam koskanis, et jos kote tubdasti- 
čij suu Kristusin, sun kolgačij ratkuđ meddal syna- 
googast.

4. Talle sij kocottii tom almaa nubetove ja 
celkkii: Adde Immeelan kunnee! Mij tiettip tom ul
muu suddogassan. Sun västidij: Legguv sun suddo- 
gas, tom jiem tiede; ovt mun kale tiäđåm, et mun, 
kote sohadin liijim, tääl oainam. Te sij koijadii ud- 
dasist, maht Jeesus toovai, ko sun leehastij suu cool- 
mijd. Sun västidij: Juohan mun celkkim tiijan, ep- 
pednv kullam? Mane tij tåttuvetteđ tom oppeet kul
lad? Alma tijuv táttuvetted šoddađ suu mättáåttas- 
pärnin? Talle sij pelhittii suu ja celkkii: Tun leh 
suu máttååttaspärni, mut mij lep Moosses måŧtååttas- 
pårnååh. Mij tiettip, et Immeel lii sårnum Moosesåin, 
mut kost tååt lii poattam, tom ep tiede. Almai ceel
hij talle: Tot top’ tot liiuv omattallamnal, et epped 
tiede, kost sun lii poattam; ja kuitag sun lii lehastam 
muu coolmijd. Maailm aalga räjiist ij leh kuiluni, et 
kiinii lii lehastam ton coolmijd, kote lii šohađin šod- 
dam. Jos ij sun licij Imelist poattam, ij sun puåvtač- 
čii toohad maiden. Sij celkkii supin: Tun leh ubban 
suddoin soddam ja tun riemah måttååttiđ mii? Ja sij 
vyejettii suu olgos.

5. Jeesus oagui kullad, et sij liijii vyejettam 
suu olgos, ja ko sun kaavnai suu, ceelhij sun: Oskö- 
huv tun Immeel aalgan? Sun västidij: Heärra, kii 
sun lii, et mun oskoččim supin? Jeesus ceelhij supin: 
Tun leh oainamuv suu, ja sun lii tot, kii sårnu tuin. 
Te sun ceelhij: Heärra, mun osköm; ja sun ruhadalai 
suu kommeerdin. Joh. 9.



33. Jeesus šieu keččee.

Lostakoađijuhle äigin tuođaštij Jeesus jieijas 
knåtta ja ceelhij: Mun lem šieu keččee. Šieu keččee 
addel jieggas savgai ovdast. Mut pålhalag, kote ij 
leh kecčee ja keän oamih saavgah eä leh, oaiua kuumpi 
poatimin, kuäda savgaid ja paattar, ja klimppi kisko 
taid ja piedgee. Mun lem šieu keččee ja tuubdam 
omidan, ja muu oamih tobdeh muu, nuvtko Eeči tobdä 
muu, ja mun tuubdam.Eeji, ja muu addelam jieggan 
savgai ovdast. Must le,e eres saavgahuv, keäh eä leh 
tåån savgaviässust; meidei taid mun koolgam jodet- 
tid, ja sij kuleh muu jiena; ja nuvt lii oht čagge ja 
oht keččee. Joh. 10.
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34. Veärdadas skidardiijee alge kuåtta.
1. Nuorab alge kuåđa Eeji viäsu ja skidard äärbis. 2. 

Sun mana jiee olssis ja måcca eeji luusa. 3. Eeči välda suu 
vuåsta. 4. Poarrasub vilja päddu tast.

1. Jeessus luusa pottii publikaaneh ja suddo- 
gasah kullad suu, ja fariseusah ja kirjemätteeh eäd- 
dudii ja celkkii: Tååt välda suddogasaid vuästa ja 
puurad siin! Jeesus säärnui siijan talle tääm veärda
das: Mottoom almast lein kyeht alge. Nuorat) sun- 
nust ceelhij eäčasis: Eeči, adde mupin tom oasi eäla- 
masast, mii mupin poata! Ja sun juovij sunnui tä
viriid. Motomij peivij mapa nuorab alge nuurai puoh 
oamis ja maađhašij kuhäs olgoleennaman ja heevatij 
tobbeen eälamašas nyeskis eliinäin. Ko sun lei ski- 
dardam puoh, poodij korra nelgieeti ton eennaman, 
ja sun soodai vaijuvvuotan. Talle sun ovtastadai mot
toom ton eennam kävpp-almâin. Täät vuolgatij suu 
siidasis šoovvijd kečcad. Ja sun tåâtui tevdiđ čoavjis 
toi heedalmpasattasaiguim, maid saveh purrii; mut ij 
kihheen addelam supin taidegin.



2. Talle §un moonai jiec olssis ja ceelhij: Mon 
ennuin muu eeji pålhaliin lii valjeeht leibi, ja mun jä
nniin tääbbin neälgan! Mun čuâgjj ulani ja moonam 
eäčeań luus ja ceälham supin: Eeči, mun lem tooham 
sudo alme vuåsta ja tuu ovdast, jiemge innig äästas 
kučcuđ tun algen. Toov muu tuu pälhalii veärdagag- 
gän! Ja sun cuäggulij ja moonai eeijis luusa.

3. Ko sun lei vala kukken, ooinij suu eeci suu, 
äärmitij suu, kaacai suu vuåsta, askadistij čeäpatist 
ja cummalij suu. Ja alge ceelhij sur|in: Eeči, mun 
lem tooham sudo alme vuásta ja tuu ovdast, jiemge 
innig ååstaš kucčuđ tuu algen. Te eefi ceelhij palva- 
liijeiđis: Pyehtiđ hoappust teehi pårrasiid pihtasiid, 
kârvuttiđ suu toid, addelid suormas suu kietan ja 
kammuid suu juolgiid; pyehtiđ tuoccum käälbi ja kod- 
ded tom; ja porroop ja åvvudup; tastko tååt muu 
alge lei jäämman ja eällai; sun lei lappuni ja lii taas 
kavnum! Ja sij riemmii åvvuđiđ.

4. Mut suu poarrasub alge lei peäldust. Ko 
sun poodij ja aldanij pååikan, kuulai sun soaittem ja 
njuskom. Talle sun kočoi ovt palvaliijein ja koijadij, 
mii tot lei. Táåt ceelhij: Tuu vilja poodij ja eäččad 
addelij kodded tuoccum käälbi, ko sun oagui suu tier- 
van maassat. Mut vilja eädui ige tåttum monnad 
siisa. Suu eeči moonai tontiet olgos ja ravvij suu. 
Mut sun västidij eäcasis: Keeja, nuvt ennuu iivvijd mun 
lem tuu palvalam, jiemge leh koassin tuu päkkumiid 
rikkom; mut tun jieh leh koassin addelam muijin kaai- 
cagin, et liijim åvvudiđ usteviidanguim. Mut ko táát 
álgad poodij, kote lii huáraiguim skidardam tuu tä- 
viriid, kuddih tun supin tuoccum käälbi. Te eeci ceel
hij supin: Tun leh jyehe ääigi muu lunne, ja puoh 
muu eälamaš. lii tuu; mut kolgaphan mij ilodid ja 
åvvudiđ, ko täät viljat lei jäämilläni ja eällai; sun lei 
lappuni ja taas kavnui. Luuk. 15.



35. Veärdadas riges almaa ja  Latsarus kuätta.
1. Suija veärdadasan. 2. Tåi almäi eresmuâđusag tile 

tåån eellimist. 3 / Sunnuu eresmuåđusag tile jäämmim marja.

1. Jeesus ravvij motomin måttååttaspårnaidis 
eennamlii eälamaš olmnal anneeđ. Táåm kullii fa- 
riseusali, keäh liijii änkkah ja pilkkedii suu. Mut 
Jeesus ceelhij siijan: Tij lepped toh, keäh tohavetted 
jieijid vanhurskesin ulmui ovdast, mut Immeel tobdä 
tii våimuid; tastko tot, mii ulmui kooskast lii olluv, 
lii Immeel ovdast vastevuot. Ja sun ceelhij siijan:

2. Lei. mottoom riges almai, kote kårvudađai 
purpuran ja hiänus liinepihtsäid ja eelij jyehe peeivi 
iloost koradävt. Lei meidei kerjidiijee, keän nomma 
lei Latsarus, kote vannai suu ukspeällast, tieva puoh- 
huin, ja änui olssis purramáššan taid. muivijd, moh 
kočadii riggä pevdist. Ja pennuuh pottii ja njuolluu 
suu haavijd. Te soodai, et kerjidiijee jaamij, ja epga- 
leh tolvuu suu Aabraham aaskan. Eiges jaamij mei
dei ja hävdidui.

3. Jämmei kooskast väividumin, pajedij sun 
čolmidis ja ooinij Aabraham olgoláå ja Latsarus suu 
askeest. Te sun čuorvij ja ceelhij: Eeči Aabraham, 
äärmit muu, ja vuolgat Latsarus lahtadid suormakeei- 
jis čååcan ja čoaskudiđ muu njuohčam, tastko mun väi- 
viduum čuvtij tään njuovčatuulast! Mut Aabraham ceel
hij: Algačam, muste, et tun ogjjuli puoridad tuu eel- 
limstad, ja Latsarus seämmaanal paa’aiđis; mut tääl 
sun lohduttuvvoo, mut tun väividuuh! Ja puohai tai 
lasseen lii mii ja tii kooskan pieijum stuorra ävgi, nuvt 
et toh, keäh tåttuh monnađ tääbbin tii luusa, eä 
pyövti, eäge tohkin, keäh tobbeen lee, pyövti poattid 
mii luusa. Talle riges almai ceelhij: Mun ruhadalam 
tääl tuu, eäččam, et vuolgatah suu muu eeji pâåi- 
kan, tastko must lee tobbeen vitt viilja, et sun tuo-



đaštičij siijan, emmas sij uv poattiđ tåån vääivi pååi- 
kan. Áâbraham ceelhij supin: Sist lee Mooses ja 
profeetah: kulloos taid! Mut sun ceelhij: Ij, eeci Aab
raham, mut jos kiinii jämmein poađåčij sii luusa, te 
sij tovaččii puårådas. Mut sun ceelhij supin: Jos 
sij eä kuula Moosses ja profetaid, eä sij meidei osko, 
jos kiinii jämmein pajaničij. Luuk. 16.

36. Veärdadas fariseus ja publikaan kuutta.

Jeesus ceelhij motomäid, keäh luottii olssis, et 
liijii vanhurskäh, ja pajeluu keččii eärrasiid, tâåm veär
dadas: Kyeht almaa monáin temppalan ruhadallađ; 
oht lei fariseus, nubbe publikaan. Fariseus cuajjui ja 
ruhadalai ohtuu olssis nävt: Mun kiitäm Tuu, Immeel, 
et mun jiem leh mahte eres ulmuuh, riävareh, poastu- 
vuođa tahheeh, huåråstiijeeh, adai meidei mahte tuot 
publikaan. Kuohtii olihoost mun anam purahannaa- 
vuoda ja addelam lovådasaid puohain poaduinan. Ja 
publikaan čuågui olgolåá, ige tättum colmidiskin pa- 
jedid alme kuåvlu, mut curmadij raddees ja ceelhij: 
Immeel, äärmit muu suddogas! Mun ceälham tiijan: 
Tååt moonai påikkasis vanhurskåsubbon ko tuot nubbe; 
tastko juáhåg, kote aleed jieijas, vyeleduvvoo, ja kote 
vyeleed jieijas, sun aleduvvoo. Luuk. 18.

<

37. Jeesus tuodašt jieijas kuåtta, et sun lii
Kriistus, Immeel Alge.

Temppalvihkum-juhlen Jeesus lei motomin temp
palist. Juudaliih pirastittii suu ja celkkii supin: Mon 
kuhhåå tun anah mii tietimettumvuouast? Jos tun 
leh Kriistus, te ceelhi miijan njuolgist! Jeesus västi
dij siijan: Mun lem ceälkkam tom tiijan, eppedge tij



oskö; toh tyejeh, maid mun toovam muu Eäččan uoo- 
man, tuođašteh must. Mut tij epped oskö, tastko tij 
epped kulluu muu savgäid. Muu saavgah kuleh muu 
jiena; mun tuubdam sii, ja sij čuåvuh muu. Ja 
mun addelam siijan nuuvhannaa eellim; sij eä hevvan 
nuuvhannaa, ige kihheen ruttii sii muu kieđast. Eäč- 
čam, kote addelij taid mur|iu, lii puohai stuårrab, ige 
kihheen oagu ruttid sii muu Eeji kiedast. Mun ja 
Eeci, mnoi leen oht. — Talle juudaliih nuraskuottii 
keedgijd koddem tiet toiguim suu. Mut Jeesus moo
nai talle meddal Jordan nube peäl. Joh. 10.

38. Jeesus sivned pårnaid.

Sij puohtii pårnaid Jeessus luusa, et sun kuoska- 
tičij siijan; mut måttååttaspårnååh nuttlii sii, keäh 
puohtii taid. Ko Jeesus ooinij tom, unohistij sun ja 
ceelhij siijan: Lyeštid pårnaiđ poatŧiđ muu luusa, ep- 
pedge koolga hettid sii, tastko Immeel väldikodde lii 
nabdemij. Tuodai mun ceälham tiijan: Kote ij vääldi 
Immeel väldikode vuåsta, nuvtko ucc pâårnag, sun ij 
ainaskin peesa toho. Ja sun vaaldij sii askasis, piejai 
kiedas sii oola ja sivnedij sii. Mark. 10.

39. Jeesus covnå Latsarus.
1. Jeesus oaggu tiettiđ, et Latsarus lii puocamin. 2. 

Jeesus sårnuttal Latsarus oobbijd Måårja ja Martta. 3. Latsa
rus covnoo. 4. Juudaliih råđađillii, et Jeesus kalga kuddud.

1. Aida Jerusalem lei Betania siida. Tobbeen 
aasai almai, keän nomma lei Latsarus, kuovtiin obi- 
nis, Måårjåin ja Marttain, Ja Jeesus räähistij Martta 
ja suu oabi sehe Latsarus. Te soodai motomin, et 
Latsarus puosaškuodij. Talle suu oabih, Martta ja



Måårja vuolgattåin Jeessusan saava: Heärra, keeja, 
tot puåca, keäm räähistah. Ko Jeesus táåm kuulai, 
ceelhij sun: Tååt tavda ij leh jäämmiman, mut Immeel 
šelgasvuotŧan, et Immeel alge šelgasmattučij ton peht. 
Ja sun ååijanij vala kyeht peeivi ton päihist, kost sun 
talle lei. Tastmapa sun. ceelhij måttååttäspårnåiđis: 
Latsarus, mii ustev, lii oactimiu; mut mun vuålgam 
cuVnact suu naharist. Te måttååttaspärnååh celkkii 
supin: Heärra, jos sun lii oadimin, kai sun puårran. 
Talle Jeesus ceelhij njuolgist oolmas: Latsarus lii 
jååmmam. Ja mun illoodam tii tiet, et mun jiem le
mag tobbeen, et tij oskoččiid; mut vuälgup suu luusa.

2. Ko Jeesus poodij toho, lei Latsarus jo nelji 
peeivi lemag hävdist. Ja ennuu juudaliih liijii poat
tam Martta ja Måårja luusa lohđuttiđ sunnuu sunnuu 
viilja tiet. Ko Martta kuulai Jeessus poatimin, vuol
gij sun suu vuåsta; mut Måârja ištoroi päihist. Te 
Martta ceelhij Jeessusan: Heärra, jos tun liččih lemag 
tääbbin, ij tipe liijii muu vilja jäämmid! Jeesus ceel
hij supin: Tuu vilja kalga pajanid pajas. Martta 
ceelhij supin: Kai mun tiäđåm, et sun paijaan pajas- 
paijaanmist majemuu peeivi. Jeesus ceelhij: Mun lem 
pajaspajanim ja  eellim. Kote osko nmpin, sun eäla, 
vaik sun jâåmauv, ige kililleen, kote eäla ja osko 
mupin, ainaskin jämi nuuvhannaa. Oskõhuv táåm? 
Martta västidij supin: Kale, Heärra, mun lem soddam 
oskod, et tun leh Kriistus, kote koolgai poattid maail
man. Ko sun lei tååm ceälkkam, moonai sun meddal 
ja kocoi oabbis Måårja. Ko Måárja-toho poodij, kost 
Jeesus lei, kommeerdij sun suu juolgij paaldan, ceel
hin supin: Heärra, jos tun liččih lemag tääbbin, ij tipe 
liijii muu vilja jäämmiđ. Ko Jeesus tääl ooinij suu 
čiärumin ja meidei taid juudaliid, keäh liijii suin poat
tam, čiä'rumin, vastaasij sun jiegastis, lihattui toske-



mielan ja ceelhij: Kiuis tij lepped pieijam suu? Sij 
celkkii: Heärra, poađi ja keeja! Ja Jeesus ciärui.

3. Ja sun moonai häävdi luusa; tot lei kuov- 
đašm, ja keitgi lei pieijum ton njáålman. Jeesus ceel
hij: Väldiđ keedgi meddal! Martta ceelhij: Heärra, 
suu jo opsiid, tastko sun lii jo nelji peeivi lemag 
jämmeu. Jeesus ceelhij supin: Jiemuv mun ceälkkam 
tuT)in, et jos oskoh, te oaguh oainiit Immeel šelgas- 
vuoda? Te sij valdii keedgi meddal. Jeesus pajedij 
čolmidis pajaskuåvlu ja ceelhij; Eeci, mun kiitäm tuu, 
et leh kuliani muu. Tastmapa sun čuorvij olla jie- 
nåin: Latsarus, poadi olgos! Ja jämmee poodij, con- 
num kiedaiu ja juolgijn kiessuiguim, ja suu muåđu 
pirra lei piestahliine čonnum. Jeesus ceelhij: Pestid 
suu ja lyeštid suu monnađ!

4. Talle ennuu juudaliin, keäh liijii poattam 
Måårja luusa ja oainain, maid Jeesus lei tooham, us- 
kuu supin. Mut mottoomeh sist monnii fariseusai 
luusa ja muštalii siijan, maid Jeesus lei tooham. Te 
pajemuuh paapah ja fariseusah nurrii stuorra rädi ja 
celkkii: Maid mij toohap? Tastko tååt almai taha 
ennuu meerhaid. Jos mij tiptep suu ain nävt toohad, 
te puohah oskoh supin. Ja ton peeivi räjiist sij oh- 
tan räđiist keččlii kodded suu. Jeesus ij tääl innig 
jottáåm julga juudalij kooskast, mut moonai tobbeen 
mottooni eennampåáikan meeci alda. Joh. 11.

1

40. Jeessus majemu§ mätki Jerusaleman.
1. Jeesus vaalmašt måttååttaspårnaidis suu kierdama- 

šan. 2. Jeesus pyereed šoohad álmaa 3. Jeesus ja Sakkeus. 
4. Jeesus poaksoo Betaniast.

1. Ko Jeesus vuolgij majemuu mátkasis Jeru
saleman, vaaldij sun luussas kyehtnubålah måttååttas- 
pårnaidis ja almootškuođij siijan, mii lei eidu soddam-



nai Siiriin, ceelhin: Keeja, mij jotteep Jerusaleman, 
ja ulmuu alge adeluvvoo pajemuid pappa id ja kirje- 
mätteid, sij työmmejeh suu jäämmiman ja addeleh suu 
pähinij kietan, sij pilkkedeh suu, čolgeh suu oola, 
cäimih suu, koddeh suu, ja kulm peeivi keččiu sun 
paijaan pajas.

2. Ko Jeesus aldanij Jeriko, ištoroi tobbeeu 
šoohad almai rađe paaldast ja kerjidij. Ko sun kuu
lui aalmug jotemin lappad, koijadij sun, mii tot lei. 
Sij celkkii supin: Jeesus Natsarealag tåágu moonai 
lappad. Te sun cuorvij: Jeesus. Daavid alge, äärmit 
muu! Toh, keäh juttii ovdiipeln, nuttlii suu, et sun 
jienattučij, mut sun čuårvui vala pyerebeht: Daavid 
'a-lge, äärmit muu! Jeesus čuogitij ja pååhui laiđiđ 
suu luussas. Ko almai poodij, koijadij Jeesus: Maid 
tååtuh, et muu tovaččim tupin? Sun västidij: Heärra, 
et oaguččim oainun! Jeesus ceelhij: Tun koolgah lede 
oaiuee, oskod išseedij tuu. Ja tallan sun oagui oai- 
nus ja servidij suu, räämmidin Immeel. Ja puoh aal
mug, ko tååm ooinij, addelij kiittos Immeelan.

3. Jeesus juudij tastmapa Jeriko čooda. Ja 
keeja, tobbeen lei almai, keän nomma lei Sakkeus, 
kote lei publikaanij oaiv-almai ja riges. Sun viigai 
oainid Jeessus, et poađåčij tuhdađ, kii lei Jeesus, mut 
ij puåhtam aalmug tiet. tastko sun lei oanihas ol- 
moog. Sun kaačai tontiet ovdiipeäl ja korpij mecci- 
viikunmuoran oainim tiet suu, tastko Jeesus koolgai 
jotteed ton rade mieldi. Ko Jeesus poodij ton páåi- 
kan, keijastij sun pajaskuávlui, ooinij suu ja ceelhij 
supin: Sakkeus, njeje vuålus, tastko onnáå peeivi mun 
koolgam poattid tuu päihist eellid. Sun hoappulitij 
vuålus ja vaaldij Jeessus iloin vuästa. Ko fariseusah 
oinii tom, te eädudškuottii sij puoh ja celkkii: Sun 
moonai suddogas almaa luusa kollid. Te Sakkeus 
čuogitij ja ceelhij Heära ovdast: Keeja, Heärra, pele



eälamašastan mun addelam våivašåid, ja jos lem poas- 
tuvuodäin maiden kyeimistan vålđam, tom mun adde
lam neljikeärdašåvt maassaŧ. Jeesus ceelhij sur|in: Onne 
lii tään viäsun peäluštumvuot soddam, koas sun’uv 
lii Aabraham alge; tastko Ulmuu Alge lii poattam 
uccail ja  peäluštiđ tom, mii lappum lii.

4. Kutt peeivi ovdil pessiåi poodij Jeesus Be- 
tauian. Tobbeen sij rahtii supin måållas spitalii Sii
mon viässust, ja Martta palvalij, ja Latsarus lei oht 
tain, keäh suin puradii. Talle Máårja vaaldij näävli 
tivras poksuu, olm nardusöljy, poavsui Jeessus juol- 
gijd ja sihoi taid vuoptaidiskuim, ja viäsu tievai pok
suu oopsast. Talle Juudas Iskariot, kote soodai suu 
petten, ceelhij: Montiet tuot povsa ij vuobdum 300 
denaarin ja adelura kievhiid? Mut tom sun ij ceälk- 
kam tontiet, et sun oonij huola kievhijn, mut tontiet, , 
et suu lei suola ja sun oonij pursa tyehinis sehe kuo- 
dij, mii ton siisa pieijui. Te Jeesus .ceelhij: Tipte 
suu orrood. Muu hävdidum peeivi verrin sun lii tååm 
vuorkkim. Tastko kievhih lee ohtan manoost tii koos
kast, mut mun jiem leh jyehe ääigi tii lunne. Mark. 
10. Luuk. 18, 19. Joh. 12. Matt. 21.

41. Jeesus raccast Jerusaleman.
1. Jeesus tubdastuvvoo Messiassan. 2. Jeesus čiäru 

Jerusalem tiet. 3. Jeesus temppalist.

1. Ko Jeesus aldanij Betfäge siida Öljyluåha 
roobdast, ceelhij sun kuåhtan máttåättaspärnainis:

• Vyelgee tuon siidan, kote lii tunnuu puota, te tuoi 
kavnavettee tallan aasi connurn ja ton lunne våårsa, 
mon seelgi aine ij ohtkin olmoog vala leh ist-orroom; 
lyeštee taid luovas ja pyehtee teehi mupin! Ja jos 
kiinii tunnui maiden paahud, te celkkee: Heärra täid 
taarbaš: talle sun luåšta taid tallan. Ja toh, keäh



vuolgattuin, monoin ja kavnäin, nuvtko sun lei särmiin 
sunnui. Mut ko suoi lyeštiškuođiin váärsa, ceelhij ton 
iššeed sunnui: Maue tuoi lyeštivettee vâårsa luovas? 
Suoi celhiin: Heärra taarbaš tååm. Talle sun tiptij 
sunnuu väldid tom. Ja puoli tååt soodai, et tuottan 
poadäcij tot. mii lii celkkum profeet pelit: Celkkid 
Siion nieidan: Keeja, tuu kunagas poata tui|in loi- 
jeen ja  raccastin aasiin, joba keässa vuåláå aasi vår- 
såin. Ko varsa lei puolituin Jeessusan, pieijii rnät- 
täåttaspårnååh pihtsiidis ton seelgi oola ja suu iistai 
toi oola. Tastmapa enamosah almugist leddejii piht
siidis rade oola, eärraseh tojalii oovsijd muorain ja 
piedgejii taid rade oola. Ja aalmugjoavliuh, keäh suu 
ovdiipeln vaggii ja keäh majeeld pottii, cuorvuu, ceel
hin: Hosianna Daavid aalgan! Sivnedum leävus suu, 
kote poata Heära nooman! Hosianna olluvvitodain!

2. Ko Jeesus poođij aldelåå ja ooinij kavpug, 
čiärui sun ton tiet ja ceelhij: Vuoi, još tun’uv tiäđâč- 
čih, vala onnåå tuu peivinad, mii ličij tuu rååvhun 
tarbaslag! Mut tääl tot lii ciehlium tuu čoolmij ov
dast. Tastko peeivih poatih tupin, koas tuu vajaliih 
kärduh tuu vallijguim, pirasteteli tuu ja aatastek tuu 
jyehe kuåvlun. Eäge sij kyede tupin keeđgi keedgi. 
oola, tontiet et jieh tubdam uccam-åigäd.

3. Ko Jeesus poodij Jerusaleman, suorganij 
ubba kavpug, ja sun moonai Immeel temppalan, vye- 
jetij taid olgos;, keäh liijii temppalist vyöbdimin ja 
oastimin ja ceelhij: Lii kirjettum: Muu viäsu lii ruk- 
koosviäsu, mut tij lepped tooham tom riävarij kuov- 
dasmin. Ja suu luusa pottii šoohadeh ja likkooh, ja 
sun pyeredij taid. Mut ko pajemuuh paapah ja kir- 
jemätteeh oinii taid ommasiid, maid sun toovai, ja 
pårnaiđ, keäh cuorvuu temppalist: Hosianna Daavid 
aalgan, te sij eädudii ja celkkii supin: Kuulahuv, 
maid tååh sårnuh? Te Jeesus ceelhij siijan: Kuulani



mnn kale; eppeđuv tij leh koassin luullani: tuu leh 
pärnai ja njammei njäälmist ralitam kiittos olssad. 
Matt. 21. Luuk. 19.

42. Veärdadas kunagas heejai kuátta.
1. Litoaalmug, kote ovdemustå kuččui, ij tååtu poat- 

tiđ. 2. Päähineh koččojeh. 3. Majemug keijadmai.

1. Ittåå peivin Jeesus måttatij temppalist, ja 
puoli aalmug poodij iđeđist tolá suu luusa kullad suu. 
Talle sun såårnui siijan veärdadasaiguim, ceelhin: 
Alme väldikodde lii kunagas nai, kote raahtij hee- 
jaid algasis ja vuolgatij palvaliijeidis kofcort kuccum 
kuossijd heejáid, mut sij eä tåttum poattiđ. Oppeet 
sun vuolgatij nuubbijd palvaliijeid, ceelhin: Celkkid 
kuččum kuossiid: Keeja, mun lein râhtam måållasan; 
muu vuåvsah ja tuoččum elleeh lee kuddum ja puoli 
lee valmaseh; poattid teehi heejåid! Mut sij eä huol
iani taine maiden, mut monnii meddal, mii peäldusis, 
mii kåvppasis. Ja eärraseh valdii suu palvaliijeid 
kidda, kivsedii sii ja kuddii sii. Ko kunagas tååm 
kuulai, eädui sun, vuolgatij soatijoavhus, heevatij taid 
morhealmaid ja pooldij sij kavpug.

2. Tastmapa kunagas ceelhij palvaliijeidis: Hee
jah kale lee valmaseh, mut kuccum kyesih eä lemag 
toháliih. Vyelgid tääl roodij ratkuttuvväid ja puo
haid, keid kavnavetteđ, koccođ heejäid. Ja tååh pal- 
valiijeeh vuolgii roodij mieldi ja nurrii puohaid, keid 
kavnii, sehe paa’aid et puorijd; ja heejaviäsu tievai 
puradiijein.

3i Mut ko kunagas tastmapa moonai keijadid 
puradiijeid, vuåmmašij sun tobbeen ulmuu, kote ij le
mag karvudattum heejapihtsäid. Ja sun ceelhij supin: 
Ustevam, maht tun leh poattam teehi siisa nuhtan 
heejapihtsiittáå? Mut tåát oroi joska. Talle kunagas



ceelhij palvaliijeidis: Čonuad suu kieđaid ja juolgijd, 
ja leggistid suu olgomuu sevpad vuotan; tobbeen kal
ga lede čiärrum ja paanij käskin). Tastko ennuu lee 
kuccum, mut häärvih väljejum. Matt. ‘22.

43. Fariseusah kivsedeh Jeessus. Leeska evri.
1. Veäriimäksim keäissaran. 2. Laava stuårrååmus 

päkkum. 3. Leeska evri.

1. Fariseusah monnii ja riemmii råđadallađ, 
maht sij oajjuccii Jeessus kielan suu saanijn. Ja sij 
vuolgattii måttååttaspårnaidis ohtan herodiaanijguim 
suu luusa, ceelhin: Måttååttiijee, mij tiettip, et tun leh 
tuodalag ja mättatah Immeel rade tuotavuođast, ja et 
tun jieh huola ovtastkin, tastko tun jieh keeja ulmuu 
muåđu. Ceelhi tääl miijan: Maht tuu mielast lii? Liiuv 
lovälag addelid keäissaran veäru adai ij? Mut Jee
sus tiedij sii paavuoda ja ceelhij: Maid tij olgokullat- 
tum kivsedvetted muu? Čäittiđ mutiin veäruruudä. Ja 
sij puohtii sunin denaar. Ja Jeesus ceelhij siijan: 
Keän lii tååt kove ja nommakirjettas? Sij celkkii: 
Keäissar, Talle sun ceelhij siijan: Mäksid tääl keäis
saran, moh lee keäissaran poatteeh, ja Immeelan, moh 
lee Immeelan poatteeh! Ko sij tom kullii, te sij omat- 
tillii, rätkojii sust ja vuolgii meddal.

2. Tastmaria mottoom laavamättee fariseus koi- 
jadij Jeesusist kivsedin suu: Måttååttiijee, mii lii laava 
stuårrååmus pilkkuni ? Sun ceelhij supin: Räähist 
Heära, Imelät!, ubba våimustad, ubba siälustad ja  
ubba mielastad! Tååt lii vuossmug ja stuárrååmus 
pákkum. Nubbe lii tåånmutlđušag: Räähist aldemu§ad 
mahte jieijad! Tåån kyövt påkkuman lee ubba laaha 
ja profeetah kiddejum. Tastmapa Jeesus koijadij 
tariseusain: Maid tij arvalvetted Kristusist? Keän alge 
sun lii? Sij celkkii: Daavid. Sun ceelhij siijan: Maht



tääl Daavid jieggast koččo suu heärran, ceelhin: Heär
ra ceelhij muu heärrasan: iista muu oalgispeäl, tas- 
saag ko mun piejam tuu vajaliid tuu juolgij vuâlågin. 
Jos tääl Daavid koččo suu heärran, te maht sun lii suu 
alge? Ige kihheen ruåkašattam tastmapa innig koija- 
did sust.

3. Tastmapa Jeesus išteoroi uhriåárhu puota ja 
keijadij, maht ulmuuh pieijii ruuđa uhriåårkun. En
nuu riggäh pieijii ennuu. Te poodij meidei kievhis 
leska ja piejai toos kyeht evri. Talle Jeesus kočoi mät- 
tååttaspárnaidis luussas ja ceelhij siijan: Tuodai mun 
ceälham tiijan: Täät kievhis leska lii pieijam uliriäär- 
kun eenab ko puoh eärraseh, keäh toos lee pieijam. 
Tastko sij lee pieijam tast, mii sist lei liigas, mut tååt 
suu vaijuvvuodastis. Sun lii pieijam puoh, mii sust lei, 
ubba jieggas eälåttas. Matt. ‘22. Mark. 12.

44. Veärdadas love  nieidai kuätta.

Ko Jeesus majemuu tove lei vuålgam temppalist, 
moonai sun Öljyluåkan. Ja ko sun lei ištam, pottii 
suu måttååttaspårnååh suu luusa ja koijadii sust suu 
poattim ja maailm loopa kuätta. Ja sun måttatij sii 
tai tapahtusai kuätta ennui veärdadasaiguim. Ereb 
eärrasij sun ceelhij täämuv veärdadas:

Talle alme väldikodde lii love nieidai nai, keäh 
valdii lampuidis ja vuolgii irge vuästaväldid. Vidas 
sist liijii humoh ja vidas iberdiijeeh. Humoh tipe, ko 
valdii lampuidis, eä väldamgin öljy mieldis; mut iber
diijeeh valdii öljy litidis siisa lampuidisguim. Ko irge 
ääijanij, te puohah oađistuškuottii ja nohädii. Mut 
koskiij-ääigi kullui cuärvum: Keeja, Irge poata! Vyel- 
gid suu vuästaväldid! Talle puoh tääh nieidah koc- 
cäjii ja rahtii lampuidis olmnal. Ja humoh celkkii iber- 
diijeid: Addelid miijan öljystid, tastko mii laampuh



čäskih! Mut iberđiijeeh västidii: Ij ainaskin! Tot ij 
mahten liigo miijan ja tiijan. Vyelgiđ pyerebeht vyöb- 
dei luusa ja oastiđ olssid! Mut ko sij monnii oastiđ, 
poodij irge; ja toh, keäh liijii kierganam, monnii suin 
heejapiđöiđ, ja uks toppui. Mapelâå nubehuv nieidah 
pottii, ceelhin: Heärra, Heärra leehast miijan! Mut 
sun västidij: Tuodai mun ceälham tiijan; mun jiem 
tuubda tii. Kocceed tontiet, tastko epped tij tiede 
peeivi ige tiime. Matt. 25.

45. Veärdadas oskottum ruudai kuätta.

1. Iššeed juåha ruuđaid palvaliijeiđiskuim. 2. Iššeed 
taha lovo palvaliijeidiskuim.

1. Meidei nube veärdadas ceelhij Jeesus "siijan: 
Tot kalga soddađ seämmåånal, ko almai, olgoleenna- 
man vyelgidiin, kočoi pálvaliijeidis ja kuodij eälama- 
šas sii tuåhan; ohtan sun addelij vitt talent*), nubbän 
kyeht ja koalmadan ovt, jiečkeäsuv suu ääppis mieldi 
ja vuolgij tallan olgoleennaman. Tot, kote lei oaggum 
vitt talent, vuolgij ja toovai toiguim kävpp-aaššijd 
ja ååstašij olssis nube vitt talent. Seämmáånal tot, kote 
lei oaggum kyeht talent, ååstašij olssis nube kyeht. 
Mut tot, kote lei oaggum ovt talent, vuolgij ja koai- 
vui roge eennaman ja die vai heärras ruuda toos.

2. Kuhes ääigi mapa poodij toi palvaliijei heärra 
ja toovai lovo siiguim. Tot, kote lei oaggum vitt ta
lent, poodij suu ovdan ja puovtij ovdas nuubbijd vitt 
talentaid, ceelhin: Heärra, vitt talent tun addelih muu 
tuåhan, keeja, nuubbijd vitt talentaid mun lem toiguim 
áåstašam. Suu heärra ceelhij smpn: Šieunal, tun šieu 
ja oskolag palvaliijee! Tun leh lemag ucceest osko- 
lag: mun piejam tuu ennui haldašiijen. Moona tuu

*) Stuorra mtfcsumme kreikkaliin.



heärrad ilon! Meidei tot, kote lei oaggum kyelit ta
lent, poodij ovdan ja ceelhij: Heärra, kyeht talent tun 
addelih muu tuähan, keeja, nuubbijd kyeht talentaid 
mun lem toiguim vuäittam. Suu heärra ceelliij. supin: 
Šieunal, tun šieu ja oskolag palvaliijee! Tun leh uc- 
ceest lemag oskolag; mun piejam tuu eunui haldašii- 
jen; moona tuu heärrad ilon! Tastmapa tot, kote lei 
oaggum ovt talent, poodij ovdan ja ceelhij: Heärra, mun 
tubdiin tuu, et tun leh korra almai: tun cuopah tast, 
kuus jieh leh kalvam, ja nuurah tobbeen, kuus jieh leh 
piedgim. Ja mun pölliin, vuolgim, ja čiehim tuu talent 
eennaman. Keeja, tää lii oamad! Mut suu heärra ceel
hij supin: Tun paas ja läškis palvaliijee, tiettihuv et 
mun čuopam tast, kuus jiem leh kalvam, ja nuuram tob
been, kuus jiem leh piedgim? Tunhan liččih tontiet 
kolgam pieijad muu ruuđa lonottiijei tuåha, ja mun,, 
ko pottiin, liččim oaggum ruttan maassat rentainis. Yäl- 
did tääl sust talent ja addelid toos, kest lee love ta- 
lentah! Tastko jmihägan, kest lii, adeluvvoo ja sust 
kalga lede valjeest; mut kest ij leh, sust válđoo med
dal tot’uv, mii sust lii. Ja leggistid tuoni keälbutte- 
mes palvaliijee olgomuu sevpadvuotan. Tobbeen kalga 
lede čiärrum ja paanij käskim. Matt. 25.

46. Majemug tuämu.
1. Vanhurskåi tuåmu. 2. Immeelmettumij tuämu.

1. Vala Jeesus ceelhij máttááttaspårnåidis: Mut 
ko ulmuu alge poata suu šelgasvuodastis ja puoh pase 
epgaleh suin, talle sun išteoro suu selgasvuodas väl- 
distovlast. Ja puoh aalmugeh norrojeh suu ovdan, ja 
sun råtka taid kyeim kyeimistis, nuvtko kecčee rätka 
savgaid kaicain; ja sun piäja savgaid oalgis peällasis, 
mut kaicaid čige peällasis. Talle kunagas ceälkka toid, 
keäh oalgis peln lee: Poattid teehi, muu eäccam sivne-



dumek, väldiđ tii äärbi, tom väldikode, mii lii lemag 
tiijan valmaštum maailm vuåđđuđas räjiist! Tastko 
mun purastuvvim, ja tij adeliid mupin purrađ; mun 
kuskluvvim, ja tij juvvattiid muu; mun liijim oomas, ja 
tij vaaldijd muu viäsusid; liijim piättáå, ja tij pivtas- 
tiid muu; mun puoccim, ja tij eelijd muu keččmin; mun 
liijim farjgavuodast. ja tij poođijd muu luusa. Talle 
vanhurskåh västideh supin, ceelhin: Heärra, koas mij 
oi uijin tuu purastuumin ja purattiim tuu, adai kusk
in uniin ja juvvattiim tuu? Koas mij meidei oiuijm 
tuu oomasin ja vaaldijm tuu viäsusiu, adai piättåå ja 
pivtastiim tuu? Koas mij meidei oinijm tuu puocamin 
adai leenieu fapgavuodast ja poodijm tuu luusa? Ja 
kunagas västid ja ceälkka siijan: Tuodai mun ceälham 
tiijan: Puoh, maid tij lepped tooham ohtan tuoin muu 
ucemuin viiljain, te tom tij leppeđ tooham mupin.

2. Tastmapa kunagas ceälkka meidei toid, keäh 
lee cige peln: Vyelgiđ meddal muu lunne, tij korottu- 
meh, ton nuuvhannaa tuulan, kote lii valmastum per- 
galuvvåid ja suu epgalåid! Tastko mun purastuvvim, 
eppedge tij adelam mupin purrad; mun kuskluvvim, 
eppedge tij juvvattam muu; muu liijim oomas, eppeđge 
tij väldam muu viäsusid; piättáâ, eppeđge tij pivtas- 
tam muu; pyeccee ja fapgavuodast, eppedge tij eällam 
keččmin muu. Talle tååhuv västideh, ceelhin: Heärra, 
koas mij oinijm tuu purastuumin, adai kuskluumiu adai 
oomasin, adai piättaa, adai pyeccen adai fapgavuodast, 
epke palvalam tuu? Talle sun västid siijan, ceelhin: 
Tuodai mun ceälham tiijan: Puoh, maid tij epped leh 
tooham ohtan tuoin ucemuin, tom epped leh tooham mu- 
pingin. Ja tååh maneh meddal nuuvhannaa råpgaš- 
tasan, ja vanhurskåh nuuvhannaa eellimau. Matt. 25.



IV, Jeessus kierdamaš ja jäämmim.

47. Juudas åig’u nanosávt pettiđ Jeessus.

Kulm peeivi ovdil pessiåå nuradittii pajemuuh 
paapah, kirjemätteeh ja aalmug vuorraseh pajemuu 
paapa Kaifas viäsun ja råđadillii ton kuåŧta, maht sij 
käävvilvuođâin våldacčii Jeessus kidda ja kodåčcii suu. 
Mut sij celkkii: Ij juhlepeivin, emmas toaruttim sod- 
dađ aalmug kooskast. Mut såttan lei monnam Juudas 
Iskariotan, kote lei oht kyehtnubålah måttååttaspår- 
nain. Sun vuolgij, sårnutŧalai pajemuid paappaid ja 
ceelhij siijan: Maid tij tåŧtuvetteđ addelict mupin, te 
mun addelam suu tii luuhan ? Ja sij iloskii ja maksii 
supin 30 silbaruuđaid. Ton räjiist sun uusai vuoha- 
sas tile pettid suu. Matt. 26. Mark. 14.

48. Jeesus aassat pase ehidasmâållas.

1. Jeesus pasa måttååttaspårnaidis juolgijd. 2. Pase 
ehidasmåållas asattim. 3. Jeesus eåitta, kii lii suu pettee.

1. Ovdemuu suvrodhannaa leeibi peeivi, koas pessi- 
áåsavsa kuddui, vuolgatij Jeesus kyeht måttååttaspäär- 
nis ja ceelhij sunnui: Vyelgee kavpugan ja rähtee mii
jan pessiååsaavga! Ko eehid soodai, poodij Jeesus ja 
iištai peävdan kyehtnubålah måttååttaspårnaidiskuim. 
Tastmapa sun čuåggulij mailasiin, nuolai pajemuu piht- 
sis, vaaldij sikkomliine ja poahänjistij jieijas, leškij 
cääsi possamliitån ja riemai possađ måttååttaspárnai- 
dis juolgijd ja sikkod toin sikkomliiniin, moin sun 
lei poahånjustum. Ko sun nävt lei possam sii juolgijd 
ja väldam pihtsis, iistai sun vist peävdan ja ceelhij 
siijan: Tietivetteduv, maid mun lem tooham tiijan? Tij 
koččovetteđ muu Måttååttiijen ja Heärran, ja olmnal



tij sårnuvetteđ; tastko tothan mun lemuv. Jos tääl 
mun, kote lem Heärra ja Måttååttiijee, lem possam tii 
juolgijd, te lepped meidei tij’uv kiennigasah possad 
kyeim kuoimidid juolgijd. Tastko mun lem adelam 
tiijan ovdameerha, et tij’uv tovaččiid, nuvtko mun lem 
tooham tiijan.

2. Vala sii puradiin, vaaldij Jeesus leeibi, kii tij, 
toijalij tom, addelij måttååttaspårnåidis ja ceelhij: Väl- 
did ja  purrađ; täät lii muu ruurnas, kote tii ovdast 
adeluvvoo. Tom toohad muu rnuston! Nuvt sun vaal
dij meidei kaalha, kiitij, addelij tom siijan ja  ceelhij: 
Väldid ja  juuliad täst, puoli ali; täät kalk lii udda tes- 
tament muu voorast, kote tii ovdast kulgattuvvoo su- 
doi addagas addelim tiet. Nuvt tåvja ko tij tast ju- 
havetted, toohad tom muu rnuston!

3. Ko Jeesus vala lei išteoromin pevdist måttååt- 
taspårnaidiskuim, ceelhij sun: Tuodai mun ceälham tii
jan: Oht tist peätta muu. Måttååttaspårnååh keija- 
dii kyeim kuoimidis, eeppidin, keän kuätta sun tom 
såårnui, ja juåhåg riemai sust koijadid: Heärra, lemuv 
mun tot? Jeesus västidij: Ulmuu alge mana meddal, 
nuvtko suu kuätta lii kirjettum; mut vuoi tom ulmuu 
mon peht ulmuu alge peättoo. Pyereeb licij ton ul- 
muij, et ij sun licij soddamgin. Ja Johannes išteoroi 
pevdist Jeessus paaldast. Piättar seevvilij sur|in, et 
sun koijađičij, kii tot lei, mon kuätta Jeesus såårnui. 
Talle Johannes noajadistij Jeessus rade vuåsta ja ceel
hij supin: Heärra, kii tot lii? Jeesus västidij: Tot 
lii sun, keäs mun keigiim poanjustum leibipitå. Ja ko 
sun lei poanjustam leibipitä, addelij sun tom Juudas 
Iskariotan. Ko Juudas vaaldij leibipitä, vuolgij sun 
tallan olgos; ja talle lei iija. Joh. 13. Matt. 26. 
Luuk. 22. 1. Kor. 11.



49. Jeessus päceict-tiervan-sårnum måttååttas- 
pårnåidis ovdil suu kierdamaš.

1. Jeesus loppeeđ vuolgattiđ Pase Jiega. 2. Måttååt- 
taspåmåi aataštas maailmist. 3. Rukkoos Jeessus nooman. 
4. Jeesus rohadal pajemug paapalii rukosis. 5. Jeesus en- 
nust Piättar kiäldamaš.

1. Jeesus såårnui ennuu loMuttassaanijd ehidist 
suu kierdamaš ovdil. Ereb eärrasij sun ceelhij mei
dei nävt: Eä koolga tii vååimuh eätåđuđ. Kolgvetteđ 
oskođ Immeelan ja kolgvetteđ oskođ muT|in! Muu Eeji 
viässust lee ennuu aassamsajeh; mut jos ij licčii nuvt, te 
mun liijim celkkid tiijan: Mun moonam rähtid tiijan 
saje. — Jos tij muu räähistvetted, te anneed muu päk- 
kumiid! Ja muu ruhadalam Eeji, et sun addel tiijan 
nube Lobđuttiijee orroođ tiin nuuvhannaa, tuotavuoda 
Jiega, maid maailm ij pyövti väldiđ vuåsta, koas tot ij 
oaini suu ige tuubda suu. — Ko Lohduttiijee poata, 
maid mun vuolgatam tiijan Eeji lunne, tuotavuoda Jieg- 
ga, kote Eeji lunne poata, te sun tuođašt muu kuät- 
ta. — Tiijan lii ävkkin, et mun moonam meddal; 
tastko jos mun jiem moona meddal, te ij Lohduttiijee 
poadi tii luusa; mut ko mun lem monnam meddal, vuol
gatam mun suu tii luusa.

2. Jos maailm vaijeed tii, te kolgvetted tiettid, et 
tot lii muu ovdemustå vajedam. Jos sij lee muu vai
nuttani, te sij tiiuv väinuteh. Täid mun lem tiijan sar
num, emmas tij jurrad must meddal. Sij rätkik tii 
meddal synagoogain; vala tot’uv äigi poata, koasjuå- 
båg, kote tii kođdå, jurdå tohamis palvalas Imelän.

3. Tuođai, tuodai mun ceälham tiijan: Maid ihe- 
nis tij ånuvetteđ Eeijist muu nooman, tom sun addel 
tiijan. Tään räi tij epped leh áánnum maiden muu noo
man ; åånnuđ, te tij oagguvetted, et tii ilo šooddačij ol- 
leesin.



4. Ko Jeesus lei sårnum täid saanijd, pajedij 
sun čolmiđis alme kuåvlu ja ruhadalai Eeijis suu jiei
jas ja måttååtŧaspårnaidis peleest ja meidei sii puo- 
hai peleest, keäli sii saanij peht oskoh supin.

5. Tastmapa Jeesus moonai Kidron juvvii rasta 
rääsiämmiran, mon nomma lei Getsemane. Jodedei- 
nis sun såårnui måttååttaspårnaidiskuim: Tään iija 
tij puohah paaduuvetted muu tiet, nuvt et juravettel 
must meddal, tastko kirjettum lii': mun časkämkeččee, 
ja saavgah pieđganeh čaggeest. Mut muu pajaspaja- 
neme mapa mun moonam tii ovdii peln Galilean. Piät
tar ceelhij supin: Jos puohah paaduvvojeh tuu tiet, 
nuvt et joreh tust meddal, te mun jiem koassin paa- 
duu tuu tiet, nuvt et juuram tust meddal. Jeesus ceel
hij supin: Tuodai mun ceälham tupin: Tään iija, ov
dii ko kukko piško, tun kiäldah muu kulmii. Piättar 
ceelhij supin: Vaik mun vala kolgaččim jäämmid tuin, te 
mun jiem koassin kieldi tuu. Seämmåånal meidei puoh 
eärraseh måttååttaspårnååh celkkii. Joh. 14—17. 
Mark. 14. Matt. 26.

50. Jeesus Getsemanest.
1. Jeessus siälu aatastas rääsiämmirist. 2. Jeesus vål- 

doo kidda.

1. Ko Jeesus poodij måttååtŧaspårnaidiskuim 
Getsemanen, ceelhij sun, siijan: Išteorroođ täst, tas- 
saag ko mun eälåm työbbiu ruhadalmin! Ja sun vaal
dij mieldis Piättar, Jaakob ja Johannes ja vastaškuo- 
dij jiegastis ja soodai aataštasan. Talle sun ceelhij sii
jan:. Muu siälu lii paijeel mudo murrahlag jäämmim räi; 
orrood tääbbin ja kocceed muin! Ja sun moonai tab- 
belahhaa, kommeerdij muåđuidis oola, ruhadalai ja 
ceelhij: Muu Eäččam, jos lii måhđulag, te manos táåt 
kalk must meddal; kuitag eälus šaddo, nuvtko mun



tååtum, mut nuvtko tun! Ja sun poođij måttááttaspår- 
naidis luusa, kaavnai sii oađimin ja ceelhij Piättaran: 
Eppeđuv tij tääl vaijaam ovtkin tiime kocceed muin? 
Kocceed ja ruhadallad, emmas tij"poattiđ kivsåđasan! 
Jiegga kale lii miedettiijee, mut oaggi lii heäju. Op
peet sun moonai nube tove ruhadallad, ceelhin: Muu 
Eäččam, jos ij tååt kalk pyövti monnad must meddal 
mudoi, ko et mun tom juuvam, te šados tuu tåttu! Ja 
maassat poadideinis sun kaavnai sii oppeet oadimin, 
tastko naver teedij sii coolmijd. Ja sun kuodij sii, moo
nai 'oppeet ruhadallad koalmad tove ja ceelhij uddasist 
seämmaid saanijd. Ja supin oinui epgal almeest, kote 
nanodij suu. Ja ko sun soodai stuorra siälu-aataš- 
tasan, ruhadalai sun ain eenab; ja suu piestah lei mahte 
vorr-čalmeh, moh koškuu eennaman. Tastmapa sun 
poođij mâttååttaspárnaiđis luusa ja ceelhij siijan: Oađđid 
tastmapa ja vuoipadattad! Keeja, tiime lii aldanam, et 
ulmuu alge adeluvvoo suddogasai kietan. Čuågguliđ, 
vuálgup; keeja, tot, kote peätta muu, lii alda!

2. Suu vala sårnudeinis, keeja, Juudas, oht toi 
kyehtnubelove lovvoost, poodij, ja suu kyeimin stuorra 
aalmugjoavkku, rahtattum tullatuossasij-, miehij-ja seip- 
häiguim pajemui paapai, kirjemättei ja vuorrasij lunne. 
Ja Juudas lei adelam siijan meerha, ceelhin: Keäm 
mun cummalam, sun lii tot; väldid suu kidda. Sun poo
dij tallan Jeessus luusa ja ceelhij: Tierva, Rabbi! ja 
cummalij suu čuvtij. Te Jeesus ceelhij supin: Uste- 
vam, made verrin tun pottih teehi? Cummalanuv tun 
peätah ulmuu alge? Talle sij valdii Jeessus kidda, 
čonnii suu ja tolvuu suu vuoččin Hannas ja tastmapa 
pajemuu paapa Kaifas luusa. Ja puoh måttååttaspår? 
nååh kuodđii suu ja patarii. Matt. 26. Mark. 14.



51. Jeesus pajemuu paapa Kaifas ja  stuorra 
rädi ovdast. Juudas lopp.

]. Juudaliih virgealmaah työmmejeh Jeessus. 2. Piät
tar kiälda Jeessus. 3. Juudas lopp.

1. Jeesus tolvui čonnum pajemuu paapa Kaifas 
luusa, kuus kirjemätteeh, vuorraseh ja pajemuuh paa- 
pah liijii nuradattam. Ja ubba rääđi uusai poastu 
tuođaštas Jeessus vuästa pyehtim tiet suu kodettid, 
mut eä sij kavnam. Talle pajemug papp paijaanij cuo- 
git ja ceelhij supin: Mun vuärnutam tuu ellee Immeel 
peht, et ceälkah miijan, lehuv tun Kriistus, Immeel alge. 
Jeesus västidij: Tun celkkih tom. Kuitag mun ceäl
ham tiijan: Tästovdas tij oagguvetted oainid ulmuu 
alge išteoromin vyeimi oalgis peln ja poatimin alme 
poolvai aine. Talle pajemug papp kiškeetij pihtsiidis 
ceelhin: Maid mij innig tarbašep tuođaštiijeid? Keeja, 
tääl lepped tij kullam suu pilkkedeme. Maht tii mie- 
last oro? Sij puoh västidii: Sun lii suij-oaivi jääm- 
miman. Ja toh, keäh toallejii Jeessus kidda, riemmii 
pilkkedid suu. čulgađ suu muåđoid, loavdid suu cool
mijd, čurmadid suu niera peällas ja celkkid supin: En- 
nust miijan, Kriistus, kii tot lii, kote tuu čurmadij! Tal
lan ko peivi soodai, nuradadai ubba stuorra räädi ja 
tuommij suu jäämmiman.

2. Ko kiddaväldeeh tolvuu Jeessus meddal, ser- 
vidij Piättar olgolahhaa eidu pajemuu paapa pååikan, 
oainim tiet, maht majemustå šooddačij. Ko Piättar 
poodij šiiljon, iistai suu palvaliijei kooskan ilostuula 
peällas ja pihtladai. Mottooni piigå poođij talle suu 
luusa ja ceelhij: Tun meidei liijih galilealii Jeessuš 
seervist. Mut sun kieldij puohai ovdast, ceelhin: Mun 
jiem tiede, maid tun såårnuh. Tallan tastmapa ooi
nij Suu nubbe ja ceelhij toid, keäh liijii tobbeen: Tååt 
meidei lii ohta tain. Ja oppeet Piättar kieldij. Tiime
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åårvu tastmapa pottii toh, keäh alđa čuogguu, Piättar 
luus ja celkkii: Tuođainis; tuu meidei leh ohta tain. 
Tuu sänivaijaseh almooteh tuu. Talle sun riemai ko- 
rottid jieijas ja vuårnuđ: Jiem tuubda mun tom ulmuu. 
Ja kukko piškoi tallan. Ja Heära jurgiadai ja kee- 
jai Piättar peäl. Talle Piättar muuštij Heära saanijd: 
Ovdil ko kukko piško, tun kulmii kiäldah muu. Ja 
Piättar moonai olgos ja čiärui čuvtij.

3. Ko Juudas ooinij Jeessus työmmejum, kaadai 
sun ja puovtij pajemuid pappaid ja vuorrasåid maassat 
taid kulmlove silbaruudaid, ceelhin: Mun toohim sudo, 
ko pettim vavettemes voora. Sij västidii: Maid tot 
miijan kuåska? Keeja jiec ovdasad! Ja sun leggistij 
silbaruudaid temppalan, vuolgij meddal ja ortastij jiei
jas. Mut pajemuuh paapah valdii silbaruudaid ja celk
kii: Täid ij leh lovälag pieijad uhreskeepkai kooskan. 
tastko tååh lee voora hadde. Ja ko sij liijii annaam 
rädi, te sij ostii toiguim njaajalittetahhee peäldu oomas 
ulmui hävdideme verrin. Matt. 26. Mark. 14. Luuk. 
22. Job. 18.

52. Jeesus Pilaatus ja Heroodes ovdast.
1. Pilaatus totkå Jeessus. 2. Jeesus Heroodes ovdast. 

3. Pilaatus viggå pestiđ Jeessus. 4. Pilaatus työmmee Jeessus.

1. Pajemuu paapa päihist Jeesus tolvui čonnum 
roomalij eennamheära Pontius Pilaatus luusa. Mut 
juudaliih eä jiejah monnam palatsin, et sij eä šođaččii 
putesmettumin, mut oagučcii purrađ pessiååmåålläs. 
Talle Pilaatus moonai olgos sii luusa ja ceelhij: Mii lii 
tist kuoddalmaššan tään almaa vuästa? Sij västidii: 
Sun viettal aalmug, kiälda keäissaran veäru mäksi- 
mist ja ceälkka jieijas kunagas Kriistusin. Talle Pi
laatus moonai palatsin ja ceelhij Jeessusan: Lehuv tun 
juudalij kunagas? Jeesus västidij: Muu väldikodde ij



leh tåån maailmist. Jos muu väldikodde licij tään 
maailmist, te muu palvaliijeeh licčii toarrum, emmas 
mun šoddađ juudalij kietan. Talle Pilaatus ceelhij.- 
Tun leh tääl kunagas? Jeesus västidij: Tot lem, ko 
ceälhah; mun lem kunagas. Tade verrin mun lem sod
dam ja tade verrin mun lem maailman poattam, et mun 
tuođastam tuotavuođa kuåtta. Pilaatus ceelhij supin: 
Mii lii tuotavuot? Ja ko sun tååm lei ceälkkam, poo
dij sun taas juudalij luusa ja ceelhij siijan: Mun jiem 
kaavna sust maiden suujaid. Mut sij kiivâskii ain čyöv- 
tib ja celkkii: sun kihtal aalmug, mättaten ubba juu
dalij enamist, G-alilea räjiist taan räi.

2. Ko Pilaatus kuulai Galilea kuätta ja oagui 
tiettid, et Jeesus lei Galileast ässee, vuolgatij sun suu 
Heroodes luusa, kote lei tain peivin Jerusalemist. Ko 
Heroodes ooinij Jeessus, iloskij sun, tastko sun tuåi- 
vui oaggumis oainid, et Jeesus toovvačij maidnii omma- 
siid. Ja sun koijadalai sust moađimuåđušiid aaššijd, 
mut Jeesus ij västidam supin maideu. Talle Heroo
des ja ubba suu soativieha riemmii pilkkedid suu, kår- 
vuttii suu korradåid pihtsåid ja vuolgattii suu maas- 
sat Pilaatus luusa. Ja Pilaatus ja Heroodes šodđåin 
ton peeivi ustevin koskanis; tastko suoi lein ovdil le- 
mag vajealmaah.

3. Ko pajemuuh paapah ja rädi jeesaneh liijii 
vist nuradattam Pilaatus ovdan, ceelhij sun siijan: 
Keeja, mun jiem leh kavnam taan almast ovtkin jääm
mim åstašimvuođa, ige Heroodeskin leh kavnam. Mut 
eennamheärrast lei utken jyehe pessiååjuhle pestit! 
aalmugan faapga luovas, keäm ihenis sij tattuu. Talle 
sist lei kullojiijee fanga, keän nomma lei Barabbas, 
kote lei toarutteme ja morhe tiet leggistum fapgavuo- 
tau. Pilaatus ceelhij aalmugan: Koabbåå tij tåttuvet- 
ted muu pestid tiijan, Barabbas adai Jeessus, kote koc- 
čoo Kriistusin? Sij celkkii: Barabbas. Pilaatus ceel-



liij: Maid tij táttuvetteđ muu toohad Jeessusan? Sij 
cuorvuu: Ristannavlii suu! Pilaatus ceelhij siijan: Maid 
paa’aiđ sun tääl lii tooham? Mut sij cuorvuu paijeel 
mudo: Ristannavlii suu! Ko Pilaatus tääl ooinij,: et 
sun ij maiden puåhtam, mut moive soodai ain stuärrää- 
bin, vaaldij sun cääsi, poosai kiedaidis aalmugjoavhu 
oainidiin ja ceelhij: Mun lem vavettem táån vanhurskå 
vooran. Keččađ jiejah ovdasid! Ja ubba aalmug väs
tidij, ceelhin: Suu vorra poadus mii ja mii pårnåi oola. 
Talle Pilaatus luoštij siijan Barabbas, mut Jeessus ad
delij sun cäimid. Ja soatialmaah popeldii oarjitappu- 
rain kruuna, pieijii tom Jeessus oaivan ja kärvuttii suu 
tuliruopsis måáccuhan, komerdii iddui oola suu ov
dan ja celkkii: Tierva, juudalij kunagas! Ja sij čulgii 
suu oola ja čoskii suu oaivan. Tastmapa Jeesus tol- 
vui olgos, ja sust lei oarjitappur-kruuna oaivist, ja 
tuliruopsis mååccuh lei sorjomin ärdein suu rummaš 
pirra; ja Pilaatus ceelhij aalmugan: Keeja, olmoo^! 
Mut sij cuorvuu: Ristannavlii, ristannavlii! Pilaatus 
ceelhij: Väldid tij suu ja ristannavliđ, tastko mun jiem 
kaavna sust suuja. Juudaliih västidii: Mist liilaahaja 
mii laava mieldi ferttee sun jäämmiđ, koas sun lii too
ham jieijas Immeel algen. Ko Pilaatus kuulai tom, 
suorganij sun ain eenab, moonai palatsin ja ceelhij 
Jeessusan: Kost tun leh poattam? Mut Jeesus ij ade- 
lam supin maiden våstadasaid. Te Pilaatus ceelhij: 
Jiehuv tun säärnu mupin? Jiehuv tiede, et must lii 
väldi lyeštiđ tuu ja väldi ristannavlid tuu? Jeesus väs
tidij: Ij tust ličcii mihheen vaaldijd muu vuästa, jos ij 
tot liččii adelum tupin paijeen. Tastmapa Pilaatus vii- 
gai lyeštiđ suu, mut juudaliih cuorvuu: Jos tun táåm 
luåštah, te jieh leh keäissar ustev. Juåhåg, kote taha 
jieijas kunagassan, aassat jieijas keäissar vuästa.

4. Ko Pilaatus kuulai toid saanijd, toalvui sun 
Jeessus olgos, iištai tuommiistovla oola ja ceelhij juu-



daliiđ: Keeja, tii kunagas! Mut sij cuorvuu: Heevat. 
heevat, ristannavlii suu! Talle sun addelij suu siijan 
ristannävlejud. Matt. 27. Mark. 15. Luuk. 22, 23. 
Joh. 18, 19.

53. Jeesus riistast.

1. Jeesus toalvoo Golgatan. 2. Jeesus ristannävle- 
jnvvoo. 3. Jeesus pilkkeduvvoo suu vajealmain. 4. Kyeht 
paasttahhee eresnal kevttim. 5. Jeessus aldemuuh usteveh 
riista paaldast. 6. Jeessus majemug toarrum ja jäämmim riis
tast. 7. Tapahtusah Jeessus jäämmim tiimest.

1. Ko soatialmaah liijii pilkkedam Jeessus, nuolt- 
tii sij sust tullruopsis mååccuh ja kårvuttii suu jieijas 
pihtsåid ja tolvuu suu ristannävlejud. Ja sun kuödij 
riistas. Mut rade aine sij koahtajii kyreenalii almaa. 
Siimon, kote poodij peäldust. Suu seelgi oola sij piei
jii riista, et sun kuåddačij tom Jeessus majeeld. Jees
sus servidii stuorra joavkku aalmug ja kåålguh, keäh 
čierruu ja parguu suu. Talle Jeesus jurgladai sii peäl 
ja  ceelhij:'Jerusalem nieidah, elled muu čiäru, mut čiär- 
rud jieijid ja pårnaiđid! Tastko jos sij taheh tâåm šađ- 
dee muoran, maht tääl soarvan keäva?

2. Ko sij pottii ton pååikan, mon nomma lii Gol
gata, tot lii: oaivikåâlu päikki, addelii sij sirrpn säp
piin seävuttum eetik juuhad; mut ko sun keččlij tom, ij 
sun táttum tom juuhad. Sij ristannävlejii suu ja oh- 
tän suin kyeht paasttahhee, ovt oalgispeäl, nube čige- 
peäl. Ja Jeesus ceelhij: Eeci, adde siijan addagas, 
tastko eä sij tiede, maid sij taheh! Pilaatus lei kirjet
tään oolakirjettas ja piejattam tom riista pojiikeäcan; ja 
nävt lei kirjettum: Jeesus natsarealag, juudalij kunagas.

3. Lappadjotteeh pilkkedii Jeessus, luvvediin oi- 
vidis, ja celkkii: Tun, kote racoh. temppal eennaman ja 
räåhtah tom kulman peivist oppeet, peäluušt jieijad!



Jos tun leh Immeel alge, te lavkkii vuälus riistast! 
Seämmåånal pajemuuh' paapahuv pilkkedii kirjemättei- 
ja  vuorrasijguim ja celkkii: Sun lii kai eärrasiid peä- 
luštam; jieijas sun ij pyövti 'peäluštiđ. Jos sun lii Is
rael kunagas, lävkkejus tääl vuälus riistast, te mij 
oskop supin.

4. Nubbe tain ristannävlejum paasttahheinuv pilk- 
kedij suu ja ceelhij: Jos tun leh Kriistus, te iššeed 
jieijad ja munnuu. Mut nubbe nuttlij suu ja ceelhij: 
Jiehuv tun poola jieh Imelistkin, vaik leh seämmää 
tuämti vuäläg? Munnui tot kale sadda olmnal, tastko 
muoi oaggoon tuojidin aštašeme mieldi; mut täät ij leh 
tooham maiden paa’aiđ. Ja sun ceelhij Jeessusan: 
Heärra, muste muu, ko poađåh väldikoddäsad! Te Jee
sus ceelhij supin: Tuotlai mun ceälham tu]]in: onnää 
peeivi koolgah tun lede muin paradiisist.

5. Mut Jeessus riista paaldast cuojjguu suu enni ja 
suu eeni oabbi Määrja, Kleopas kälgu, ja Máårja Mäg- 
daleena. Ko Jeesus ooinij eennis ja suu paaldast tom 
mättäättaspäärni, keäm sun räähistij, ceelhij sun eän- 
nasis: Kälgu, keeja, tuu algad! Tastmapa sun ceelhij 
mättäättaspärnasis: Keeja, tuu eännad! Ja ton paje 
räjiist vaaldij mättäättaspärni suu luussas päikkasis.

6. Mut kuudad tiime räjiist ovcäd tiime räi lei 
sevpadvuot paijeel ubba eennam, ja peäivag seävpa- 
nij. Ja ovcädin tiimest Jeesus čuorvij olla jienäin, 
ceelhin: Muu Imeläin, muu Imeläin, mane hilguh 
muu? Tastmapa sun ceelhij: Mun kuskluum. Jatob- 
heen lei litte, eetik tieva; sij tevdii kuobbar etikkäin, 
pieijii tom ruåhusoabi keäčan ja pajedii tom suu njäälmi 
ovdan. Ko sun lei väldam eetik, ceelhij sun: Tevdum 
lii. Taas sun iuorvij olla jienäin: Eeči, tuu kiedäid 
mun addelam jieggan. Ja ko sun lei tääm ceälkkam, te 
sun kärpilutij oaivis ja addelij jieggas.

7. Ja keeja, temppal ovđaloovda kiškui kuovdin



pajeeb reevni räjiist eidu vyeleeb reevni räi, eennam 
toargistij, källeeb luoddanii, häävdih lekksii ja ennuu 
pa.se ruuhij rummašeh pajanii pajas. Sij vuolgii hav- 
dinis suu pajaspajaneme mapa, monnii pase kavpugan 
ja čaittii jieijis ennuid. Mut ko čyeđeoaivalmai ja toh, 
keäh ohtan suin vähtejii Jeessus, oinii eennam toar- 
gastas ja eres tapahtusaid, suorganii sij čuvtij ja celk
kii: Tuodai tuota, tååt lei Immeel alge!- Ja ko aal
mug, mii lei poattam oainiđ tååm, lei oainam, mii lei 
soddam, čurmadij tot rodidis ja maacij påikkasis. Matt. 
27. Mark. 15. Luuk. 23. Joh. 19.

54. Jeessus hävdidim.
1. Jeessus ertpeeli cyeggejuvvoo. 2. Usteveh hävdi- 

deh Jeessus. 3. Hävdi vähtejuvvoo.

1. Ko ittäg peivi lei stuorra sabbaatpeivi, eä juu
daliih tåttum, et rummaseh pâsaččii ristamuorai oola; 
sij pottii tontiet Pilaatus luusa, änudin, et ristannäv- 
lejum almai täävtih kolgaččii cyövkkejud ja rummaseh 
valdud vuålus. Soatialmaah pottii talle ja cyövkkejii 
vuossmuu taavtijd ja nube, kote suin lei ristannäyle- 
jum; mut ko sij pottii Jeessus luusa, oinii sij suu jo 
jååmmam eäge cuovkkimgin suu taavtijd, mut oht soa- 
tialmain čuoggij saittiin suu ertpele, ja tast poodij, tal
lan vorra ja čääci.

2. Ko eehid soodai, poodij riges almai Arima- 
tiast, keän nomma lei Joosef, kunnåålag räädialmai, 
kote lei Jeessus måttååttaspärni, Pilaatus luusa ja ånui 
Jeessus rummaš. Ko Pilaatus oagui tiettid, et Jee
sus lei jo jåâmmam, pååhui sun addeliđ suu rummaš 
Joosefan. Te poodij meidei Nikodeemus, kote lei mo- 
tomin iho poattam Jeessus luus, ja puovtij mieldis 
myrrha ja aaloe seävuttas. Suoi valdiin Jeessus rum- 
maš, kiessåin tom putes liinepihtasan šieuops raasij-



guim ja piejåin tom Joosef uđđa hååvđan, maid suu 
lei čuopattam källee siisa. Ja suoi vierattåin stuorra 
keeđgi hävdi uksnjåålman ja monåin meddal.

3. Itten pottii pajemuuh paapah ja fariseusah 
Pilaatus luusa ja celkkii: Heärra, mij mustiini tuoni 
vietaliijee vala eledeinis sårnumin: Kulm peeivi kecčin 
mun pajanani pajas. Pååhu tääl vahtict häävdi koal- 
mad peeivi räi, emmas suu måttååttaspårnååh poattiđ 
celkkiđ aalmugan: Sun pajanij jämimist, ja te majeeb 
vietaläs šađda paabin ko ovdeeb. Pilaatus ceelhij sii
jan: Tuo lee tiijan vaavtah! Vyelgid ja addelid vah- 
tid, nuvtko párrasáyt pyehtivetted! Sij vuolgii ja piei- 
jii vaavtaid häävdi vahtid, tasonapa ko liijii lukkodam 
keedgi seilainis. Matt. 27. Mark. 15. Luuk. 24. Joh. 19.

Y. Jeessus pajaspajanim ja aalman 
lavkkim.

55. Jeessus pajaspajanim.

Ko sabbaat lei nuubam ja oho vuossmug peivi 
cuovvanij, soodai stuorra eennamtoargastas, tastko 
Heära epgal lavkkij vuälus almeest, moonai hävdi paal- 
dan, vieratij keeđgi ton uksnjäälmist ja iištai ton oola. 
Ja suu häämi lei mahte äijihtull, ja suu pihtaseh viel- 
gadeh ko muota. Sust palaskim tiet vaavtah toargi- 
skuottii ja šoddii mahte jååmmam. Ko sij eielgii, pot
tii mottoomeh sist kavpugan ja almottii pajemuid pap- 
paid, mii lei šoddam. Táåh nuradittii vuorrasijguim 
rådadallađ, addelii vavtäid stuorra sume ruudaid ja 
pakkuu sii sårnuđ, et måttååttaspårnååh liijii poattam 
iho ja  suålådam Jeessus rummaš. Vaavtah valdii ruu
daid ja tohhii, nuvtko sij liijii rävvejum.



Tolå iđedist seämmåá peeivi vuolgij Måårja Mag- 
daleena motomij eres kålguiguim häävdi luusa, toalvu- 
diin šieuops poksuid, poaksum tiet Jeessus rummaš. Ko 
sij pottii hävdi paaldan, te sij oinii keedgi vierattum; 
mut Heära Jeessus rummaš sij eä kavnam. Talle 
Måårja Magdaleena kaččlij ja almootij tom Piättaran 
ja Johannesan. Mut motomeh kåålguh monnii hååv- 
dan ja oinii tobbeen nuora almaa išteoromin oalgispeln, 
vielgis kuhes pihtasan kårvuttum, ja sij palaskii. Mut 
sun ceelhij siijan: Elled poola! Tij ucavetted ristan- 
nävlejum Jeessus. Sun ij leh tääbbin, tastko sun paja- 
nij pajas, nuvtko sun såårnui. Vyelgiđ hoappust celk- 
kid suu måttååtŧaspårnåid ja Piättaran, et sun lii pa
janani jämimist. Ja keeja, sun mana tii ovdiipeln 
Galilean; tobbeen tij oagguvetted oainid suu. Talle 
sij vuolgii hoappust hävdist, stuorra paloin ja iloin, ja 
kaččii almottid tom suu måttååttaspårnåid.

Ko Måårja Magdaleena almootij Piättaran ja Jo
hannesan, et ij Heära ruumaš innig lemagkin hävdist, 
poodiin suoi hoappust häävdi luusa. Suoi monåin hâåv- 
dan ja oiniin kiessumliinijd toho pieijum ja piestahliine, 
kote lei lemag Jeessus oaivi pirra, eres sajeest čoak- 
kankiessum. Ko suoi lein tååm oainam, macciin suoi 
vist påikkasis. Matt. 28. Mark. 16. Luuk. 24. 
Joh. 20.

56. Jeesus alm ostuvvoo Måårja Magdaleenan.

Måårja Magdaleena, kote lei maccam häävdi 
uusa, cuä^ui čiärun ton ulguupeln. Sun kuovlalij hååv- 
dan ja ooinij kyeht epgal vielgis pihtsåid kårvuttum 
išteoromin, nube oaivipeln ja uube juolgijpeln tast, 
kuus Jeessus ruurnas lei pieijum. Tååk celhiin supin: 
Kälgu, maid čiäruh? Sun ceelhij sunnui: Sij lee väl- 
dam muu Heära hävdist, epke tiede, kuus sij lee piei-



jam suu. Ko Måårja lei tååm ceälkkam, jurgladai suu 
ja ooinij Jeessus čuåggumin; ige sun tubdam, et tot lei 
Jeesus. Jeesus ceelhij supin: Kälgu, maid čiäruh? 
Keäm uusah? Määrja, kote oonij suu muoraämmir keč- 
čen, ceelhij supin: Heärra, jos tun leh kuäddam sun 
meddal, te ceelhi mupin, kuus pieijih suu, ja  mun tää- 
tum väldiđ suu. Jeesus ceelhij supin: Määrja! Määrja 
jurglađai ja  ceelhij supin: Mättäättiijee! Jeesus ceel
hij supin: Ele kuoska mupin, tastko mun jiem leh 
vala monnam muu Eeji luusa; mut vyelgi muu viil
ja i Juusa ja  ceelhi siijan: Mun moonam pajas muu Eeji 
luusa ja tii Eeji luusa, muu Immeel luusa ja  tii Im
meel luusa. Ja Määrja Magdaleena vuolgij ja  almootij 
mättäättaspärnäid, et sun lei oainam Heära ja  et sun 
lei nävt särnum suin. Matt. 28. Joh. 20.

57. Jeesus alm ostuvvoo Emmaus rade aine.

Seämmää peeivi monäin kyeht mättäättaspäärni 
siidan, mon nomma lei Emmaus, kote lei 60 stadio *} 
keččin Jerusalemist. Sunnuu väggidiin ja särnudiin tast, 
mii lei soddam, aldanij Jeesus ja juuđij sunnuin. Mut 
suoi eäva tubdam suu. Talle sun ceelhij sunnui: Moh 
saavah toh lee, maid tuoi väggideinid särnuvettee kos- 
kanid ja leppee murrahliih? Nubbe sunnust, keän 
nomma lei Kleopas, västidij: Lehuv tun nuvt ohtuu äs- 
see oomas olmoog Jerusalemist, et jieh tiede, mii tob
been täin peivijn lii soddam? Jeesus ceelhij: Mii tääl? 
Suoi celhiin: Puoh tot, mii lii soddam Natsarealagan 
Jeessusan, kote lei profeet, vuäimalag saanijn ja tuojijn 
Immeel ja puoh aalmug ovdast; maht mii pajemuuh 
paapah ja räädialmaah addelii suu jäämmiman työmme- 
jud ja ristannävlejii suu. Mut mij tuäivuim, et sun lei

*) Stadio, kreikkalait kukkevuođa mitto =  178 meeter
áárvu.



tot, kote koolgai lonestiđ Israel; ja tåån lasseen lii 
tääl jo koalmad peeivi tastmapa, ko tååh šođdii. Mut 
meidei mottoomeh kåålguh mii kooskast lee mii suor- 
gattam. Ko sij tääl tolå iđedist liijii poattam häävdi 
luusa eäge kavnam suu rummas, pottii sij ja muštalii 
oainimis epgalijuv oainus, keäh liijii ceälkkam, et sun 
lei eelimin. Ja mottoomeh taine, keäh liijii miin, mon
nii häävdi luusa ja vuámmašii puoh nahdemin, ko kåål- 
guh liijii särnum; mut suu eä sij oainam. Talle Jee
sus ceelhij sunnui: Vuoi, tuoi ibbeerdmettumeh ja njoa- 
sih våimust oskod taid, maid profeetah lee sårnum! Ij’uv 
Kriistus kolgam tååm kierda t ja tastmapa monnađ sel- 
gasvuotasis? Ja sun aalgij Moosses ja profetai räjiist 
ja seelatij sunnui tom, maid kirjettasah suu kuätta sar- 
nuu. Ja sij aldanii siida, kuus sij liijii monnamin, ja 
sun maka tåátui väggid lappad. Talle suoi tåttoin suu, 
ceelhin: Oro munnuin, tasŧko eehid šadda ja peäivag 
lii luåštam! Sun moonai orrooit sunnuin. Ja ko sun 
iistai purađiđ sunnuin, vaaldij sun leeibi, sivnedij, toi- 
jalij ja addelij sunnui. Talle sunnuu cal m eli lekksii ja 
suoi tubdäin suu; ja sun lappui sunnui oainusist. Suoi 
celhiin koskanis: Ijuv munnuu våimu cokkanam mun- 
nust pyelliđ, koas sun sårnuttalai munnuu rade aine ja 
seelatij munnui kirjettasaid? Tastmapa suoi čuåggu- 
låin ja macciin Jerusaleman iloin. Luuk. 24. Mark. 16.

58. Jeesus alm ostuvvoo måttååttaspårnåid 
Jerusalemist.

, 1. Jeesus almostuvvoo pajaspajanim-peeivi ehidist love
miåttååttaspårnåid. 2. Jeesus almostuvvoo kävci peeivi keč- 
čin ohtnubelohån.

1. Seämmåå peeivi ehidist, ko måttååttaspår- 
nååh liijii nuradattam kiddejum uvsai tyehin, palo tiet 
ujudaliin, poodij Jeesus, čuågui sii kooskast ja ceelhij



siijan: Råvhu leävus tiijan! Te sij suorganii ja jurdii 
oainimis jiega. Mut Jeesus čaaitij siijan kieđaidis ja 
ertpeles. Talle måttååttaspårnåáh iloskii, ko sij oinii 
Heära. Tastmapa Jeesus ceelliij oppeet siijan: Raviin 
leävus tiijan! Nuvtko Eeči lii vuolgattam muu, nuvt 
mun’uv vuolgatam tii. Ko sun lei tääm ceälkkam, te 
sun possoolij sii oola ja ceelhij siijan: Väldid Pase 
Jiega! Keäid tij adđelvetteđ suddoid. addagas, toid toh 
addeluvvojeh addagas, ja kein tij taid tolliivetted, taine 
toh lee toallejum.

2. Mut Työmes, oht kyehtnubelovveest, ij lemag 
siin, ko Jeesus poodij. Te eärraseh måttååttaspårnååh 
celkkii sur)in: Mij lep oainam Heära. Työmes västidij: 
Jos mun jiem oaini suu kiedain navlij uddoid, kuldal 
suormainan navlij uddoid ja nahheet kiettan suu ert- 
peälan, te jiem mun oskö. Kävci peeivi kehoin liijii 
måtŧåâtŧaspårnååh oppeet siste, ja Työmes lei siin. 
Talle Jeesus poodij, čuogitij sii kooskan ja ceelhij: 
Ravhu leävus tiijan! Tastmapa sun ceelhij Tuåmma- 
san: Keigii suormad teehi ja keeja muu kiedaid, ja 
keigii kiedad ja nahheeŧ muu ertpeälan, elege leh os- 
kottem, mut oskoväg! Työmes västidij: Muu Heär- 
ram ja muu Imelam! Jeesus ceelhij supin: Koas leh 
oainam muu, te tun osköh; avdagasah lee toh, keäh eä 
oaini ja kuitag oskoh. Luuk. 24. Joh. 20.

59. Jeesus alm ostuvvoo Tiberiaa meera 
riddoost.

1. Jeesus addel måttååttaspårnåiđis valjes kyelisaallas, 
ja sij tobdeh suu. 2. Jeesus särnuttal Piättar.

1. Tastmapa Jeesus almostui čiččam måttáåttas- 
pårnáidis Tiberiaa meera riddoost, Tååt almostas soo- 
dai nävt. Måttååttaspårnååh liijii ehidist monnam kuo

lo



lijd pivđeđ ja tohtii tyeje ubba iija eäge koddåm mai
den. Ko jo ideed lei soddam, čuågui Jeesus riddoost;. 
mut máttååttaspårnååh eä tiättam, et tot lei Jeesus. 
Te Jeesus ceelhij siijan: Pårnååh, liiuv tist mihheen pur- 
ramnal? Sij västidii: Ij. Sun ceelhij siijan: Suáppuđ 
viermi oalgispeäl kårba, te kale koddevetted. Ko sij 
nävt tohhii, kuddii sij nuvt ennuu kuolijd, et eä vai- 
jaam keessid viermi kårbas. Talle Johannes ceelhij Piät
taran: Heärra tot lii. Ko Piättar kuulai tom, poa- 
hapistij sun pihtas piiras, tastko sun lei piättåå, ja leg- 
gistadai meeran. Mut nubeh pottii kårbåin ja kessii 
viermi kuolijguim. Ko sij lävkkejii eennaman, oinii 
sij illoos ja kyele iilai oola pieijum ja leeibi. Jeesus 
ceelhij siijan: Pyehtiđ teehi tain kuolijn, maid tij tääl. 
kuuddijd! Piättar vuolgij talle kårbas ja keesij viermi 
riidon, tieva stuorra kyeleh; ja vaik toh liijii nuvt en
nuu, ij viermi kiškum. Jeesus ceelhij siijan: Poattid 
purrad! Jeesus vaaldij talle leeibi ja addelij siijan, ja 
seämmåånal kyele.

2. Ko sij liijii kierganam puradmist, ceelhij Jee
sus Piättaran: Siimon, Joona alge, räähistahuv tun muu 
pyerebeht ko tåáh? Piättar västidij: Kale, Heärra, tun 
tiäđåh, et mun anam tuu räähisin. Jeesus ceelhij su
liin: Piema muu labbaid! Oppeet ceelhij Jeesus nube- 
tove: Siimon, Joona alge, räähistahuv muu? Piättar 
västidij: Kale, Heärra, tun tiäđåh, et mun anam tuu 
räähisin. Jeesus ceelhij suljin: Keeja muu savgaid! 
Jeesus ceelhij vala koalmad tove: Siimon, Joona alge,. 
anahuv muu räähisin? Te Piättar soodai murrahlag- 
gan ja ceelhij suljin: Heärra, tun tiädäh puoh; tun tuub- 
dah, et mun anam tuu räähisin. Jeesus ceelhij suljin- 
Piema muu savgaid! Tuodai, tuodai, mun ceälham tu
rjin: Ko liijih nuorab; te tun poaharpstih jieč jieijad ja 
monnih, kuus tattuh; mut ko poaräsmah, te tun kei- 
giih kiedaidad, ja nubbe poahaijast tuu ja toalvu tuu,



kuus jieh tååtu. Mut ŧååm sun såårnui almottam tiet 
moin jämimäin sun koolgai šelgasmättiđ Immeel. 
Joh. 21.

60. Jeesus aassat pase kaasta.
Jeessus ohtnubâlah måttååttaspårnååh monnii Ga

lilean ton vaaran, maid Jeesus lei siijan čåittam. Ko 
sij oinii suu, te sij kommeerdin ruhadillii suu. Ja Jee
sus poodij sii luusa, sårnuttalai sii ja ceelhij: Muijin 
lii adeluin puoli vyeiini almeest ja  eennam aine. Vyel
gid tääl ja  toolia puoli almugiid måttååttaspärnin, 
kästimåin sii Eeji, A lge ja  Pase Jiega nooman ja  
lnåttatinåin sii anneeđ puoh, maid mun lem päkkum. 
Ja keeja, mun lem tii lunne jyehi peeivi maailm loopa 
räi. Matt. 28.

61. Jeessus aalman lavkkim,
Neljilove peeivi keččin pajaspaijaanmis marja toal- 

vui Jeesus måttååttaspårnaidis Öljy vaaran. Tobbeen 
sun såårnui siijan, ceelhin: Orrood Jerusalemist, tas- 
saag ko tij kårvuttuuvetteđ vuoimiin olluvvuodast. Tij 
oagguvetted Pase Jiega vyeimi, ja tij šođdavetteđ muu 
tuođaštiijen Jerusalemist ubba Juudeast, Samariast ja 
maailm roobdai räi. Tastmapa sun pajedij kiedaidis ja 
sivnedij sii. Ja sii sivneddeinis sun valdui pajas aal
man sii oainidiin, ja polva toalvui suu meddal sii čool- 
mij ovdast. Ja ko sij keijadii alme kuävlu, suu mo- 
nadeinis, keeja, sii lunne cuäggoin vielgis pibtasiin 
kyeht almaa, keäh celhiin: Galilea almaah, maid tij 
čuágguvetteđ ja keččvetteđ alme kuåvlu? Tååt Jeesus, 
kote tist valdui pajas aalman, poata meidei seämmåå- 
nal, ko tij oiuijd suu monnamuv aalman. Tastmapa 
sij maccii maassat Jerusaleman, stuorra iloin. Luuk. 
24. Ap. t. 1.



VI. Servikode vuáđudim.

62. Pase Jiega kulgattim.
1. Lopådas Pase Jiega vuolgattem kuåtta šadda tuot- 

tan. 2. Piättar. särni helMuvpeeivi. 3. Piättar saarni vaikuttas.

1. Jeessus apostoleh urruu Jeessus päkkum mieldi 
suu aalman lavkkiimis ma^a Jerusalemist motomij kääl- 
guiguim ja Määrjäin, Jeessus enniin, ja suu viiljaiguim 
ja copcuu ovtmielalåvt ruhadalmin. Ko hellduvpeeivi 
poodij, liijii sij puoh nuradattam. Talle kullui kivk- 
ked šuvvan almeest, eidu nuvtko korra pieggaspääli 
jodediin. Ja siijan oainojii mahte tullanjuohčmeh, moh 
piedganii ja orostii jiečkeänuv sii oola. Ja sij teäv- 
dojii Pase Jieggåin ja sårnuškuottii eres kielaiguim, ta- 
demieldi ko Jiegga addelij sii särnud. Ja Jerusale
mist liijii asamin juudaliih, immeelpaloliih almaah puo- 
hain almugiin. Ko tuot jiena kullui, nurrului ennuu 
aalmug. Ja sij suorganii, tastko kiiuv kuulai aposto- 
liid särnumin suu jieijas kielan. Ja sij omattillii, ceel
hin: Eäuv ŧååh puoh, keäh särnuh, leh galilealiih? 
Maht mij jiečkiiuv kuitag kullap sii särnumin mii jieč- 
čin sänivaijasij mieldi Immeel stuorra tavvoin? Maid 
sun täät meerhas? Mut'mottoomeh pilkkedii sii ja celk
kii: Sij lee oaivadum njäälgis viinest.

2. Talle Piättar lavkkij ovdan ohtnuhäluvviin ja 
säärnui: Tij Juudea almaah ja puoh, keäh asavetted 
Jerusalemist! Kullad muu saanijd! Tääh eä leh oai
vadum ; tastko tääl tipe lii koalmad tiime peivist. Mut 
täät lii tot, mii lii celkkum profeet Joel peht: Ja šadda 
majemuin peivijn, ceälkka Immeel: Mun kulgatam Jie- 
gastan puoh oagi oola, ja muu palvaliijei ja muu piigäi 
oola mun kulgatam tain peivijn Jiegastan, ja sij ennus
teli. Ja šadda, et juähäg, kote isäsis cuärvu Heära 
noouja, peäluštuvvoo. Tij Israel almaah, kullad täid
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saanijd: Natsarealii Jeessus, tom almaa, maid Immeel 
lii č aittani suu pähuldassan tii kooskast, vuåimalii tav- 
voi-, ommasij- ja meerhaiguim, maid Immeel lii tooham 
suu pelit, tom tij vaaldijd ja poastu almai kieđai pelit 
ristannavliid ja kuuddijd. Suu lii Immeel cuvnam, mon 
tuođaštiijeeh mij puohah lep. Immeel oalgis kieda peäl 
aledum lii sun kulgattam tååm Jiega, nuvtko tij tääl 
oainivetted ja kulaveŧteđ. Tontiet kalga ubba Israel 
viäsu ŧiettiđ, nanosävt, et ŧååm Jeessus, keäm tij ris
tannavliid, lii Immeel tooham Heärran ja Kriistusin,

3. Ko sij kullii tääm, ogguu sij vuåisa våimui- 
dis ja celkkii Piättaran ja eres apostolåid: Almaah ja 
viiljah, maid kolgap mij toohad? Piättar ceelhij siijan : 
Muttei! mielad, ja juáhåg addelus kästiđ jieijas Jeessus 
Kristus nooman sudoi addagas-addelim tiet; te tij oag
guvetted Pase Jiega skeer|ka. Toh, keäh mielalis val- 
dii suu :säni vuästa, adelii kästid jieijis ja ton peeivi 
lassaanij servikodde kulm tuhåt åårvu siäluh. Ap. t. 2.

63. Vuossmug servikodde. Ananias ja  Saffiira,

1. Servikode tile. 2. Ananias ja Saffiira.

1. Puohai toi joavhust, keäh uskuu, lei oht våimu 
ja oht siälu. Sij copcuu ohtan manoost apostolij mååt- 
tust, leeibi toaijemist ja rukosist. Ja palo soodai jye- 
he siälun, ja ennuu ommaseh ja meerliah tahhojii apos
tolij pelit. Puoh, keäh uskuu, liijii ovtast ja onnii puoh 
ohtsaggan, vuobdii eällamašas ja täviriidis ja juohhii 
tain puohhäid tade mieldi, ko kiiuv taarbasij. Ja sij 
copcuu jyehe peeivi ovtmielalåvt temppalist, toijalii 
leeibi paihinis, puradii ovtast ävvoin ja vääimu ovtkeär- 
dagvuodäin ja rämidii Innneel. Sij liijii ubba aalmug 
mielastumvuodast; ja Heärra lasseetij servikode jyehe 
peeivi tai peht, keäh peäluštuvvojii.



2. Mut oht almai, keän nomma lei Ananias, oh- 
tan kålguinis Saffiiraiu, vuobdij eällamašas ja vuork- 
kij maidnii haddeest suu kåälgu tieđediiu, puovtij mot- 
toom oasi ovdas ja piejai apostolij juolgij ovdan. Te 
Piättar ceelhij: Ananias, mane såttan teevdij våimuđ 
Pase Jiega ovdast kiälåstallađ ja vuorkkid maidnii eäl- 
lamaš haddeesŧ? Ij’uv tot lemag tuu oami, ko tot lei 
vala tust, ja ij’uv tot, vaik jo lei vuobdum, lemag ain 
tuu vääldist? Tun jieh leh kiälåstallam ulmui, mut Im
meel ovdast. Ko Ananias kuulai täid saanijd, koocai 
sun eennaman ja addelij jieggas. Ja nuora almaah čuåg- 
gulii, kuoddii suu meddal ja hävdidii. Kulm tiime 
åårvu tastmapa poodij Saffiirauv siisa, tiedehannaa, mii 
lei soddam. Piättar ceelhij supin: Ceelhi mupin, ton'uv 
haadan tuoi vuobdiid peäldu? Sun västidij: Nuvt kale, 
ton haadan. Mut Piättar ceelhij: Mane tuoi koskanid 
sovåid Heära jiega kivsedid? Ja tallan sun koocai een
naman Piättar juolgij paaldan ja addelij jieggas. Te 
sun tolvui meddal ja hävdidui suu almas paaldan. Ja 
stuorra palo poodij ubba servikoddån ja puohhäid, keäh 
tååm kullii. Ap. t. 4, 5.

64. Apostoleh stuorra rädi ovdast.

Apostolij kiedai peht tahhojii ennuu meerhah ja 
ommaseh aalmug kooskast. Ain eenab lasanii toh, keäh 
uskuu Heäran, stuorra joavhuh sehe almaah et kåål- 
guh. Ja sij kuoddii pyecceid pålgáid ja pieijii taid al- 
lamij ja kyeddim-muorai oola tade verrin, et ko Piät
tar vaagij lappad, ainas suu suoivagin suoivanastačij 
mottooni sist. Meidei tain kavpugiin, moh liijii Jeru
salem pirra, poodij toho ennuu aalmug ja puovtij miel- 
dis pyecceid ja nabdemiid, maid nyeskis jiegah väivi- 
dii, ja sij puohah pyereduvvojii. Talle pajanii paje- 
miuuh paapah ja sadduseusai servi, ja tieva kiivesvuo-



Jäin sij valdii apostoliid kidda ja pieijii ohtsii fapgaviä- 
:sun. Mut Heära epgal leehastij iho fapgaviäsu uvsaid, 
toalvui sii olgos ja ceelhij: Vyelgid ja sårnuđ temppa
list aalmugan puoh tään eellim saanijd! Ko vuoigad- 
vuoda palvaliijeeh pottii fapgaviäsun vieggam tiet apos
toliid stuorra rädi ovdan, kavnii sij fapgaviäsu kuáru- 
;sin, maccii ja muštalii tom ceelhin: Fapgaviäsu mij kale 
kavnaim eidu nanosävt kiddejum ja vaavtaid uvsa ul- 
guupeln čuåggumin, mut siskiipeln ep keämgin kavnam. 
Ko pajemuuh paapah kullii täid saanijd, eä sij tiättam, 
maid jurdačiđ. Mottoom poodij talle ja muštalij, et 
apostoleh liijii temppalist aalmug mättatmin. Te temp- 
pal vaavtai oaiv-almai vuolgij ja puovtij sii viehavääldi 
anehannaa. tastko vieggeeh pollii, et aalmug koddä sii 
kedgijguim. Ko sij toin nalijn liijii puähtam apostoliid, 
ceelhij pajemug papp siijan: Epuv mij leh tii korra- 
sävt kiäldam mättatmist tään nooman? Ja keeja, tij 
lepped teävdam Jesusalem mättäättasainid ja tättuvet- 
ted keessid mii oola tuon almaa voora. Mut Piättar 
ja apostoleh västidii: Pyerebeht kalga kullad Immeel 
ko ulmuid. Mii eeijij Immeel cuuvnai pajas Jeessus, 
keäm tij kosostiid muoran ja kuuddijd. Suu lii Immeel 
oalgis kiedas peäl aledam oaiväämossan ja pesten, ad- 
delid Israelin puärädas (mielamuttem) ja sudoi addagas 
oaggum. Mut ko sij kullii tääm, te tot caasai sii väi- 
muid ja sij rädadillii sii koddem kuätta. Stuorra rää- 
điist cuäggulij talle laava mättäättiijee, fariseus Gania- 
liel, keäm aalmug oonij stuorra kunnest, ja ceelhij: Tij 
Israel almaah, ratkud täin almain ja tipted sii orrood; 
tastko jos täät räädi adai taho lii ulmuin poattam, te 
tot šadda tuššen; mut jos tot lii Imelist poattam, te 
epped tij vaje tom toohađ tuššen. Talle sij miedettii 
suu råâđan, addelii cäimid apostoliid, kieldii sii särnu- 
mist Jeessus nooman ja luostii sii monnad. Apostoleh 
vuolgii stuorra räädiist, illooden, et sij liijii tohäliih



kierđađ pilho Kristus nooma tiet; eäge sijjoskam måt- 
tatmist ja kullutmist jyehe peeivi temppalist ja aassam- 
paihijn evangelium Jeessus Kristus kuåtta. Ap. t. 5.

65. Stefanus.

1. Diakoonah väljijuvvojeh. 2 . "Vuossmug marttyr.

1. Ko måttååttaspårnai loho lassaanij, nuvt et 
apostoleh eä kierganam anneeđ huola adalduvvai jye- 
himišt servikođe kievhiid. te sij nurrii máttáåttaspårnåi 
joavhu ja rävvejii sii valjid koskastis eiččam almaid, 
keäi kuätta- lei šieu saaha ja keäh liijii tevđum Pase 
Jieggåin ja viisesvuođåin. Tååli piäijojii anneeđ huola 
servikode rummašliiu tarbsiin; mut apostoleh jiejah tat- 
tuu viššalåvt coapcud rukosist ja säni palvalasast. Mát- 
táåttaspårnååh väljejii talle čiččam adalduvvai keččeid 
(diakoonaid) ja pieijii taid apostolij ovdan, keäh ruko- 
såin ja kieđai oolapiejanmin vihkii sii virgásis.

2. Ohta täin adalduvvai keččein lei Stefamis. 
Sun lei tieva åårmUst ja vyeimist; ja sun toovai stuorra 
ommasiid ja meerhaid aalmug kooskast. Mottoomeh 
juudaliih čuåggulii tastmapa kiistadallad suin; mut sij eä 
vaijaam čuågguđ ton viisesvuođa ja jiega vuásta, moin 
sun såårnui. Te sij kihtalii aalmug ja vuorrasiid ja 
kirjemätteid, valdii suu kidda, jodettii suu mieldis ja 
toivun stuorra rädi ovdan. Ja sij puohtii poastu tuo- 
đaštiijeid celkkid, et sun lei särnum pilkkedim-saanijd 
Moosses ja Immeel vuåsta, Puoh, keäh isteurruu stuorra 
räädiist, keijadii suu ja oinii suu muåđu mahte epgal 
muädu. Talle pajemug papp ceelhij supin: Leggehuv 
tååh nävt? Stefanus västidij ruokkadâvt, tuođaštin et 
sun osköi ovd-eejij Imelän ja luotij suu palvaliijee 
Moosses saahan. Sun looptij sårnumis nävt: Tij škåg- 
gareh! Tij lepped jyehe ääigi Pase Jiega vuåsta,



nuvtko tii eejihuv. Keäm profetain eä tii eejih vai
nuttani? Sij kudclii taid, keäh ennustii ton Yanhurskå 
poattim, keän petten ja morhediijen tij lepped soddam. 
Ko sij kullii tååm, caasai tot sii våimui čooda ja sij 
kaskii panidis supin. Mut sun, tieva Pase Jieggast, 
keejai pajas aalman, ooinij Immeel šelgasvuođa ja Jees
sus čuäggumin Immeel oalgispeln ja ceelhij: Keeja, mun 
oainam oolmijd lehastum ja Ulmuu alge cuåggumin Im
meel oalgispeln. Te sij cuorvuu olla jienäin, toppii pel- 
jidis, volliittii ovtmielalåvt suu oola, vyejettii suu ol
gos kavpugist ja kedgijguim kuddii. Mut sun ruha
dalai ja ceelhij: Heärra Jeesus, vääldi muu jiega! Tast 
mapa sun luåšŧađađai idduidis oola ja čuorvij olla jie
näin: Heärra, ele luuv siijan tååm sudo! Ko sun lei 
tååm ceälkkam, nohhåådij sun. Immeelpaloliih almaah 
hävdidii suu ja murattii čuvtij suu tiet. Ap. t. 6—8.

66. Saulus jurglatmas.
1. Saulus vainut servikode 2. Saulus oainus Damasku 

rađe aine. 3. Saulus kåstoo.

1. Ton peeivi, ko Stefanus kedgijguim kuddui. aal- 
gij korra våinuttim servikode vuästa Jerusalemist, ja 
puoh måttäåttaspårnåäh, ereh ko apostoleh, piecTgänii 
Juudea ja Samaria eennam mieta. Mut toh, keäh liijii 
piedganam, juttii pirra ja kulluuttii evangelium säni. 
Toi kooskast, moh liijii mielastum Stefanus koddeman 
ja väinuttii servikode, lei nuora almai, keän nomma 
lei Saulus. Sun juudij viässust viäsun, vaaldij kidda 
almaid ja kåâlguid ja piejatij sii fapgavuotan. Maja
illusta sun moonai pajemuu paapa luusa ja änui sust 
kirje Damasku synagoogäid, et sun, jos kavnacij tob
been Jeessus måttååttaspárnaid, almaid adai káålguid, 
oagjjučij pyehtid sii čonnum Jerusaleman råpgašuđ.

•2. Mut ko suu jodedeinis aldanij Damaskus, ruä-



sadij kivkked čuovađas almeest suu pirra. Suu koo
cai eennaman ja kuulai jiena celkkimin: Saul, Saul, 
mane våinutah muu? Sun västidij: Kii tun lek, Heärra? 
Heärra ceelhij: Mun lem Jeesus, keäm tuii våinutah! 
Čuåggul ja moona kavpugan; tobbeen ceälkkoo tupin, 
maid tun koolgah toohad! Mut almaah, keäh juttii 
suin, cuogguu suorganam, tastko sij kullii jiena, mut eä 
oaiuarn keämgin. Ko Saulus čuåggulij, ij sun oainam 
maiden, mut suu kyeimih läidejii suu kiedast ja tolvuu 
suu Damaskun. Ja sun lei kulm peeivi oainihannaa, 
ige purram ige juuham.

3. Damaskust lei måttååttaspärni, keän nomma 
lei Ananias. Heärra ceelhij supin oainus sist: Čuåggul 
ja moona ton pälgas, mii nabdoo „njuolgadin“ , ja boi- 
jad Juuda viässust Saulus, tarsolii; tastko, keeja, suu 
ruhadal. Ananias västidij: Heärra, mun lem ennuin 
kuliani tåån almaa kuätta, mon ennuu paa’aid sun lii 
tooham tuu possiid Jerusalemist, ja tääl sun lii oag- 
gum pajemuin paappain vääldi čonnađ tääbbin puohaid, 
keäh tuu nooma ruhadeleh. Mut Heärra ceelhij supin: 
Vyelgi, tastko sun lii mupin väljejum aasa kyeddid muu 
nooma päähinij, kunagasai ja Israel pärnai ovdan. 
Tastko mun tååtum čäittiđ supin, mon ennuu sun fert- 
tee kierdad muu nooma tiet. Ananias vuolgij, poodij 
viäsun, piejai kiedaidis suu oola ja ceelhij: Saulus, vil- 

jagam! Heärra lii vuolgattam muu, tot Jeesus, kote 
tupin oinui rade aine, et tun oaguččih oainud oppeet 
ja tevduuččih Pase Jieggåin. Ja tallan kocčii suu čool- 
mijn mahte čuommaseh; ja sun oagui oainus maassat, 
čuåggulij ja kastui. Ap. t. 9.



1. Kornelius oaggu påkkum kočeođ Piättar luussas. 2. 
Piättar oainus. 3. Piättar Kornelius viässust.

1. Kesareast lei čyeđeoaivalmai, keän nomma 
lei Kornelius. Sun lei vanhurskes ja immeelpalolag 
ubba perruinis, juovij ennuu adalduvvaid aalmugan ja 
ruhadalai jyehe ääigi Immeel. Ko sun mottoom peeivi 
oonij purahannaavuoda ja ruhadalai, poodij Immeel ep
gal suu luusa ja ceelhij: Kornelius! Tuu rukkooseh 
lee kullum, ja tuu adalduvvah lee poattam mušton Im
meel ovdast. Vuolgat tääl almaid Joppen vierain tiet 
Siimon, kote meidei Piätarin koččoo! Sun sårnu tupin 
maid tun koolgah toohad. Kornelius vuolgatij tallan 
kulm almaa Joppen vieggam tiet Piättar.

2. Itten tast, ko tååh kulm almaa liijii jotemin 
Joppen, moonai Piättar kååtu oola ruhadallad. Ko sun 
lei ruhadalmin, soodai sun Jiega vaikuttas vuäla ja ooi
nij alme lekkasam ja tobbeen vuälus poatimin lite, mon 
sist liijii sehe putes ete nyeskis elleeh. Ja jiena ceel
hij supin: Piättar, cuäggul, kode ja puura! Mut Piät
tar västidij: Jiem ainaskin, Heärra, tastko jiem mun 
leh koassin purram maiden ohtsiid adai nuoskijd. Taas 
jiena ceelhij: Maid Immeel lii putestam, ele tun ceelhi 
tom ohtsaggan! Tååt soodai kulmii, ja litte valdui pa
jas aalman. Mut ko Piättar smietai tääm oainus, ceel
hij jiegga supin: Keeja, kulm almaa oceh tuu. Vyelgi 
eeppidhannaa siin, tastko mun lem vuolgattam sii. Te 
Piättar poodij vuälus, vaaldij sii vuästa ja addelij sii
jan iijasaje viässust. Itten tast sun moonai siin, ja mot- 
toomeh viiljah servidii suu Joppest Kesarean.

3. Vaik juudalagan ij lemag lovälag seervi an- 
ueed oomas ulmflin, te Piättar moonai Kornelius luusa. 
Kornelius vuordij suu ja lei nurram pärrasiid ustevii- 
>dis. Sun muštalij Piättaran oainusis ja ceelhij maje-



musta: Nuvt lep mij tääl täst, kuliani tiet puoh tom, 
maid Immeel lii tupin päkkum. Te Piättar ceelhij: Tuo- 
tavuođast mun tääl ihbeerdam, et ij Immeel keeja ul
muu muädu, mut puohain aalmugiin lii tot supin tohä- 
lag, kote pala sust ja taha vanhurskesvuođa. Ja sun 
kullutij siijan evangelium Jeessus Kristus kuätta ja 
looptij säärnis nävt: Juähäg, kote osko| supin, oaggu 
sudoi addagas addeleme suu nooma peht. Ko Piättar 
vala lei nävt särnumin, koocai Pase Jiegga puohai toi 
oola, keäh kullii suu säni. Talle Piättar ceelhij: Puäh- 
täuv kihheen kieldid öassiin kästimist täid, keäh lee 
oaggum Pase Jiega, nuvtko mij’uv. Ja sun päähui käs- 
tict sii Jeessus Kristus nooman.

Ko täät soodai kullum Jerusalemist. kiistadillii 
pirračuoppum viiljah Piätaräin, ceelhin: Tun monnih 
pirräcttoppuuhannaa almai luusa ja purrih toiguim. 
Mut ko Piättar muštalij siijan puoh, nuvtko toh liijii 
soddam, pessii sij räävhun ja rämidii Immeel, ceelhin: 
Nuvt lii tääl Immeel addelam pähinåiduv jurglatmas 
eelliman! Ap. t. 10, 11.

68. Antiokia servikodde.

Ko väinu soodai Stefanus tiet, piedganii mättäät1 
taspärnääh ja juttii pirra eidu Foinikia, Kypro ja An
tiokia räi; mut sij eä särnum säni keässan eärrasäid ko 
juudaliid. Sii kooskast liijii kuitag mottoomeh Kyp- 
rost ja Kyrenist, keäh liijii poattam Antiokian, ja sij 
kulluuttii tobbeen pähinäiduv evangelium Heära Jees
sus kuätta. Heära kieta lei siin, ja stuorra joavkku os- 
köi ja jurgaladai Heära peal: Ko saaha täst koostai 
Jerusalem servikoddän, vuolgattii sij Barnabas Anti
okian. Ko Barnabas poodij toho ja ooinij Immeel 
äärmu vaikuttasaid, iloskij sun ja ravvij sii noona väi- 
moin anatattad Heärrast. Barnabas tipe lei šieu almai



ja  tieva Pase Jieggast ja oskoost. Ja olitan manoost 
jurgalittii ennuu aalmug Heära peäl. Tobbeen Barna- 
bas juudij Tarson uccam tiet Saulus; ja ko, sun lei kav- 
nam suu, puovtij sun suu’uv Antiokian. Tobbeen suoi 
eälustäin ovtast ubba ive servikoddeest ja måttåáttåin 
aalmug. Ja Antiokiast algii ovđemustå måttáåttâspår- 
naid nabded kristhassan. Ap. t. 11.

69. Paavval kuilut evangelium päliinäicl.
1. Barnabas ja Paavval šođđav vuolgattum särnidiđ evan- 

gelium, 2. Paavval eäla Jerusalemist. 3. Paavval kuilut evan
gelium Makedoniast. 4. Paavval toalvoo farigan Boomaa.

1. Ivo toh profetah ja måttååttiijeeh, keäh liijii 
Saulusäin ja Barnabain Antiokia servikoddeest, liijii 
anemin Heära palvalas ja purahannaavuocta, ceelhij 
Pase Jiegga: Rätkid muTjin Barnabas ja Saulus ton 
tuäjan, kuus mun lem koččom sunnuu! Te sij onnii 
purahannaavuoda, ruhadillii, pieijii kiedaidis sunnuu 
oola ja luoštii sunnuu vyelgid. Suoi juuđiin vuoččin 
Ivypron ja tobbeen Ucc Aasian. Saulus nabdoo ton 
ääigi räjiist Paavvalin. Suoi kulluuttåin evangelium 
stuorra ruokkadvuođåin sehe juudaliid et pähinåid ja 
vuáđudåin ennuu servikuuddijd. Mut ko juudaliih hil- 
guu Immeel säni, te Paavval ja Barnabas jurgaladäin 
päähinij peäl, ja toh valdii iloin vuästa säni peälustas 
kuåtta. Ko suoi lein kierdam ennuu vääivi ja vååinu, 
macciin suoi Antiokian. Tobbeen suoi nuråin servikode 
ohtan ja mustalain, maid stuorra tavvoid Heärra lei 
sunnuu peht tooham, ja maht sun lei lehastam osko uvsa 
pähinäid.

2. Te pottii Juudeast Antiokian mottoomeh, keäh 
mättäättä viiljaid, et eä sij pyövti poattid avdagassan, 
jos eä sij adde jieijis pirracuoppad Moosses laava mieldi. 
Talle servikodde vuolgatij Paavval, Barnabas ja mo-



tomiid eres viiljaid Jerusaleman tiäđustiđ apostolij miela 
tåån ääššist. Apostoleh ja yuorraseh nuradittii råđa- 
dallađ. Ko sij liijii sårnum koskanis, te sij addelii tom 
pákkum, et viiljai oola ij koolga pieijact eres noodijd, ko 
tus taid tarbasliid kiennigasvuodaid, et sij veältaččii 
puoh tom, mii lii eepimelåid uhredum, voora, loppasam 
piärgu ja huåravuođa. Ko Paavval ja Barnabas mac- 
ciin, toalvoin suoi tååm saava Antiokian, kost suoi 
vuästa valduin stuorra iloin.

3. Ko tastmapa viiljah liijii kuåđđam Paavval 
Immeel åårmu haaldun, vuolgij sun taas måtkasis ja. 
kullutij evangelium pähinåid. Sun moonai vuoččin toid 
Ucc Aasia servikuddiid, maid sun lei Barnabain vuoss- 
muu vuolgattasmädhistis vuåđudam, nanodij sii ja juu- 
dij tastmapa ovdaskuåvlu ubba Ucc Aasia mieta Troas 
räi. Tobbeen sun ooinij iho oainus sist makedonialii 
almaa, kote ceelhij supin: Poađi Makedonian ja iššeed 
mii! Ja sun vuolgij tallan Euroopan ja kullutij evan
gelium Makedoniast ja Kreikast. Äskan motomij iivij 
mapa maacij sun Antiokian. Ko sun lei orroom tob
been mottooni ääigi, eelij sun vala ohtii tain paihijn, 
kost sun lei ovdil kulluuttam evangelium, ja nanodij 
viiljaid oskoost.

4. Ko Paavval lei nube tove eällam Kreikast,. 
vuolgij sun Jerusaleman. Tobbeen sun juudalij vaje 
tiet fäpgejui ja kuođđui roomalij vääldiannei kietan 
Kesarean, kost sun lei fapgan kyeht ive. Ko rooma- 
lag eennamheärra majemustå tååtui pestiđ suu luovas, 
pieijii juudaliih ton vuásta. Paavval ferttij talle kees- 
sid keäissaran ja sun tolvui tontiet Rooman. Roomast 
sun oppeet lei kyeht ive fapgavuodast, mut oagui aas- 
sad jieijas palkki viässust toin soatialmain, kote suu 
vahtij. Tobbeen sun vuåstavaaldij puohaid, keäh pot
tii suu luusa, särnidij ruokkadåvt siijan Immeel väldi
kode kuåtta ja mättatij Heärrast Jeessusist Kristusist-



Tåån ääigi, nuvtko ovđebain vuolgattasmađhinis, kir- 
jeetij Paavval ennuu kiirjijd toiđ servikuddiid, maid 
sun lei ovdil vuåđudam. Kulmnubålah tain kiirjijn lee 
vyerkkejum Uđđa Testamentist. Motomiin paihijn suu 
kiirjijn oro nuvt, ko sun ličij oaggum luovasvuođas maas
sat ja uđđasist vuålgam kulluuttid evangelium. Toi 
mustalasai mieldi, moh servikode ovdemui aigij kuåtta 
lee vyerkkejum, lii sun tastmapa måccam Rooman, kost 
sun, nuvtko muštaleh, lii ohtan Piätaråin kierdam 
marttyrjäämmim ton hirmos väinust, maid keäissar 
Neero raahtij kristhasai vuästa. Ap. t. 13—28.

TJMa Testamentkirjeh lee:
Historjaliih kirjeh: Matteus evangelium, Markus 

evangelium, Luukas evangelium, Johannes evangelium 
ja Apostolij tavoh.

Máttááttaskirjeh: Paavval 13 epistolah, noma- 
las: 1 roomaliid, 2 korinttaliid, 1 galataliid, efesialiid, 
1 filippaliid, 1 kolossaliid, 2 tessalonikaliid, 2 Timo- 
teusan, 1 Tiitusan ja 1 Filemonan; Heprealag kirje, 
Piättar 2 epistola, Johannes 3 epistola, Jaakob epis
tola ja Juuda epistola.

Profeettalag k irje: Johannes almostas.



Israel aalmug liistorja äigitavlu, 
majemui tutkamašai mieldi.

Poaris Testament.
Ovdil Kristus šođđam.

2300. Aabraham poata Kanaan eennaman. 
1400. Israel pårnååh vyelgih Egyptist.
1350—1100. Joosua ja tuåmarij äigi.
1100—978. Jyevihannaa kunagasvääldi äigi. 
1100—1060. Samuel. Saul.
1100—586. Eunagasai haldasimäigi. 
1060-1020. Daavid kunagassan.
1020—980. Salomon haldasimäigi.
1016. Salomo riämma rähtiđ temppal.
978 — 586. Väldikode jyehim.

A. Israel väldikodde.

978—957. Jerobeam haldasimäigi.
911—889. Aahab kunagassan. Elija.
886—875. Jooram kunagassan. Eliisa. 
812—772. Jerobeam II kunagassan. Joona. 
731— 722. Hosea kunagassan.
722. Väldikode hevvanim.
330. Temppal Garitsim vääriist.



B. Juuda väldikodde.

978—962. Rehabeam kunagassan.
741—726. Aahas haldašimäigi I T . . ‘ ,
725-696. Hiskija kanagassan f Je5aj!l J» Muka'
701. Sanheerib piirastat Jerusalem.
696-641. Manasse kunagassan.
639—608. Josija kaldasimäigi.
626. Jeremia virge ålga.
608—597. Jojakim kaldasimäigi.
608. Nebukadnetsar vålda Jerusalem.
597. Jojakim kunagassan.
596—586. Sedekija haldasimäigi.
591—569. Hesekiel virgeäigi.
586. Jerusalem hevvanim.
538. Mäccim Baabel fapgavuodast Serubbaabel jo- 

đeetmåin.
516. Temppal vihkum.
458. Mäccim Esra jođeetmåin.
445. Mäccim Nehemia jođeetmáin.
333. Aleksander Styeres válda juudalij eennam.
320. Juudaliih šaddeh Egypt kunagasai vååldan.
198. Juudaliih saddeh Syyria vååldan.
175—164. Antiokus Epifanes kunagassan.
167. Makkabealij luovasvuoda soati ålga.
63. Roomaliih väldih Jerusalem.
370. o. Kr. s. — 4 Kr. š. m. Heroodes Styeres juuda

lij haldašiijen.

U(tda Testament.
Kristus soddam mai]a.

4—39. Heroodes Antipas haldašiijen.
26—36. Pontius Pilaatus eennamheärran.



36. Saulus jurglatmaš.
39—44. Heroodes Agrippa I haldašiijee sajasaggan.
44. Jaakob poarrasub meästajuvvoo.
45—48. Paavval vuossmug vuolgattasmätki.
50. Apostolij nuradattam Jerusalemist.
51—54, Paavval nubbe vuolgattasmätki.
52—60. Feeliks.
54—68. Neero keäissarin.
55—59. Paavval koalmad vuolgattasmätki.
59. Paavval šadda fapgavuotan.
60—62. Porkius Festus.
61. Paavval vuolgattuvvoo Rooman.
67. Piättar ja Paavval kierdav marttyrjäämmim.
70. Tiitus heevat Jerusalem temppal ja ubba kavpug.



Oanihas Kanaan eennamtiätu.

Noomah. Áábrahaman „lopedum eennam", Ka
naan eennam, lii oaggum noomas ton eennam alg-äs- 
sei kananealij mieldi, ja nuvt nobdui vuoigist tus een
nam Jordan orjalašpiegapeln; oasi nuorttiipeln kuččui 
Gileadin. Nomma Palestiina nabdoo filistealij mieldi, 
keäh kecčlii väldid eennam kištoi Israel pårnåiguim.

Räjili. Tavveen Libanon ja Hermon värih, or- 
jalaspiegapeln Koskameera, nuorttin Syyria ja kes- 
piegapeln Arapia meecih. Kanaan raajij ulguupeln 
assii aldemuuh aalmugeh: Tavveen Poinikialiih, moi 
kavpugiin kalgeh vuåmmašuđ.: T yyro ja Siidon; mee- 
rapiegapeln F ilistea liih ; kespiegapeln Am alekaliih 
ja Edom iliih  (Idumealiih); kesnuorttin M idjanaliih ; 
nuorttiipeln M oabiliih, Ammoniliih ja tavepiegalåå 
Aram ealiih  (adai Syyrialiih), kein kavpugeh: kul- 
lojiijee Damasku, Tadmor adai Palm yyra ja manje- 
låå: Antiokia. — Olgolåá nuorttin liijii: Assyyria- 
liih, moi oaivikavpug lei Ninive, ja Babylonialiih  
Kaldea adai Sinear enamist, moi oaivikavpug lei Baa
bel. Meerapiegapeln liijii E gyptaliih .

Eennam juåliu. Ko eennam valdui, juohhui tot 
kyehtnubålah suhakoddån nävt: Kespieggamuu oasi 
oagui Simeon suuha, ja tast lei Bersaaba, Issâåk 
orroompäikki. Tast tavepiegan oagui Juuda suuha, ja 
tast liijii kavpugeh: Jerusalem (52 kiloni. Koskamee- 
rast ja 22 km. Jordanist; lei rahtuni 4,coro oola, main



Siion ja Moorija levä mainašimnal), Betlehem (8 km. 
kespiegan Jerusalemist); Hebron, vala kespiegalåå, ja 
Engeddi, Jååmmam meera kuavlun. Juudast tavas 
poodij Benjamin suuha. Tast kavpugeh: Palmukav- 
pug J er ik o  ja Baama, Samuel aassampäikki. Benja- 
jaminist orjalaspiegan lei Daan suuha. Daan ja Ben
jamin tavepiegapeln E fraim  heedalmliih eeunameh, 
kost liijii kavpugeh: Silo, Beetel, Siikem ja Sama
ria. Peeli Manasse suuvvast aasai Efraim tavpiega- 
peln. Tast lei Kristus ääigi kullojiijee Kesarea, Kosk- 
meera riddoost. Keijimieldi Koskmeera rido lei Asser 
suuha. Asser ja Jordan kooskast lei Isaskar, Sebu- 
lon ja N aftali suuvai oasi. Tääbbin liijii kavpugeh: 
Iisreel, Aahab eälustallam-päikki; Natsaret; Galilea 
meera riddoost: Tiberias, Magdala, Betsaida, Ka- 
pernaum ja K oratsin  (tääl kedgimuuron). Tave- 
mustå lei peeli Daan suhakoddeest. Jordan nuorttii- 
peln suhakodeh: Peeli Manasse suuvvast tavveen, 
K uuhen kespiegapelu ja koskmustä Gaad, kost lei 
Peliä, kuus kristhasah patarii Jerusalem hevattas 
ääigi. — Eennam meerapiegapeln Galilea meerast kuč- 
cui Dekapolin (=  10 kavpugeh), ko tast liijii love åårvu 
kavpugeh.

Jeessus ääigi lei eennam juohhum nelji oasan: 
Kespiegapeln Juudea, moos kullojii Juuda, Benjamin, 
Daan ja mottoom oasi Efraim suuvvast; Samaria 
koskmustä, kost assii oasih Efraim, Manasse ja Isas
kar suhakuuddijn; Gali lea tavveen, ja kullojii toos Se- 
bulon, Asser ja Naftali suuvai eennameh ja mottoom 
oasi Isaskar enamist. Pereä Jordan nuorttiipeln, 
moos kullojii Ruuhen, Gaad ja peeli Manasse suuva 
enamist.

Ässeiloho lei talle, ko väldikodde lei stuårråå- 
mus, Daavid ja Salomon aigijn, 8 miljöön.

Kanaan eennam kukkevuot lei Bersaaba räjiist



Hermon räi 240 km. åårvu ja kubduvvuot 100 km. 
åårvu.

Värih. Enamosah lee pääljis, ceägus kalkvärih, 
moh kieriTjalas avgijn råtkojeh. Alemosah lee: Liba
non (vielgis vääri) ja Antilibanon, kost lii muotta- 
čokke Hermon (2,000—3,000 m.). Galileast lee vuä- 
masitteemusah: Taabor, G-ilboa ja Kannel; Sama- 
riast Garitsim. Ubba Juudea lii olit väärieennam, 
kost lii Öljy vääri. Jordan nuorttiipeln allaaneh värih 
1,000 m. olluvvuotan ja mainašitteemus lii tain Neebo.

Cääsih. Koskmeeran kolgå Kiison jauha; Jää tu
mani meeran: Jordan, kote vuålga Meerom jäv- 
rist, kolgå Genesareŧ jäävri čoođa ja vålda oalgi- 
juhanis nuorttiist Keriit  juvvii ja Jabbok juuva, 
sehe Kidron  Jerusalem lappad.

Äirnu lii lieggasåvt čoassid. Iveääigih lee: arve- 
ja koškådahäigi. Keessiv lee peeivih pakkseh ja iijah 
čoassideh.

Šaddoiu lee mâinašitteeh, ereb valješlaajai ja 
heedalmmuorai, toh kullojiijee Libanon seedermuorah 
(main vala lee pååccam mottoomeh cyedeh), haaikah, 
terebinteh, tamariskeh, kypreseh ja palmumuorah Je
riko kuävlun, ja eromas muččis rääsih.

Elleeh lee, ereb koatuellei (saavgah, čoarvikärji, 
kaaieah, aasih, heäppušeh soodij verrin ja kameleh) 
meidei loijoodhannaa pennuuh ja kaasih, kuumpih ja 
kuobgah, eromašåvt Libanonist, hyonah ja sakaaleh. 
Tovle liijii meidei jalopeevrihuv Jordan leevvist.


















