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Motsägelser om gud.
Bor gud. i ljus?
Konungen öfver alla konun
gar och herren öfver alla her
rar, han som allena har odöd
lighet och bor i ett otillgäng
ligt ljus.
i Tim. 6: 15.

Det sade Salomo: herren
har sagt, att han vill bo i
töcknet.
1 Kon. 8: 12.

Har någon sett gud?
Ingen
gud.

har

någonsin sett
Joh. I: 18.
i Joh. 4: 12.

Ingen menniska kan se mig
och lefva.
2 Mos. 33: 20.

Du är en gud, som man
kan se, ty, sade hon, hafver
jag icke här min syn i behåll,
sedan jag har sett honom.
i Mos. 16: 13.

Jag har sett gud ansigte
mot ansigte. 1 Mos. 32: 31.
Och Mose och Aron och
Nadab och Alihu och sjuttio
af de äldste i Israel stego
upp på berget, och de fingo
se Israels gud.
2 Mos. 24: 9.

Jag såg herren stående på
altaret.
Amos. 9: i.
Och herren syntes honom
(Isak) och sade.
I Mos. 26: 2.

Och herren talade med
Mose, ansigte mot ansigte,
såsom en man talar med en
annan.
2 Mos. 33: ii.
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Guds godhet.
Halleluja. Tacken herren,
Och herren sade: ho har
ty han är god, och hans nåd gifvit munnen ät menniskan,
varar evinnerligen I Ho kan eller ho gör stum eller döf,
utsäga herrens dråpliga ger- j seende eller blind ? Är det icke
ningar och förkunna allt hans jag herren.
2 Mos. 4: 11.
lof.
Ps. 106: i.
Jag är herren, som bildar
I ljus och skapar mörker, som
gifver lycka och skapar ofärd.
Jag herren är den som gör
I allt detta.
Es. 45: 7.
Allt har herren skapat för
. sin bestämmelse, så ock den
! ogudaktige för straffets dag.
Ordspr. 16: 4.

!

Sker väl olycka i en stad,
utan att herren har vållat den ?
Amos 3: 6.

i
I
j
j
)

När någon trampar under
fotterna alla fångar i ett land,
när någon vränger en mans
rätt inför den Högstes ansigte, när någon gör en annan
orätt i hans sak, skulle her
ren icke se sådant? Ho är
den som böd och det skedde,
utan att herren har befalt det?
Kommer icke från den hög
stes mun både det onda och
goda?
Klag. 3: 34-38.
Hos gud är vishet och kraft,
hos honom är klokhet och
förstånd. Si han rifver ner
och det bygges icke upp; han
stänger omkring en man och
denne slipper icke lös. Si,
han hämmar vatten och de
försina; han släpper dem lösa
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■ och de ödelägga land. Hos
: honom är kraft och vishet;
hans är den förförde och för
föraren. Han låter rädsherrar
gä i fångenskap och domare
gör han till dårar. Han tager
ordet frän den trovärdiges
mun och beröfvar de äldste
deras förstånd.
Han tager
förståndet frän folkets höfvitsmän och låter dem löpa vilse
i en ödemark.
Job. 12: 14—25.

Du gud plägar menniskan
¡ oaflâtligen, och hon går bort.
I Du vanställer hennes ansigte
! och låter henne fara.
Job. 14: 20.

Guds hjelpsamhet.
Herren är när alla dem,
som åkalla honom, alla dem
som med allvar åkalla honom.
Han gör hvad de begära, som
frukta honom, och deras rop
hör han och frälsar dem.
Ps. 145: 18, 19.

Hvi står du så långt ifrån,
o herre, och fördöljer dig i
nödens tid.
ps. 10: 1.
Min gud, min gud, hvi
hafver du öfvergifvit mig? Jag
klagar, men fjerran är min
hjelp.
Min gud, jag ropar
om dagen, och du svarar icke,
äfven om natten hafver jag
ingen ro.
ps. 22: 2, 3.

Guds rättvisa.
Fullkomligt är guds verk,
allt det han gör är rätt. En
trofast gud är han och utan
svek, rättfärdig och rättvis är
han-

5 Mos. 32: 4.

Hvilken som
skall varda gifvet
hafva öfver nog,
som icke har,
skall tagas äfven

har, honom
och han skall
men hvilken
från honom
det han har.

Math. 13: 12; 25: 29.
4: 24. Luk. 8: 18.

Marc.
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Guds kärlek.
Han är en hämnare och en
; vredens man. Herren hämi nas på sina motståndare och
kommer ihog sina fiender.

Gud är kärleken.
i Joh. 4: 9.

Nahum i: 2.

Herrens vrede brinner och
; flammar starkt, hans läppar
' svälla af harm, och hans tunga
är såsom en förtärande eld.
Es. 30: 27.

I
Gud är en rättvis domare,
I som dagligen vredgas.
Ps. 7: 12.

I

Är gud barmhertig?
Herren är
barmhertig.

kärleksrik och ¡
Och jag skall slå sönder
Jak. j; Ilt
dem, den ena mot den andra,
föräldrarne liksom barnen, säI ger herren, och jag skall icke
! skona eller öfverse eller vara
, barmhertig, så att jag icke för, stör dem.
jer. 13: 14.

Är gud allestädes närvarande?
Hvart skall jag gå för din !
Och herren steg ned för
anda, och hvart skall jag fly att se staden och tornet, som
undan för ditt ansigte? Stege menniskorna byggde.
jag upp till himmelen, så är
i Mos. 11: 5.
Och herren sade: emedan
du der, och bäddade jag åt
mig i dödsriket, si, så är du ropet öfver Sodom och Go
der. Toge jag morgonrodna- morra är stort och deras syn
dens vingar och uppbyggde der ganska svåra, vill jag stiga
mitt tjäll ytterst i vester, så ned och se, om de verkligen
skulle också der din hand leda ! gjort efter allt det rop som
är kommet till mig, eller om
Ps. 139: 7—10.
det icke är så, att jag må
veta det.
i Mos. 18: 20, 21.

7
Och intet skapadt är osynligt
för honom, utan allt är blottadt
och uppenbart för hans ögon.
Ebr. 4: 13.

Ar jag en gud, som ser al
lenast det som nära förehafves? Är jag icke en gud,
som ser äfven det som fjerran
sker.
jer. 23: 23.

Och han sade : gack ut och
stanna pä berget inför herrens
ansigte, sä skall du fä se
herren komma. Och ett stort
och starkt väder, som splittrade
berg och krossade klippor,
gick före herren. Men icke
var herren i vädret. Och
efter vädret kom ett jordskalf.
och icke var herren i jordskalfvet. Och efter jordskalfvet kom en eld. Men icke
var herren i elden. Och efter
elden hördes ljudet af en
sakta susning. Och dä Elia
hörde det, skylde han sitt
ansigte etc.
i Kon. 19: II —12.

Har gud anseende till personen?
Hos gud är intet an sende
till person.
ROm. 2;

Herren säg till Abel och
hans offer. Men till Kain och
hans offer säg han icke.
I Mos. 4: 5.

De hafva retat mig med
det som icke är någon gud,
de hafva förtörnat mig med
sina fåfängligheter, derför vill
ock jag reta dem med det
som icke är något folk, jag
vill förtörna dem med ett dår
aktigt slägte. 5 Mos. 32: 21.
Mot den rene visar du dig
ren, och mot den listige visar du
dig sveksam. 2 Sam. 22: 27.
Var icke Esau Jakobs bro
der? säger herren; likväl äl
skade jag Jakob, men jag ha
tade Esau.
Mal. 1: 2.
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Huru länge kan gud vredgas?
Ett ögonblick varar hans
vrede.
Ps.- 30: 6.

I hafven upptändt min vredes eld som skall brinna
evinnerligen.
jer. 17: 4.

Kan gud ångra sig?
Icke ljuger den oföränder
lige i Israel eller ångrar han
sig, ty han är icke en menniska att han skulle ångra sig.
i Sam. 15: 29.

Och dä herren säg, att menniskans ondska var stor pä jor
den och att alla hennes tan
kar och uppsåt beständigt voro
onda, ångiade herren, att han
gjort menniskan på jorden och
han vardl bekymrad i sitt hjerla.
i Mos. 6: 6.

Och herren ångrade det
onda han hade sagt, att han
ville göra mot sitt folk.
2 Mos. 32: 14.

Och herrens ord skedde till
Samuel sålunda : jag ångrar att
jag gjort Saul till konung öfver Israel.
¡ Sani. 15: 11.
Och herren ångrade sig att
han gjort Saul till konung öfver Israel.
1 Sam. 15: 35.
Och då engelen utsträckte
sin hand öfver Jerusalem att
han skulle förderfva det, ång
rade herren det onda, och han
sade till engeln, som härjade
bland folket: Det är nog, häll
nu din hand tillbaka.
2 Sam, 24: 16.

Och herren ångrade det onda
som han hade talat mot dem.
Jer. 26: 19,

Så säger herren, Israels gud:
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om I stannen kvar i detta lan
det, skall jag uppbygga och
icke nedrifva eder, plantera
och icke upprycka eder, ty
jag ångrar det onda som jag
gjort eder.
jer. 42: 10.
Nådig och barmhertig är
gud, längmodig och stor i nåd,
och han ångrar det onda, tio
vet? han torde ännu en gång
ångra sig!
Joel 2: 13 — 14.

Herren ångrade detta. Det
skall icke ske, sade herren. —
Herren ångradeSive.videtta. Icke
heller detta skall ske, sade her
ren, herren.
Amos 7: 3—6.

Har gud befalt mord.
Du skall icke dräpa.
2 Mos. 20: 13.

Förbannad vare den, som
utförer herrans uppdrag för
sumligt, och förbannad vare
den, som håller sitt svärd till
baka från blod. jer. 48: 10.
Så säger herren, Israels gud :
binde hvar och en sitt svärd
vid sin länd och gånge igenom
lägret fram och tillbaka, från
den ena porten till den andra
och dräpe en hvar sin bro
der, sin vän och granne . . .
Och föllo på den dagen af
folket vid pass tre tusen män.
2 Mos. 32: 27.

Man eller kvinna, som be
fattar sig med andeberäkning
eller teckentydning, skall dö
das. Man skall stena dem.
3 Mos. 20: 27.

IO

Du skall icke dräpa.

i
Hvar och en som pä sabI baten gör något arbete, han
skall dödas.
2 Mos. 35: 2.
Om någon har kommit vid
något som är orent, han skall
varda utrotad utur sitt folk.

2 Mos. 20: 13.

3 Mos 7: 21.

Hvar och en som äter nåI got blod, han skall utrotas
utur sitt folk.
3 Mos. 7: 27.

I

j
:

I
1

Den som äter något syrad t,
från den första dagen till den
sjunde, hans lif skall utrotas
utur Israel.
2 Mos. 12: 15.
Om någon har en uppstudsig och genstörtig son, som
icke lyder sin faders och mo
ders röst, och som, om de än
hafva tuktat honom, dock icke
lyder dem, sä skola hans fa
der och moder taga och föra
honom ut till de äldste i sta
den, der de bo och till stads
porten och säga till stadens
äldste: denne vår son är uppstudsig och genstörtig och ly
der icke vår röst och är en
frossare och drinkare; och allt
folket i staden skall stena ho
nom till döds.
5 Mos. 21: 18 — 21.

I de folks städer, hvilka
herren din gud vill gilva åt
dig till besittning, skall du
icke låta lefva något som andas,
I utan du skall gifva dem till
I spillo, heteerna och amoreerna
och kananeerna och feriseerna
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! och hivreerna och jebuseerna,
såsom herren din gud har budit dig.
5 Mos. 20: 16, 17.
Alltså slog Josua hela lan1 det, bergstrakten och sydlan
det, och låglandet och dalj bygden och alla deras konunI gar och lät ingen blifva öfrig
och gaf till spillo allt som
I anda hade, såsom herren, IsI raels gud, hade budit.
Jos. 10: 40.
Om din broder, din moders
,! son eller din dotter, eller hu
strun i din famn eller din vän,
den du älskar som ditt eget
; lif, vill i hemlighet förleda dig
j och säger: Låtom oss gå och
dyrka andra gudar, hvilka
hvarken du eller dina fäder
hafva känt, de folks gudar,
som bo rundt omkring eder,
i på närmare eller fjärmare afstånd från dig, ifrån jordens
ena ände till den andra, så
I skall du icke göra dem till
I viljes och icke hörsamma dem
och ingen skonsamhet eller
I mildhet bevisa dem eller ur1 säkta dem, utan du skall dräpa
dem.
5 Mos. 13: 6—9.
Om hos dig, inom någon
af dina portar, dem herren din
gud skall gifva dig, skulle på' träffas någon man eller kvinna
som gjorde hvad ondt är i
herrens, din guds ögon, så
att de öfverträdde hans förbud
I och gingo och dyrkade andra
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gudar, sâ skall du föra den
mannen eller den kvinnan, som
har gjort denna onda gerningen, ut till dina portar, och
mannen eller kvinnan skall du
stena till döds.
5 Mos. 17: 2—7.

Sä säger herren Zebaoth:
Gack nu åstad och slâamalekiterna Och gif dem till spillo
med allt hvad de hafva, och
skona dem icke, utan dräp
både man och kvinna, både
barn och spenabarn, både fä
och får, både kamel och åsna.
I Sam 15: 1—3.

(Den som befaller mord är
sjelf en mördare.
Turgot.)

Guds löften.
Jag vill gifva dig och din
säd efter dig det land, i hvilket du nu är en främling,
hela landet Kanan, till evig
besittning.

Och gud gaf Abraham in
gen arfvedel der, icke ens en
fotsbredd.
Ap.-G. 7: 5.
I tron hafva alla dessa dött,
dâ de ännu icke fått ut löftena.
Ebr. 11: 13.

t Mos. 17: 8.

Guds löften och eder.
Jag har stiftat ett förbund
med min utvalde, jag har
svurit min tjenare David: För
evigt vill jag befästa din säd
och bygga för kommande
slägter din tron. Sela.
Ps. 89: 5.

Du har i vrede förskjutit
och föraktat din smorde. Du
har förkastat förbundet med
din tjenare, du har trampat
hans krona i stoftet. Du har
gjort slut på hans glans och
kastat hans tron till jorden.
Hvar är din forna nåd o gud,
som du svor ät David vid
din trofasthet.
Ps. 89: 39—45. 5°-
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Är gud. föränderlig?
Jag är herren. Jag förändras icke.
Mal. 3: 6.

I
■
I

i

Och herrens ord skedde till
mig sålunda: skulle jag icke
kunna göra med eder, I af Israels hus, såsom denne krukomakaren, säger herren. Den
ena gängen talar jag om ett
folk och om ett rike, att jag
vill nedrifva, utrota och förderfva det; och det folket som
jag har talat om, omvänder
sig frän sin ondska. Och jag
ångrar det onda, som jag hade
tänkt att göra det. Och en
annan gäng talar jag om ett
folk och om ett rike, att jag
vill uppbygga och plantera det,
och det gör hvad ondt är i
mina ögon, sä att det icke hör
min röst, och jag ångrar det
goda som jag sagt, att jag
ville göra det.
Jer. 18: 5 — 10.

Är gud allsmäktig?
För gud är allt möjligt.
Math. 19: 26.

Och herren var med Juda,
Í så att han intog bergstrakten,
men han kunde icke fördrifva
' dem som bodde i dalbygden,
derför att de hade jernvagnar.
Dom. 1: 19.

Frestar gud någon?
Gud frestas icke af ondt, i
Fördenskull skall gud sända
och sjelf frestar han ingen.
I dem kraftig villfarelse, så att
Jak. 1: 13.
j de skola tro lögnen.
2 Thess. 2: ii.
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Kommer icke frän den
högstes mun både det onda
och det goda? Kiag. 3: 38.
Herrens vrede upptändes
ännu en gäng mot Israel och
han ingaf David ett oräd emot
dem sägande : gack och räkna
Israel och Juda.
2 Sam. 24: i.

Ty frän herren kom det
att de förstockade sina hjertan till att gä emot Israels
barn med krig för att dessa
skulle gifva dem till spillo och
! utan nåd utrota dem.
Jos. ii: 20.

Och herren sade till Mose:
jag vill förhärda Faraos hjerta.
Och Farao skall icke höra
eder.
2 Mos. 7: 3.
9: 12; 10: i, 27; 11:
4> 8, 17.

io;

14:

Derför kunde de icke tro,
ty Esajas har sagt: »han har
förblindat deras ögon och för
stockat deras hjertan, att de
icke må se med ögonen och
förstå med hjertat och om
vända sig och jag heladera.»
Joh. 12: 38. Es. 6: 9, 10.

Och herren har utgjutit öfver eder en anda af sömnaktighet och tilltryckt edra
ögon. På profeterna och edra
hufvudmän, siarne, har han
lagt ett täckelse. Och all
uppenbarelse för eder har
blifvit lik orden i en förseglad
skrift.
Es. 29: to, ii.
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Talar gud sanning? Profetiornas
betydelse.
Och i tjugosjunde året i
Och pä elfte året pä första
dagen i första månaden skedde första månaden skedde her
herrens ord till mig sålunda: rens ord till mig sålunda:
Så säger herren, herren: Si Menniskobarn ! Nebukadnezar,
jag skall låta Nebukadnezar, konungen i Babel, har låtit
konungen i Babel, en konung sin krigshär göra ett hårdt ar
öfver konungar, komma till Ty- bete mot Tyrus. Allas hufrus norr ifrån med hästar och vud har blifvit skalliga och
vagnar, med ryttare och en stor allas skuldror skafna och nå
skara af folk. Och sin mur gon lön har hvarken han eller
bräcka skall han uppställa hans krigshär fått från 7ytus
emot dina murar, och dina för det arbete, som han der haft.
torn skall han nedbryta med Derför säger herren, herren,
sina vapen. Med sina hästars så: si, jag vill gifva åt Nebu
hofvar skall han nedtrampa kadnezar, konungen i Babel,
alla dina gator, ditt folk skall Egyptens land etc.
Hes. 29: 17—19.
han dräpa med svärdet, och
dina väldiga stöder skola falla
till marken.
Och de skola
plundra ditt gods och röfva
dina handelsvaror och nedrifva dina murar och nedbryta
dina ståtliga hus. Och jag skall
göra dig till en torr klippa,
till en ort, der man utspän
ner nät, skall du blifva. Du
skall ej mer uppbyggas, ty jag
herren har talat, säger herían,
herren.
Hes. 26: i, 7—14.

Hvarjehanda motsägelser.
När skapades menniskan?
Och gud gjorde de vilda dju
ren, hvart efter sin art. Och
gud säg, att det var godt.
Och sade: vi vilja göra men
niskan efter värt beläte, till
vår afbild. (Menniskan ska
pades således efler djuren).
i Mos. i: 25, 26.

Och ännu fans icke någon
; markens växt pä jorden och
I inga markens örter hade skju
tit upp, ty herren gud hade
i ännu icke låtit regna på jor, den, och någon menniska fans
I icke att bruka henne. Och
! en dimma gick upp af jorden
och vattnade jordens yta. Och
herren gud formade, menniskan
' af jordens stoft och inblåste i
j hennes näsa en lefvande ande,
I sä att hon bief en lefvande själ,
j Och när herren gud hade gjort
i afjord allehanda djur pä marken
! och allehanda foglar under
I himmelen, förde han dem fram
inför mannen, att han skulle
[ se, huru han skulle kalla dem.
(Menniskan skapades säledes
1 före djuren).
i Mos. 2: 5—7, 19.

Följden af att äta af kunskapens träd.
Af kunskapens träd pä godt i
Adams hela ålder var niooch ondt skall du icke äta, ty | hundratreltio år, när han dog.
pä den dag, du deraf äter, !
1 Mos. 5: 5.
skall du döden dö.
i Mos. 2: 17.
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Hurudan man var Mose?
Och Mose var en vida
saktmodigare man än alla andra menniskor pä jorden.
.
4 Mos. 12: 3. '
i

i
;
!
j
I
j
1
i

Och Mose bief vred pâ härens anförare, pä dem som
hade haft befälet öfver tusen
och på dem som haft befälet
öfver hundra, när de kommo
tillbaka från härnadståget, och
Mose sade till dem: Hafven
I låtit alla kvinnorna lefva?
— — Döden derför nu allt
mankön bland barnen och alla
manbara kvinnor, som hafva
plägat samlag med män, men
alla barn af kvinkön, som icke
hafva plägat samlag med män,
skolen I låta lefva.
4 Mos. 31: 14—18.

En man efter guds hjerta.
Och derefter begärde de en
konung, och gud gaf dem, i
fyratio år, Saul, Kis’ son, en
man af Benjamins stam. Och
han afsatte honom och upp
väckte David åt dem till ko
nung, om hvilken han äfven
gaf detta vittnesbörd: »Jag
har funnit David, Jesses son,
en man efter mitt hjerta. Han
skall göra all min vilja.»
Apg. 13: 21, 22.
David hade gjort det rätt
var i herrens ögon och hade
icke vikit från något som han
hade budit honom, så länge
han lefde, utom i saken med
Uria, heteern. j Kon. 15: 5.

'

!
Och folket, som der var,
I förde han ut och lade dem
under sågar och tröskvagnar
och bilor af jern.
Och så
gjorde David med Amons barns
alla städer.
1 Krön. 20: 3.
Och folket, som var der,
förde han ut och lade dem
under sågar och tröskvagnar
och bilor af jern och brände
upp dem i tegelugnar. Så
gjorde han med Amons barns
alla städer.
2 Sam. 12: 31.

■
j
i

2
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Davids helighet.
Herren lönade mig efter
min rättfärdighet. Han vedergälde mig efter mina händers
renhet, ty jag har hållit her
rens vägar och har icke affallit frän min gud, ty alla hans
rätter har jag haft för ögo
nen, och ifrån hans bud har
jag icke vikit. Jag var utan
vank för honom och jag tog
mig till vara för min synd.
Derför vedergälde mig herren
efter min rättfärdighet, efter
min renhet inför hans ögon.
2 Sam. 22: 21—25.
Ps. 18: 21—25.

Gud var mig nådig efter
din godhet och afplana mina
synder efter din stora barmhertighet. Tvä mig väl ifrån
min missgerning och rena mig
ifrån min synd. Ty jag kän
ner mina missgerningar och
min synd är alltid för mig.
Emot dig allena hafver jag
syndat, och hvad ondt är i
dina ögon hafver jag gjort . .
Göm ditt ansigte för mina
synder och afplana alla mina
missgerningar. Fräls mig frän
blodskulder.
Ps. 51: 3—6, 16.

Mina synder hafva tagit mig
fatt, jag kan icke se dem. De
äro flera än hären på mitt
hufvud.
Ps. 40: 13.

Bränneoffer oeii slagtoffer.
Och herren kallade Mose
och talade till honom utur
vittnesbördets tabernakel och
sade: (lagen om brännoffer
och slagtoffer).
3 Mos. i, 3, 4, 5 och 6 kapitlen.

Och presten skall offra . . .
herren till välbehaglig lukt.
3 Mos. 1: 9.

Och du skall bränna upp
det på altaret, jämte bränn
offret till en välbehaglig lukt
inför herrens ansigte. Ett
blodsoffer åt herren skall det
vara.
2 Mos. 29: 25.

Så säger herren Zebaot,
Israels gud: Läggen ed ra
brännoffer tillhopa med ed ra
slagtoffer och äten kött. Ty
på den dagen, då jag förde
edra fäder ut ur Egyptens
land sade eller bjöd jag dem
intet om brännoffer och slagt
offer, utan endast detta bjöd
jag dem: lyden min röst, så
vill jag vara eder gud och I
skolen vara mitt folk.
Jer. 7: 21 — 23.

Slagtoffer och spisoffer be
haga dig (gud) icke . . . Bränn-
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offer och syndoffer älskar du
icke.
Ps. 40: 7.
Hvad skall jag med edra
mänga offer? säger herren.
Jag är mätt af vädurars bränn
offer och af gödda kalfvars
fett, och i oxars, lams och
bockars blod har jag intet be
hag ... Bringen icke vidare
fram fåfänglig offergäfva: Rök
verk är för mig en styggelse.
Es. I: ii —13.

Jag hatar, jag föraktar edra
fester och hafver intet behag
till edra högtider; ty om I än
offren mig edra bränneoffer
! och edra episoffer, sä hafver
jag dock ingen lust derlill, och
; till tackoffret af edra gödkalfvar vill jag icke se.
Amos. 5: 21, 22.

Hvarför inrättades sabbaten?
Och gud talade alla dessa
Jag är herren din gud, som
orden, sägande: —• — pä har utfört dig ut ur Egyptens
sjunde dagen som är herrans, land, ut ur träldomshuset. —
din guds sabbat, skall du — Sex dagar skall du arbeta
ingen syssla göra, hvarken du och göra alla dina sysslor, men
eller din son eller din dotter pä den sjunde dagen, som är
eller din tjenare eller din tje- herrens, din guds sabbat, skall
narinna eller ditt ök eller din du ingen syssla göra, hvarken
främling som bor inom dina du eller din son eller din
portar, ty på sex dagar har dotter etc. Och kom ihåg, att
herren gjort himmelen och jor- ! du har varit en träl i Egyptens
den och hafvet och allt hvad . land, och att herren din gud
deruti är, och han hvilade pä har fört dig ut derifrån med
den sjunde dagen.
stark hand och med utsträckt
2 Mos. 20: i, 9 — ii. j arm. Derjör har herren din
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gud bedt dig att hålla sabbats
dagen.
5 Mos. 5: 6, 13—15

Konsten.
Du skall icke göra dig en
bild, ej heller något beläte af
det, som är ofvantill i him
melen eller nedantill på jor
den eller i vattnet nedanom
jorden.
2 Mos. 20: 4.
Och tagen eder väl tillvara,
att I icke begån den synden
att göra eder någon bild, nå
got slags afgudabeläte, i skep
nad af man eller kvinna, i
skepnad af något fyrfota djur
på jorden, i skepnad af nå
gon bevingad fogel, som fly
ger under himmelen, i skep
nad af något krypdjur på jor
den eller i skepnad af någon
fisk i vattnet nedom jorden.
5 Mos. 4: 16, 17.

Och du skall göra två keruber af guld. I drifvet ar
bete skall du göra dem, vid
de båda ändarne af nådasto
len. Och gör en kerub vid
den ena ändan och en kerub
vid den andra ändan. Och
keruberna skola sträcka sina
vingar uppåt, så att de öfvertäcka nådastolen med sina
vingar, och deras ansigten
skola vara stälda midt emot
hvarandra. Ned mot nåda
stolen skola kerubernas an
sigten vara vända.
2 Mos. 25: 18—20.

Och herren sade till Mose:
gör dig en orm och sätt upp
honom på en stång.
4 Mos. 21: 8.

Himmelsfärd.
Under det de gingo och
talades vid, si, då kom en
brinnande vagn med brinnande
hästar och skilde dem båda
från hvarandra; och Elia for
i ett stormväder upp till him
melen.
2 Kon. 2: ii.

Ingen har farit upp i him
melen, utom den som for ned
från himmelen, menniskosonen, som är i himmelen.
Joh. 3: 13.

Fingo lärjungarne begagna skor
och staf?
Skaffen eder icke skor eller |- Och han bjöd dem, att de
staf.
Math. 10: 10.
\ icke skulle taga något med sig
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pâ vägen utan en staf allena;
äfven skulle cle hafva skor pä
. fotterna.
Mark. 6: 8, 9.

Skall man svara en dåre efter hans
oförstånd?
Svara icke dåren efter hans ¡
Svara dåren efter hans oföroförständ, att du ej sjelf blir ¡ stånd, att han ej må vara vis
honom lik.
Ordspr. 26: 4. j i egna ögon. Ordspr. 26: 5.

Arbete.
Om någon icke vill arbeta, I
Sörjen icke för edert lif,
skall han icke heller äta.
' hvad I skolen äta och hvad
2 Thess. 2: ro.
I skolen dricka eller för eder
; kropp, hvad i skolen kläda
eder med. Sen på foglarne
¡ under himmelen. De sä icke
och skörda icke heller och in
samla icke i lador och eder
himmelske fader föder dem.
Ären I icke mycket mer än
de! Och hvarför sörjen Iför
kläder?
Skåden liljorna på
marken, huru de växa: de ar
beta ej, ej keller spinna de.
Men jag säger eder, att icke
ens Salomo i all sin härlighet
var så klädd som en af dem.
Kläder nu gud så gräset på
marken, hvilket i dag står och
i morgon kastas i ugnen, skall
han icke mycket mer kläda
eder, I klentrogna ? Hafven
' derför inga kekymmer.
Math. 6: 25 — 31.
Kasten all eder omsorg på
! herren, ty han hafver omsorg
I om eder.
2 Petr. 5: 7.
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Kvinnans likställighet med mannen.
Här är icke jude eller grek,
här är icke träl eller fri, här
är icke man och kvinna, ty
alla ären I en i Kristus Jesus.
Gal. 3: 28.

Kvinnorna tige i församlingarne; > ty dem tillkommer
icke att tala, utan mâ de vara
undergifna, såsom lagen säger.
Men vilja de lära något, sä
frâge de hemma sina män, ty
det är skamligt för kvinnor
att tala i församlingen.
i Kor. 14: 34, 35.

Mannen bör icke hölja sitt
hufvud, emedan han är guds
afbild och ära, men kvinnan
är mannens ära. Ty mannen
är icke af kvinnan, utan kvin
nan af mannen, och icke hel
ler skapades mannen för kvin
nans skull, utan kvinnan för
j mannens skull.
i Kor. II: 7—9.

Såsom församlingen är undergifven Kristus, så vare ock
hustrurna sina män under
gifna i allt.
Eph. 5: 24.
En kvinna läte lära sig i
stillhet och med all undergifvenhet. Men en kvinna tillstädjer jag icke att lära andra
eller att råda öfver mannen,
utan hon vare i stillhet. Ty
Adam vardt först skapad, se
dan Eva. i Tim. 2: ii —13.

De tolf apostlarne.
Jesus sade: sannerligen, san- I
Jesus svarade dem: har jag
nerligen säger jag eder, att I icke utvalt eder, I tolf? Och
som hafven följt mig, skolen i j en af eder är en djefvul.
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den nya födelsen, när menniskosonen skall sitta pä sin
härlighets tron, sitta äfven I pä
pä tolf troner och döma Is
raels tolf slägten.
Math. 19: 28.

Men detta sade han om Ju
das Iskariot.
joh. 6: 70.

Dogmatiska motsägelser.
Utkorelsen oeh nådavalet.
Gud vill, att alla menniskor
skola blifva frälsta och komma
till sanningens kunskap.
I Tim. 2: 4.

Och gud sade: gack och
säg detta till folket: hören
alltjemt och fatten intet, och
sen alltjemt och besinnen in
tet! Förstocka detta folkets
hjerta och gör deras öron lomhörda och förblinda deras
ögon, att det icke kan se med
sina ögon eller höra med sina
öron eller förstå med sitt
hjerta och omvända sig och
varda hcladt.
es. 6: 9, ro.
Alltså beror det icke af nå
gons vilja eller löpande, utan,
af guds barmhertighet, ty skrif
ten säger till Farao: »Just
dertill har jag uppväckt dig,
att jag skall bevisa min makt
pä dig och att mitt namn
skall varda förkunnadt pä hela
jorden». Alltså förbarmar han
sig öfver hvem han vill, och
hvem han vill förhärdar han.
Rom. 9: 16 —18.

Gud har med stor längmodighet fördragit sin vredes
käril, som voro tillredda till
förtappelse och det för att up
penbara sin härlighets rikedom
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öfver sin barmhertighets käril,
hvilka han förut har beredt
till härlighet.
Rom. 9: 22, 23.

Allt har herren skapat för
sin bestämmelse, sä ock den
ogudaktige för straffets dag.
Ordspr. 16: 4.

Frälsningens vilkor.
Sannerligen, sannerligen säger jag dig: utan att en varder född af vatten och anda,
kan han icke ingå i guds rike,
Joh. 3: 5.

Om du med din mun be
känner Jesus såsom herre och
tror i ditt hjerta, att gud har
uppväckt honom från de döda,
varder du frälst.
Rom. 10: 9.

Rättfärdiggörelsen.
Menniskan rättfärdiggöres
genom tron utan lagens gerningar.
Rom. 3: 28.
Men den som icke håller
sig till gerningar, utan tror på
den som gör den ogudaktige
rättfärdig, honom tillräknas
hans tro till rättfärdighet.
Rom. 4: 5.

Tro på herren Jesus Kristus,
då varder du och ditt hus
frälst.
Ap.-G. 16: 31.
Den som tror och blifver
döpt, han skall varda frälst,
men den som icke tror, han
skall varda fördömd.
Marc. 16: 16.

Vi säga, att tron vardt
Abraham räknad till rättfärdig
het, (då han trodde guds löfte).
4: 9—22.

Vill du, o fåfängliga menniska, förstå, att tron utan
gerningar är död? Vardt icke
Abraham vår fader, rättfärdiggjord genom gerningar, då han
bar sin son Isak upp på al
taret? Du ser, att tron med
verkade med hans gerningar,
och att genom gerningarne
vardt hans tro fullkomnad,
och skriften uppfyld som sä
ger: »Men Abraham trodde
gud, och det vardt honom
räknadt till rättfärdighet; och
han vardt kallad guds vän.»
I sen att en menniska varder
rättfärdigad af gerningar och
ej af tron allenast. Och vardt
icke på samma sätt skökan
Rahab rättfärdigad af gernin
gar, då hon mottog sändebu-
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Då vi veta, att menniskan I den och släppte ut dem en
icke rättfärdiggöres af lagens annan väg? Ty såsom kropgerningar, utan genom tron på I pen utan ande är död, så är
Jesus Kristus, hafva också vi tron utan gerningar död.
Jak. 2: 20—26.
trott på Jesus Kristus, på det
att vi skulle rättfärdiggöras af
tron på Kristus och icke af
lagens gerningar, derför att
intet kött skall af lagens ger
ningar varda rättfärd igadt.
Gal. 2: 16.

Ett lif utan synd.
Hvar och en som är född
Det fins ingen menniska,
af gud, gör icke synd, ty hans som icke syndar.
säd förblifver i honom, och han
i Kon. 8: 46.
kan icke synda, ty han är
Ingen rättfärdig finnes, icke
född af gud.
, jol>. 3: 9. ! en. Ingen finnes som godt
gör, det finnes icke en enda.
Rom. 3: 10—12.

Om vi säga, att vi
hafva synd, bedraga vi
sjelfva och sanningen' är
i oss.
i joh. 1:

icke
oss
icke
8.

Hat.
Hvar och en som hatar sin
broder är en mandråpare.
i Joh. 3: T5-

Och mycket folk gick med
honom; och han vände sig
om och sade till dem ; om
någon kommer till mig och
icke hatar sin fader och mo
der och hustru och barn och
bröder och systrar och dertill
sitt eget lif, han kan icke vara
min lärjunge.
Luk. 14: 26.

Kärlek till nästan
Du skall ingen skonsamhet
bevisa: Lif för lif, öga för

Ålsken edra ovänner, välsignen dem som förbanna
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öga, tand för tand, hand för
hand, fot för fot.
2 Mos. 21: 23, 3 Mos. 24: 20;
5 Mos. 19: 21.

eder, gören väl mot dem, som
hata eder, och bedjen för
dem, som försmäda och för
följa eder.
Math. 5: 44.

JLifvet efter detta.
De döde fä ej lif, skuggorna
stå ej upp.
Es- 26: 14.
De döda veta alls intet,
och hafva ingen lön mer att
fä.
Prcd. 9: 5.

Dessa skola gå till evigt
straff, men de rättfärdige till
evigt lif.
Math. 25: 46,

Rikedom.
I den rättfärdiges hus är
stor rikedom. Ordspr. 15: 6.
Hallelujah. Säll är den som
fruktar herren och hafver stor
lust till hans bud. Välstånd
och rikedom är i hans hus
och hans lycka består evinnerligen.
ps. 112: 1—3.

Ve eder, I rike.
Luk. 6: 24.

Det är lättare för en ka
mel att gå genom ett nålsöga
än för en rik att komma in i
guds rike.
Math. 19: 24.
Salige ären I fattige, ty guds
rike tillhör eder. Luk. 6: 20.

Lögn.
Alla lögnare skola få del i
den sjö, som brinner med eld
och svafvel.
Uppb. 21: 8.

Och nu. si herren har gifvit en lögnens anda i alla
dessa dina profeters mun.
i Kon. 22: 23.

Och vardt icke äfven skö
kan Rahab (som ljög) rättfär
digad af gerningar?
Jak. 2: 25.

Om guds sanning genom
min lögn har blifvit större till
hans ära, hvarför domes jag
som en syndare? Rom. 3: 7.

Dopet.
Och Jesus gick fram till I
dem och sade: mig är gifven |

Kristus har icke sändt mig
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all makt i himmelen och pâ
jorden. Gân fördenskull ut
och gören alla folk till lärjun
gar, döpande dem i Fadrens,
Sonens och den helige Andes
namn.
Math. 28: 19.

i till att döpa, utan till att för
kunna evangelium.
I Kor. i: 17.

I
I
¡

Lydnad mot öfverheten.
Dä apostlarne af öfverheten
blefvo förbjudna att predika,
svarade de: Man måste lyda
gud mer än menniskor, och
blefvo straffade, men upphörde
icke att hvar dag i templen
och i husen lära och förkunna
evangelium.
APg- 5: 29, 40—42.

Hvar och en vare under
dånig den maktegande öfver
heten. Ty ingen öfverhet fin
nes utan af gud, och den öf
verhet som finnes är förord
nad af gud. Derför den som
sätter sig upp emot öfverhe
ten, han står emot guds för
ordnande, men de, som mot
stå detta, skola få dom öfver
1 S1g-

Rom. 13: i—2.

Varen all mensklig ordning
1 undergifna för herrans skull.
I Petr. 2: ¡3.

Är vishet något godt?
Säll den menniska som har
Det är skrifvet: jag skall
funnit vishet och den menniska I göra om intet de vises vishet
som har vunnit förstånd.
I och förkasta de förståndiges
Ordspr. 3: f3.
j förstånd.
1 Kor. I: 19.

Är det orätt att kalla någon »dåre>?
Hvilken som säger: »dåre»,
I dårar, har icke den som
han skall vara skyldig till hel- gjort det yttre, äfven gjort det
vetes eld.
Math. 5; 22. j inre. (Jesus.)
Luk. n: 40.

Begagnandet af rusdrycker.
Se ej på vinet, att det är ¡
Om vägen blir för lång, så
så rödt, att det sätter perlor att du icke förmår föra tion-
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i bägaren och rinner ner sä
lätt. Till slut hugger det som
en orm och stinger som en
huggorm.
Ordspr. 23: 31.

det till det ställe gud utvalt,
sâ mâ du sälja den för pen
ningar och för penningarne
köpa hvad helst dig lyster,
vare sig fäkreatur eller får el
ler vin eller annan stark dryck,
eller hvad helst din lystnad
kräfver och äta der inför her
rens, din guds ansigte och
glädja dig, du och ditt husfolk.
5 Mos. 14: 26.

Gifven rusdryck ät en lifdömd och vin ât de bedröfvade, att de må dricka och
glömma bort sin nöd och icke
mer komma ihåg sin veder
möda.
Ordspr. 31: 6.

Vin fröjdar menniskans hjerta
och gör hennes ansigte mer
glänsande än olja och bröd
styrker menniskans hjerta.
Ps. 104: 15.

Ät ditt bröd med glädje
och drick med gladt mod ditt
vin.
Pred. 9: 7.

I
|
I
1
i
j

Efter judarnes reningssed
voro der stående sex vatten
krukor af sten, rymmande hvar
för sig tvâ à tre mctreter.
Jesus sade till dem: Fyllen
krukorna med vatten. Och
de fylde dem ända till brädden. Och han sade till dem :
ösen nu uti och bären till
värden. Och de buro. Och
när värden hade smakat på
vattnet, som hade blifvit vin,
och han icke visste, hvarifrän
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det var, kallade värden till sig
brudgummen och sade: hvar
man sätter först fram det goda
vinet, och dâ de blifvit druckne,
dä det som är sämre. Du
har gömt det goda vinet till
nu.

joh. 2: 7—10.

Slafveri.
Månne ej den
jag skall gilla, är
man lossar väldets
löser okets band,
förtryckta fria och
derbryten alla ok?

fasta som I
Tjenare och tjenarinna, som
sådan att skola höra dig till, sådana sko
bojor, upp len I köpa bland de hednin
släpper de gar, som bo rundt omkring
att I sön- eder. Och äfven mån I köpa
sådana bland barnen till de
Es. 58: 6.
i husmän som bo hos eder, och
. bland barnen af deras slägt,
som bo hos eder, dem hvilka
de hafva födt i edert land;
och dessa skola förblifva eder
egendom. Och dem mån I
gifva såsom arf åt edra barn
efter eder till att ega och be
sitta. Dem kunnen I hafva
till beständiga tjenare.
3 Mos. 25: 44—46.

Om någon slår sin träl el
ler sin tjenarinna med käpp,
så att den slagne dör under
hans hand, skall han derför
straffas. Men om den slagne
lefver en eller två dagar, skall
han icke straffas, ty det var
hans penningar.
2 Mos. 21: 20, 21.

Är det synd att stjäla?
Du skall icke stjäla.
2 Mos. 20: 15.

\
När I faren (ut ur Egyp. ten), skolen I icke utgå med
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tomma händer, utan hvarje
husmoder skall af sin grann
kvinna, som bor i hennes hus,
begära smycken af silfver och
smycken af guld och kläder
och taga såsom byte frän egyp
tierna.
2 Mos. 3: 21, 22.

Är det önskvärdt att bli frestad?
Häller det för all glädje,
när I råken i mångahanda
frestelser.
jak. 1: 2.

Vaken och bedjen, att I ej
män komma i frestelse.
Math. 26: 41.

Derför skolen I bedja så
lunda : Inled oss icke i frestelse.
Math. 6: 13.

Hafva de ogudaktige olycka?
De ogudaktiges är varda
förkortade.
Ordspr. 10: 27.
Blodskuldernas och svekets
män upphinna ej sin halfva
ålder.
Ps. 55: 24.
Den ogudaktiges ljus skall
slockna, och lågan af hans eld
skall icke lysa. Ljuset skall
mörkna i hans tjäll och hans
lampa slockna öfver honom.
Hans starka steg skola för
kortas, och hans eget råd skall
fälla honom. Ty han drifves
i nät af sina egna fotter och
öfver giller går hans väg.
Snaran griper om hans häl,
fotangeln håller honom fast.
Fasor förskräcka honom på
alla sidor och jaga honom,
hvart han går. Utpumpad
varder hans kraft, och nöd
står vid hans sida. Hans

Hvarför få de ogudaktiga
lefva, åldras och tillväxa i
kraft. Deras säd består inför
dem såsom de sjelfva och de
ras afkomlingar för deras ögon.
Huru ofta släcks de ondas
lampa, huru ofta kommer förderfvet öfver dem, när han
utskiftar lotterna i sin vrede?
Job. 21: 7, 8, 17.

Mina fotter hade så när
stapplat, mina steg voro nära
att slinta, så länge jag afundades de högmodiga, när jag
såg de ogudaktiges lycka. Ty
frie från plågor äro de till sin
död, och deras hull frodas.
De komma icke i olyckor
som andra menniskor och
varda icke hemsökte såsom
andra ... Si, sådana äro de
ogudaktige och alltid säkra
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minne dör bort utur landet, växa de i makt. Men föroch derutanför hafver han . gäfves höll jag mitt hjerta rent
intet namn. Han får ej barn och tvädde i oskuld mina hän
och blomma bland sitt folk, der och vardt plägad hvarje
och ingen blifver öfrig i hans j dag och tuktad hvarje morgon.
Ps. 73: 2 — 15.
bostad.
job. 18: 5—19.

Skola barnen straffas för föräldrar»
nes synder.
Den själ, som syndar, hon
skall dö. En son skall icke
bära fadrens skuld, och en
fader skall icke bära sonens
skuld. Den rättfärdiges rätt
färdighet skall vara öfver ho
nom, och den ogudaktiges
ogudaktighet skall vara öfver
honom.
Hes. 18: 20.

Jag herren, din gud, är en
nitälskande gud, som hemsöker
fädernas missgerning pä bar
nen i tredje och fjerde led,
pä dem som mig hata, men
gör barmhertighet till tusende
ledet mot dem som älska och
hälla mina bud.
2 Mos. 20: 5.

Historiska motsägelser.
Huru många djur skulle Noah
föra in i arken?
Af alla rena djur mâ du
taga till dig sju och sju, han
kön och honkön, och af de
djur, som icke äro rena, ett
par, hankön och honkön.
i Mos. 7: 2.

Och du skall föra in i ar
ken alla slags djur, af allt kött
ett par, hankön och honkön.
i Mos. 6: 19.

Af de rena djuren och af
de djur som icke äro rena
och af foglar och af alla kräl
djur pä jorden gingo till Noah
in i arken tvä och två, hankön
och honkön, såsom gud hade
budit Noah. 1 Mos. 7: 8, 9.
Dertill alla vilda djur efter
deras slag och alla tama djur
efter deras slag, och alla kräl
djur, som kräla pä jorden, ef
ter deras slag, alla foglar, allt
det vingar hafver.
Och de
gingo in till Noah i arken,
två och två af allt slags kött,
som en lefvande anda hade.
I Mos. 7: 14, 15.

Slog David Goliath?
Och utur Filisternas läger
framträdde en envigeskämpe,
benämd Goliath, ifrån Gath,
sex alnar och en tvärhand
läng . . . Och skaftet pä hans

Och det kom ännu en gäng
till en strid med filisteerna vid
Gob, dä Elkanan, Jaere-Orgims son, en bethlehemit, slog
Goliath ifrån Gath, som hade
3
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lans var såsom en röfvares
bom och spetsen pä hans lans
höll sexhundra siklar jern. Och
han stannade och ropade till
Israels härskaror: Väljen ut
en af eder, som går hit ned
emot mig. Om han mäktar
strida emot mig och fäller
mig, sä blifva vi edra tjenare;
men om jag blifver honom
öfvermäktig och fäller honom,
sä skolen I vara våra tjenare
. . . Och David stack sin hand
i väskan och tog derur en
sten och slungade och träffade
filisteern i hans panna, sä att
stenen gick in i pannan, och
han föll till jorden pä sitt ansigte. Sä besegrade David
filisteern med en slunga och
en sten och fälde filisteern
och dräpte honom.

ett skaft på sin lans, som lik
nade en väfbom.
2 Sam. 21: 19.

1 Sam. 17: 4, 7, 49, 50.

Hvar utfl tfs lagen?
Och herren steg ned pä
Sinais berg, på spetsen af
berget och herren kallade
Mose upp till bergets spets
och Mose steg dit upp. Och
gud talade dessa orden och
sade: (de tio buden).
2 MOS. 19: 21.

Och Mose sammankallade
hela Israel och sade till dem:
Herren, vår gud, ingick ett
förbund med oss på Horeb.
Ansigte mot ansigte talade
herren till eder på berget,
midt utur elden. Jag stod på
samma tid emellan herren och
eder för att kungöra för eder,
hvad herren talade, och han
sade: (de tio buden).
5 Mos. 5: 1.
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Huru mänga års hungersnöd fick
David att välja på?
Och Gad gick in till David
Och Gad gick in till David
och berättade detta för honom och sade till honom : sä säger
och sade till honom: vill du ■ herren : välj dig antingen hun
att hungersnöd kommer i sju gersnöd i tre är eller att i tre
år i detta landet eller att du månader förföljas af dina ovän
i tre månader skall fly för ner och träffas af dina fien
dina fiender, som skola för ders svärd eller i tre dagar
följa dig, eller att pest blifver herrans svärd och pest i lani tre dagar i ditt land?
■ det.
i Krön. 21: ii, 12.
2 Sam 24: 13.

Hur många af Hadad-Esers ryttare
tog David till fånga?
Och David slog HadadOch David slog HadadEser och tog till fånga af Eser och tog ifrån honom
honom 1,700 ryttare.
| 7,000 ryttare.
2 Sam. 8: 4.

1 Krön. 18: 4.

|

Hur mycket betalte David för Aravnas eller Ornas trädgård?
Och David köpte logen och !
Och David gaf guld ät Oroxarne för femtio siliversiklar. | nan för platsen till sexhundra
(Omkring 150 kr.)
siklars vigt. (Omkring 19,200
2 Sam. 24: 24.

kronor.)

1 Krön. 21: 25.

Hvad bette Samuels äldste son?
Och när Samuel blef gam
mal, satte han sina söner till
domare öfver Israel. Och
hans förstfödde son hette Joel
och den andre hette Abia.
i Sam. 8: I.

Och Samuels söner voro
Vasni, den förstfödde, och
Abia.
i Krön. 6: 28.
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Hade Mikal, Sauls dotter, några barn?
Och Mikal, Sauls dotter, I
Mikal, Sauls dotter, hade
fick till sin död inga barn.
fem söner, hvilka hon hade
2 Sam. 6: 23.
i födt ät Adriel, Barsillais son.
2 S:im. 21: 8.

Hur gammal var Ahasja då han
blef konung?
Ahasja var tjugotvå är gamFyratiotvå är gammal var
mal, dä han vardt konung och Ahasja, dä han vardt konung
han regerade ett är i Jerusa- och han regerade ett är i Jelem.
2. Kon. 8: 26.
¡ rusalem.
2 Krön. 22: 2.

Hur gammal var Joj akin, då han
blef konung?
Jojakin var åtta är gam
mal, dä han vardt konung,
och han regerade tre måna
der och tio dagar i Jerusalem.

Jojakin var aderton är gam
mal, dä han vardt konung,
och han regerade tre måna
der i Jerusalem.

2 Krön. 36: 9.

2 Kon. 24: 8.

Af hvilken stam var Salomos konst
när, Hiram?
Hiram frän Tyrus var son
Hiram var son till en kvinna
till en enka af Naftalis stam. | af Dans döttrar.
i Kon. 7: 14.

I

2 Krön. 2. 13.

Huru många återvände från Baby'
loniska fångenskapen?
Enligt Esra 2 kap.

Arahs barn 775
Pahat-Moabs barn, af
Jesu-Joabs barn 2,812.
Sattus barn 945
Banis barn 642
Bebáis barn 623
Asfads barn 1,222
Adonikams barn 666
Bigvais barn 2,056

Enligt Nehemia 7 kap.

I. Arahs barn 652
i Pahat-Moabs barn, af
' Jesu-Joabs barn 2,818.
Sattus barn 845
i Banis barn 648
Bebáis barn 628
i Asgads barn 2,322
I Adonikams barn 667
. Bigvais barn 2,067
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Adins barn 454
Bezais barn 323
Hasumt barn 223
Betlehems och Natofas barn
179
Män frân Bethel och Aj 226
Lods, Hadids och Onos barn
725
Senaas barn 3,630
Sängarne: Asafs barn 128
Dörrvaktarnes barn, tillsam
mans 139
Delajas barn, Tobias barn,
Nekodas barn 652
Sångare 200

Adins barn 655
Bezais barn 324
Hasums barn 328
Betlehems och Natofas barn
188
Män frân Bethel och Aj 123
Lods, Hadids och Onos barn
72 i
Senaas barn 2,930
Sängarne: Asafs barn 148
Dörrvaktarnes barn, tillsam
mans 138
Delajas barn, Tobias barn,
Nekodas barn 642
Sångare 245

Flykten till Egypten.
Och han stod upp och tog
med sig barnet och dess mo
der om natten och for bort
till Egypten och var der in
till Herodes död.

Och när de fullgjordt allt
efter herrens lag, vände de
tillbaka till Galliléen, till sin
stad Nazaret.
Luk. 2: 39.

Math. 2: 14.

Huru många blinda botade Jesus vid
Jeriko?
Och när han gick ut frân
Jeriko med sina lärjungar och
en stor hop folk, satt Timei son,
den blinde Bartimeus, vid vä
gen och tiggde, — och han
fick sin syn.

Och när de gingo ut frân
Jeriko, följde honom mycket
folk. Och se tvä blinde sutto
vid vägen och — de blefvo
botade.
Math. 20: 29--34.

Marc. 10: 46—52.

Hvad gjorde Judas med de 30
silfverpenningarne ?
Och dä Judas, som förrådde '
Judas förvärfvade sig en
honom, säg, att han var dömd, , åker för orättfärdighetens lön.
ångrade han sig och bar igen
Ap.-G. i: 18.
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de trettio silfverpenningarne
till öfverstepresterna och de
äldste.
Math. 27: 3.

Skulle lärjungarne efter uppstån
delsen stanna kvar i Jerusalem?
Och dä Jesus kom tillsam
mans med dem, bjöd han dem
att icke aflägsna sig frän Je
rusalem.
AP.-G. 1: 4.
I ären mina vittnen och
se, jag sänder öfver eder min
faders löfte; men I blifven
kvar i staden Jerusalem, till
dess I värden beklädde med
kraft af höjden.

Och Jesus sade till dem:
rädens icke. Gän och kun
gören mina bröder att de må
gä till Galliléen; der skola de
få se mig.
Math. 28: 10.

Luk. 24: 49.

Var Jesus guds enfödde son?
Deruti har guds kärlek till
oss blifvit uppenbar, att gud
har sändt sin enfödde son i
verlden.
1 joh. 4: 9.

Och en dag hände det, dä
guds söner kommo att inställa
sig inför herren, att ock Satan
kom med dem.
job. x: 6.
Och guds söner sågo menniskors döttrar att de voro
dägeliga. — Jättarne kommo
till pä jorden vid denna tiden,
då guds söner ingingo till
menniskors döttrar och desse
födde barn ät dem.
i Mos. 6: 2, 4.

Jesus och gud.
Och vid nionde timmen ro
pade Jesus med hög röst och
sade: min gud, min gud, hvi
hafver du öfvergifvit mig.
Math. 27: 46.

Jag och Fadren äro ett.
Joh. 10: 30.

I honom bor gudomens
hela fullhet lekamligen.
Kol. 12: 9.
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Hurudan var Jesus?
Lären af mig, ty jag är
mild och ödmjuk af hjertat.
Math, ii: 29.

Han kom och tillbad ho
nom, sägande: herre, hjelp
mig! Men han svarade och
sade: det är orätt att taga
barnens bröd och kasta det
ät húndame.
Math. 15: 26.
Jesus vände sig om och
sade till Petrus: gä bort ur
min åsyn, satan.
Math. 16: 23.

Och Jesus sade: Ve eder,
skriftlärde och fariséer, Iskrymtare, — — — I dårar och
blinde------- I ormar, I hugg
ormars afföda etc.
Math. 23: 13—33.

Och Jesus sade: gån och
sägen den räfven — —
Luk. 13: 32.

Alla, som hafva kommit
före mig, äro tjufvar och röfvare.
joh. 10: 8.
Och Jesus sade till de ju
dar som trodde pä honom:
I ären af den fadren djefvulen.
joh. 8: 31, 44.

Jesus frälsaren.
Du skall kalla hans namn
Jesus, ty han skall frälsa sitt
folk frän deras synder.
Math. I: 21.

I dag är eder född frälsa
ren, som är Kristus, herren i
Davids stad.
Luk. 2: n.
Menniskones son har kom-

Derefter bjöd han lärjungarne att de icke för någon
skulle säga att han var Kri
stus.
Math. 16: 20.
Petrus sade till honom :
du är Kristus. Dä tillsade
han dem strängeligen, att de
icke för någon skulle tala om
honom.
Marc. 8: 30.
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mit för att uppsöka och frälsa
det förtappade. Luk. 19: 10.

Och han sade till lät jún
game: eder är guds rikes
hemlighet gifven, men för de
andra som äro utanför, kom
mer allt i liknelser, pä det
att de seende skola se och
icke förnimma och hörande
höra och icke förstå, att de
icke må omvända sig och syn
derna vara dem förlåtna.
Marc. 4: II, 12.

Gjorde Jesus något underverk?
Rabbi, vi veta, att du har
kommit frän gud såsom lä
rare; ty ingen kan göra dessa
tecken som du gör, utan att
gud är med honom.
Joh. 3: 2.

Jesus af Nazaret, en man
som för eder af gud blifvit
vitsordad genom krafter och
under och tecken, hvilka gud
har gjort genom honom bland
eder, hafven I tagit och dödat.
Apg. 2: 22.

Dä svarade honom några
af de skriftlärde och fariseer
och sade: mästare, vi vilja se
tecken af dig. Men han sva
rade och sade till dem: ett
ondt och horiskt slägte söker
efter tecken, och intet annat
tecken skall gifvas än profe
ten Jonas tecken.
Math. 12: 38, 39; 16: 4.

Han suckade i sin ande
och sade : hvarför söker detta
slägte efter tecken? Sanner
ligen säger jag eder: åt detta
slägte skall intet tecken gifvas.
Och han lemnade dem.
Marc. 8: 12.

Hvilka voro Jesu sista ord
på korset?
Min gud, min
Fader, i dina hän
Det är fullkorn
gud, hvi hafver du der befaller jag min nadt.
öfvergifvit mig?
anda.
Joh. 19: 30.
Math. 27: 46.
Marc. 15: 34.

Luk. 23: 46.
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Hvilka voro de sista ord Jesus uppgifves hafva uttalat på jorden ?
Mig är gifven all makt i
himmelen och| på jorden. Gän
fördenskull ut och gören alla
folk till lärjungar, döpande
dem till Fadrens, Sonens och
den Helige Andes namn, lä
rande dem hälla allt det jag
befallt eder. Och se, jag är
när eder alla dagar intill verldens ände.
Math. 28: 19, 20.

I blifven kvar i Jerusalem,
till dess I värden beklädde
med kraft af höjden.
Luk. 24: 49.

Gån ut i hela verlden och
prediken evangelium för hela
skapelsen. Den som tror och
varder döpt, han skall blifva
frälst, men den som icke tror,
han skall varda fördömd.
Men dem som tro skola dessa
tecken efterfölja: I mitt namn
skola de utdrifva onda andar,
de skola tala med nya tun
gor, ormar skola de bära, och
om de dricka något som är
dödande, skall det icke skada
dem; pä sjuka skola de lägga
händerna och de skola blifva
helbregda. Marc. 16: 15—18.
Om jag vill, att han skall
förblifva, till dess jag kommer,
hvad kommer det dig vid?
Följ du mig.
Joh. 21: 22.

Jesu återkomst.
Sannerligen säger jag eder:
I skolen icke hafva genomgått
Israels städer, förrän menniskosonen kommer.
Math. 10: 23.

Sannerligen säger jag eder:
några åro bland dem som här
siå, hvilka icke skola smaka
döden, förrän de hafva fått se
menniskosonen komma i sitt
rike.
Math. 16: 28.
Marc. 9: I.

Luk. 9: 27.

Strax efter de dagarnes nöd,

Hvar är löftet om hans tillkommelse, ty frän den dag,
dä våra fäder afsomnade, förblifver allt såsom det har va
rit frän skapelsens begynnelse ?
2 Petr. 3: 4.
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skall solen förmörkas och må
nen icke gifva sitt sken och
stjernorna skola falla från him
melen och himlarnes krafter
skola bäfva. Och då skall
menniskosonens tecken visa
sig på himmelen, och då skola
alla jordens folk jemra sig, j
och de skola se menniskosonen komma på himmelens
skyar med stor makt och här
lighet. Och han skall utsända ;
sina englar med starkt ljudande
basun och de skola församla
hans utvalda från de fyra vä
derstrecken, från himmelens
ena ända till den andra.
Sannerligen säger jag eder :
detta slägte skall icke förgås,
förrän allt detta har skett.
Himlen och jorden skola för
gås, men mina ord skola icke
förgås.
Math. 24: 34, 35.
Marc. 13: 30. Luk. 21: 32.

Hvem skall döma?
Icke heller dömer Fadren
någon, utan har öfverlåtit all
dom åt sonen.
joh. 5: 22.

Jag dömer ingen.
Joh. 8: 15.

OAi någon hör mina ord
och icke håller dem, icke dö
mer jag honom, ty jag har
icke kommit för att döma
verlden.
Joh. 12: 47.

Böra vi bära hvarandras bördor?
Bären hvarandras bördor I
Hvar och en skall bära sin
och fullborden så Kristi lag. | egen börda.
Gal. 6- 5.
Gal. 6: 2.

!

43

Hvilken förledde David att räkna
Israel?
Och satan uppträdde mot
Israel och förledde David att
räkna Israel.
I Krön, 21: t.

Och herrens vrede upptän
des ännu en gäng mot Israel,
och han ingaf David ett oräd
emot dem, sägande : Gack och
räkna Israel och Juda.
2 Sam. 24: I.

Bespottare.
Han, som bor i himmelen, ;
Säll den, som icke . . . .
1er, herren bespottar dem (ko- । sitter der bespottare sitta,
nungarne).
(ps. 2: 4.) '
(Ps. 1: 2.)

Motsägelser angående Jesu
uppståndelse.
1) Johannes berättar, att det var Maria Magdalena ensam
som kom till grafven. Matheus säger, att det var Maria Mag
dalena och den andra Maria. Markus säger, att det var
Maria Magdalena och Maria Jakobs moder och Salome. Lu
kas säger, att det var Maria Magdalena, Johanna, Maria, Ja
kobs moder, och de andra kvinnorna, som voro med dem.
2) Johannes säger, att kvinnorna gingo dit, när det var
mörkt. Matheus säger, att det var i gryningen. Markus på
står, att solen gick upp.
3) Matheus säger, att när kvinnorna kommo fram, blef
det en stor jordbäfning och en herrens engel steg ner från
himmelen, välte stenen frän grafven och satte sig deruppå,
och att väktarne blefvo sä förskräckta, att de försvunno. Mar
kus, Lukas och Johannes ha icke en aning om någon jordbäf
ning eller någon engels nedstigande frän himmelen eller nå
gon stens bortvältande eller några väktare, som blefvo för
skräckta.
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4) Matheus talar om att en engel satte sig pâ en sten
ulanför grafven; Markus talar om en ung man, som satt pä
högra sidan inne i grafven; Lukas säger, att grafven var tom,
men att tvä män i hvita kläder stodo när kvinnorna; Johan
nes vet vid Maria Magdalenas första besök ej om någon en
gel eller någon ung man eller några tvä män.
5) Matheus berättar, att Maria Magdalena pä hemvägen
mötte Jesus och fattade om hans fotter och tillbad honom.
Enligt Johannes sade Jesus till henne: »rör icke vid mig».
6) Markus säger, att när kvinnorna fått höra, hvad skett
var, blefvo de mycket förskräckta »och sade det icke för någons.
Lukas säger, att de kungjorde allt detta för de elfva.
7) Lukas omtalar, att Petrus ensam kom till grafven,
men icke gick in. Johannes omtalar, att Petrus gick in i grafven.
8) Matheus och Markus säga, att engelen sade till Maria
Magdalena: »Han är uppstånden, gän och kungören hans
lärjungar, att de mâ gä till Galliléen». Lukas säger, att de
tvä männen talat till kvinnorna om att Kristus måste mycket
lida och korsfästas och uppstå igen. Johannes säger, att cngelen frågade Maria, hvarför hon gret, men att han ej nämde
ett ord om någon uppståndelse eller någon vandring till Galliléen.
9) Markus och Lukas omtala, att Jesus samma dag up
penbarade sig för två af lärjungarne, som gingo till Emaus.
Det ha Matheus och Johannes ingen aning om.
10) Markus omtalar, att Jesus senare pä kvällen uppen
barade sig för de elfva, när de sutto till bords i Jerusalem.
Johannes säger, att Thomas ej var tillstädes.
11) Matheus omtalar, att Jesus sade, att lärjungarne skulle
gå till Galliléen. Lukas påstår, att Jesus sade, att de skulle
stanna kvar i Jerusalem.
12) Matheus pâstâr, att lärjungarne första gängen fingo
se Jesus pä ett berg i Galliléen. De andra tre evangelierna
bestrida detta.
13) Angående Jesu sista ord motsäga de fyra evangelierna
hvarandra alldeles.
14) Matheus och Johannes veta ej af att han uppfor till
himmelen. De ha ej en aning om, hvart han tog vägen till sist.
Med rätta säger professor Reimarus vid tanken pâ alla
dessa motsägelser: »När man jemför de fyra evangelierna,
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finner man, att deras berättelser i nästan hvar enda punkt
afviker frän hvarandra och allting hos den ene lyder annor
lunda än hos den andre. Och jag är öfvertygad om, att om
i våra dagar fyra vittnen vid en domstol blefve hörda, och deras
utsagor vore lika motsägande som evangelislernas, så skulle doma
ren säga, alt sådana vittnen ej betydde det ringaste, äfven om
det gälde en småsak. Huru kunna de kristna dä begära, att
hela verlden, hela menniskoslägtet i alla tider och på alla or
ter skall till sin tro och lycka vara beroende af dessa fyra bibli
ska berättelser, hvilka tydligen ej innehålla några tillförlitliga
vittnesmål?»
I en punkt tyckas dock alla vara öfverens, nämligen att
Jesus endast var i grafwcn en dag och två nätter, men han
hade ju sjelf sagt, att han såsom profeten Jona skulle vara
begrafven tre dagar och tre nätter.
Vidare må man fråga: »om gud ville uppväcka Jesus
och begära att vi skulle tro det — hvarför uppväckte han
honom då icke midt på dagen vid fulla dagsljuset och i män
niskornas åsyn?
Hvarför skickades ej bud på Pilatus och
öfverstepresterne och de äldste eller åtminstone på hans lär
jungar att bevittna tilldragelsen? Det säges, att han visade
sig 40 dagar efter uppståndelsen, men endast i hemlighet, in
för lyckta dörrar, så att ingen såg, när han kom eller gick.
Hvarför uppenbarade han sig ej i templet? på totget? bland
sina fiender?»
Hvarför lät han andra menniskor få bevittna sin död
men icke sin uppståndelse, i fall den egt rum? Hvarför skulle
menniskorna ha mera visshet om att han var död än upp
stånden, ifall det senare var lika vigtigt som det förra ?
Kunde väl menniskorna bli för mycket öfvertygade? Hade
Jesus endast en enda gång visat sig i templet, bland folket,
inför höga rådet — låtit judarne verkligen fått se och vid
röra honom, skulle med säkerhet hela judiska nationen fallit
till hans fotter och erkänt honom som Messias.
Om det ej funnes något annat bevis emot Jesu uppstån
delse, är detta enda nog : att han icke visade sig offentligt
inför dem, som man fordrade skulle tro på honom. Det är
en dårskap att sucka och jemra sig öfver menniskornas otro,
när man ej kan gifva dem sådana bevis, som sakens allvar
enligt sunda förnuftet ovilkorligen fordrar.

Jesu slägtregister.
Lukas
3: 23—38Gud
Adam
Seth
Enos
Kainan
Maleei
Jared
Enok
Me túsala
Lamek
Noak
Sem
Orfhasad
Kainan
Sala
Eber
Faleg
Ragau
Saruk
Nakor
Tara
Abraham
Isak
Jakob
J uJa
Fares
Esrom
Aram
Aminadab
Naasson
Salmon
Boas
Obed
Jesse i
David

Nathan
Mathatta
Mainan
Melca
Eliakim
Jonan
Josef
Juda
Simeon
Levi
Matthat
Jorim
Elieser
Jose
Er
Elmodam
Koram
Addi
Melki
Neri
Salatiel
Sorobabel
Resa
Johanna
Juda
Josef
Semei
Math atias
Maath
Nagge
Esli
Naum
Amos
Mathatias
Josef
Janna
Melki
Levi
Mathat
Eli
Josef
Jesus

Matheus
i: I—17.

i Krön.
3: 10—20.

Abraham
Isak
Jakob
J uda
Fares
Esrom
Aram
Aminadab
Naasson
Salmon
Boas
Obed
Jesse
David

Salomo
Roboam
Abia
Asa
Josafat
Joram
Osia
Joatam
Akas
Ezekia
Manasse
Amon
Josia
J ekonia
Salatiel
Sorobabel
Abiud
Eliakim
Asor
Zadok
Akim
Eliud
Eliasar
Matham
Jakob
Josef
Jesus

Josafat
Joram
Ahasja
Joas
Amazja
A sarja
Jotam
Akas
Ezekia
Manasse
Amon
Josia
Jojakim
Jekonia
Pedaja
Sorobabel
(Han* sö
ner voro Mesullam, Hananja, Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja, JusabHesed).

O'
Af de motsägelser, som finnas i bifogade två slägtre
gister jemförda med 1 Krön. 3 kap. framhålla vi följande:
1) Lukas uppgifver 42 led frän David till Jesus, Ma
theus endast 7 led.
2) k rån David till Jesus äro i de båda slägtregistren
hos Lukas och Matheus endast två namn gemensamma, näm
ligen Salatiel och Sorobabel.
3) Men under det att Lukas påstår, att Salatiels fader
hette Nen, påstår Matheus, att han hette fekonias och under
det att Lukas påstår att Sorobabels son hette Resa, påstår
Matheus, att Sorobabels son hette Abiud. I 1 Krön. 3.
uppräknas namnen på Sorobabels åtta söner, men ingen af
dem heter Resa eller Abiud.
4) Enligt Matheus var Salatiel Jekonias son och Soro
babels fader, men enligt 1 Krön. 3 hette Jekonias son och
Sorobabels fader Pedaja.
5) Enligt Matheus är det fyra led från Josafat till
Akas, enligt 1 Krön. 3 är det sju led.
6) Lukas härleder Jesu börd från David genom hans
son Nathan, Matheus härleder den genom hans son Salomo.
7) Enligt Matheus var Josias fader till Jekonias, enligt
I Krön. 3 var Josias farfader till Jehonias.
8) Enligt Lukas hette Jesu farfader Eli, enligt Matheus
hette han fakob.

