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FörKrchG.
Om tyen Heliga Skrift i gemen.
Hurumänga Frc>aor str« ?"mmer härwid?

Följande fem:
«, Hwaraf then Hcl. Skrift har sitt

urjpruna?
». Huru hon wardcr indelt?
z Hwad ftr ett anscende hon har?
4. HMlkom Gud shen Hel. Sttift gis-

wtt/ och ho then samma öruka
mäste?

5. Igenom hwilka medll man til thes
rätta försiand ran tomma?

Hwarlfran har t>en Hel. Skrift sitt ur,

' är Gud,- ty Skrift
tcn är af Gud urgiftven 2. imnrt,.
,:v. ,6. The bcltge Guds menmstior
hafwa talt/ rördcat then H llge An-
da. ~l'et. i.v. 21. Medel-orzaken worv

thege



thesie helige Vuds Män/ sa<om: Mo-
ses/ Propheterne/ Evangelisttrne och
Apostlarne 2. ?«. »: v. ,9. lsqq.

l6: v. 29. czp. 24: v, 27 til
44 hwllke för theras omcdelbare up«
lysning/ i strifwandet eij kunde bega
nagot fthl-
Hudu warder tben Hellaa e»fr?ft lndelt i'
I Gamla och Nya Testamentet.

H-araf hafwa thesie namn sit ursprunq?
Af tbe bade sörbund/ som Gud

lned mennistiorna uprättat.
Med hwllka hafwer Gud uprättat thet

gam/a Fsrbundet
Med Israels barn pa Sinai berg.

Igenom hwllken uprättade Gud theicafsrbundet?
Igenom sin tienare Molen/ och l

witz matto förmedelst the heliga Hn«
glar.

woro Israel? barn til »hetta fsr-
bunde» förplichtäde?

Emedan the thct antogo / och sig
förbundo thct at halla.
Hwarmed wards ldetta fsrbundet stadfHst?

Mcd Offer-blodets utgiutandc.
Hw d beqriper thettaaamlaförbundet i sia?

Gudsttenstens inrättande hos Isra-
A» els
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«ls barn/ och huru cheras paMle»
wäsende stulle wara inr/utat/ lajom
ock myckft lckamliglt/ tlMlnellqlt/ och
andeliglt godt / som Gud Isracls
barn / undcr wilkor af theras yör-
ftmhet / lofwat har. s)m bwilket föl-
jande Skriftenes runi efterrättelse gif-
wa: 2. Mol. B »4- v. 4. ferm. 2»t
V. Zl. Q«l. ,:v. IZ. och 47 V. 24. 2cl
lirbr. 8' v. 7. och li: v. 19. Hc.

Med hwilka hafwer Gud liprattat thet
ny« förbundet?

Med ludarna och Hcdnlngarna.
Igtnom hwliken hafwer Gud thetta för-

bundet uprättat?
Igcnom war FrälsarelEjum Chri-

sium. äro wi til thetta förbundet
Cmedan wi strmedelst then heliga

Döpchen i thetta förbundet träha.
Hwarmcd är thetta firdund stadfäst z'
Med lEsu Christi dyrbara blod.

Hwad bear!per thetta nya fsrbundei i sia/
Huru ro!issionen bch Gudsnensten

numebra
alt/ hwad uti gamla förbundtt alle-

nast



nasi i strcbttder är förestält/ numeh»
ra harblifwit
4)wao har then hellga S?rift för ett an«

steade>'
Ae man henne tro maste/ emeda»

hon är Guds Ord.
Hwarmed bewisar msn at hon Hr Guds

Ord?
i. Emedan hon/ som ftgt är/ af

Gud den Hel. Anda omedelbart är
ingifwcn / sa wäl hwad ordcn / som
hwad sakerne anqar; hwilket om in-
ga menuiffliga strifttr pa zäoaut sätt
jänas kan.

-t Cmedan de Prophehier om ti!-
komnmnde ting / som la manaa hun-
drade abr för dcras fulbordan /daruti
äro upteknade / i alla stycken riMgt
inträffadt; Sa blifwer och t densama
«H sa manga storä hemlighetene 3 om
wcildenes stapelse/ om Menmsslans
fall/ om hcnnes aterlösmng/ henms
omMwdelse/ nya fodclle och om
heuncs förnoelse zc. pa ett sä Kärligt
och todellgtt M sörestälte/ at mcnm-
ssiors hieroi därigenom kraftigt öf«
wtttygade warda / at denne uppm«
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barelsen maste hafwa ett Gudomme-
liatt »urlprung. Hon lärer litaledes /
efter menmstligit omdöme » storfta
enfallightt / mockct krnftigare at rena
Siälens mnclsta grund/ än alla
werldsilg wljas Sttlftcr. Ia hon
loswar osi hlmmelsta och ewiga haf-
wor efter detta lifwet / hon gifwcr
esi och tienlige medel wid handcn
huru wi dem erna kunna/ som mgen
menniffin utan Skristen hade kunnat
upfinna.

3. Emedan den hclige Ande/ den
heltga <vkrlfts sanning l deras hierta/
med Gudommelig kraft fölseglar/som
mcd andacht utan motstrafwighet den-»
sammai det upsat läsa och bclrachla/
at de deraf wilja lära känna Guds
wilja och glöW darefter.

4. then heliga Vkrift har
kyrctlans wimesbörd iftan begyn«el-»sen / och at sa manga tusende Mar--
tyrer warit / som med sit blod des
sanning stadfäsi hafwa.
Hwilkom har Aud gifwit then hel. Skrist?

eller hwllka maste läsa och Lrula then-
samma?

Intet
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Imee allenast de andelige/ Man

alla menmstior/ som Ullgta efter ssn
SM salighet; ty Gud hafwlrrcdan
igamla Testamentct bcfalt Fädcrna/
at de mcd swa Barn skuUe ftltlgt dnf"
wa then hel Skrlft , Mos. 6:^.,
s. OH i nya Testamentti hafwa
the helige Apostlar ffrlfwit sinä Eplst«
lar str hela Församlmgar / lärd», och
Mda / ja/ dem förmaut/ at deoct
ffulle lata andra läjä denp Kom. ».-

V 7 i acl (Hur. l v. 2. (Hol» 4: v. lb«
Iger!om hwilka medel kaniman kymma llj.

mcdcl/ men l
sym.crhet.-

i. Förmcdelst en andächtig Bön/ at
ost Gud sin heliga Anda som ar Ms-
httens och uppendarclstus Anda däml
förläna wiUc/man.hwllken wl den he-
liga Sknst/mcd nytlll intet första kuna.

». En flitig upmurttsamyet pa alle
ord/ som i densamma förekonnna»
och l synnechet/at wi ftttlgt gifwa
acht pä dct förmaacnde / det efter-
ssliande / och pä alla andre dätwid
föresallande omji^ndlgheter.

3. En



5 En hiertelig trcsngtan / at lära
af Gud den himmelsta sannmgen och
wisheten i ödmiukhet oct enfallighet.

4- Ett rättffaffens / uprichtigt och
ifrigt upsat / at giöra eftcr Guds wil-
ja/ hwilken han otz i.sit Ord läter up
penbara / och härpa en wärklig hör-
samhet / när wi wete / hwad Guds
wilja af osi fordrar-

5. En stickclig tillampning pä ssg
stelf/ af alt det/ hwad man läjer;
mml. Lärdomar/förmaningar/ be<
falnmgar/ warningar/ hotcljer/tröst-
sprak och dylikri lika som hade Glid
enkannerl. och detta tumn?ct
talat til oH. Pä sädant sätt/ wor-
der läjandet i then beliga Gkrift/giordt
til ett Samtal med Gud / och til M
achtgifwande pä Hans swar.
Pä hwad sttt kan den Bibliste Historia

en lämpeligen indelag?

I det/ <om sig l gamla Testamentti/
eller för Christl bsrd tildraglt; och i
det/ jom sig inya Testamentet eller
efter Christl börd tildragit
Hwad mäMr man wid lhet, som sig i

HNM
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gamla Testsmentet, eller för Chrisii börd

tildraait />

Föliande ser stycken / hwad sig tildva-

i. Ifran Skapelsen til Syndafioden.
11. Ifran Syndafioden/ til

hams kaUelse.
lii. Ifran Abrahams kallelle til I><raels Barnas utgäng ur Egypten.
IV. Ifran Israels Barnas utgang

m Egypten/ tilSalomos Tempelsup-
byggande.

v. Ifran Salomos Tempels up-
byggande/ til det Babylonista ff.7.»
gelftt.

VI. Ifrän det Babylonissa fängeljet
til Christi födelse.
~ Hwad har man at msrcka wid det,

som <ig tildraait ifran Skapelsen, til
Syndafioden? .

Följande tre märckwärdightter:
l. Skavelsen.
». Mennistinns Fall.
3- Det Mcnnistliga siächtets förkoft

ring.
Hw«d har ms» at st wid Skapelsen <

,

Följande ». stycken.
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, Skapelsen i gemen.
H. Mennlstians stapelie l svnnerhet..

Hw«d betrachtar man wzo n l
gem^n.^

Ungefär fyra tusende abr str Chri-
sti böld / stapade HErrcn Gud werl-
den / da förut mgen tlng warit ha-ty/ igenomrrona marcte w,/ at
werlden ar fulldordad genom Guds
53rd/ och at qlt/ hwad man fcer/ af
intet wordet är. ,i. v. z.Men
Gud stapade alt i ftr dagar Pa
första dag<n wardc lmstt stapat; pa
andra Himmelens fäste eller bll-m».
inentet i pä nedie dagen lorden/med
alt hwad jom derpä waxer; pa fterde
Solen/ Mäncn och Stiernorna; pz
femte dagen / fistar och foglar; och
andteligcn pa siette dagen diuren och
menmstiali. «. Mos.B- t.v. i.n126.
Hwad märcker man wld »nenntstians sta«

pelst i synnerbet Z'
Da HErren Gud alt det andra full-
komnat hade / jH stapade han ock
lnenmstian/' sig M e»t beläte/ nem-
ligen en Man och ena OwMo i. Mos.w. l- v. 27. Mannen stapade han

först
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först af en lordklimp / och bläste l
Hans näso/ en lefwande anda l.Moj.
B 2: v. 7 ech den fick af Gnd thet
namnet Adam Häruppa lät Gud
falla en starck sömn pa mannen/ tog
sa ett sidores af bonom / och bygde
ena qwinno daraf/ som af sinom n;an

kallad wardt l.Mos. B-2:v.21.
Detta war then första menn«ssian ä-
clgm l.cior. <,s Och sa har
Gud giordt/ alt mennissio af
ett blod at boo pa jorden- Apost. G.
«7: V. 26.
Hwad märcker man wid mennissians salli'

Try stycken nemligen:
~ Det lycksaliga tilständct/ hwil-

ket meumstlan förmedelst detta fallet.
förlorat.

1. Huru det tllgängit med detta
faUet.

Hwadför strast pa detta fatl fölgt.
Hwad märcka wt, w»o det lycksaliga til-

siändet hwilket mennissian ssrlorat^
och Usva lefde bade i full«

komlighetenes ftand; ty Gud hade
menniffian stapat l en rättstaffens
fuNkomllghet/ »sanstylliga rattsär-
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bighet och helighek. Sal. Pred. 7:

Jo. och Lpli. 4- v. 24. Gud hade jatt
dcm i en stlön och kostelig Lustgard /
hwiikcn Gud sielf planterat hade/ dee
war Eden / en wällustlghettnes lust-
gard / fom wi kalla Paradiset / och
däruti stulle de föra / det lycksallgste
leswerne-

hafwer det tilqädt med detta fallet?
I Paradiset stod ibland andra ock

Kundstapscns mi pci godt och ondh;
men ware förste Föräldrar/ torde icke
äla
kcllgen och derhos sagt pä
hwad dag du daraf ättr/ stal tu dö-
den dö. Qen 2. v. ,7. Men dief-
wulen/ en ond ängel/ som hade wikit
isran Gud. jon.«.- v. 44. och luö. v.
O. fördvlde fig i en orm/ och förledde
Ueväm. at hon eij allenast at/ utafträdets ftucht/ utan hon gafock sinom
Man dcraf at äm. (-en. z: v. 6. men
de Mde straxe derpa/ bnde twa/ at
sig en stor förandrmg i deras W/och
i deras tropp llldragit hade.

Hwsh tör straff halwer fölgt pä dttta
fall?

3>a



Ta och hade ätit afdet förbudna trädtt/ kom Gud emot
aftonm/ och tlltalte dem derföre/ochdä dm «na stiöt stulden pa dm an-
dra/ ja falte Gud domen? Ormenfördtmnade hani lil Owinnan sade
lMl: Du stalt föda tin Barn med
sweda / och lm wilje stal tinom man«
m underglfwm warda, och tll m
<ade Gud: du stalt ata titt bröd i
tms anlctes sivet/ Nl des du dör i
Gud dres dem ock utu Paradisct/och
jiittc en Än.qel med ctt bart-buggande
jward för dören/ ut de mttt matte
komma tit lifjens trad (3en. z.-v.y/
,-/ 24. Altja förlorade wara förste
Köruldrar / igenom detta fallet/ dm
medskapade bärligheteu, de brachtedöden i werldme. «.«m. 5' v. ,2. och
undcrkastade sig / och alla sine eftcr-
kommande/ otallg myckm olycka.
Mm/ pa det mennistiorne i dcras
lande, matte hafwa tröst och förhop-
Nlnq / at komma lgen til denna ftr-»
lorade iällheten/ <a gaf dem Gud
detta löftet - det stulle qwinnones säd
Mml- lEjus Gws Son/ och werl-

dencs
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denes sterlöfare,- strderttampa orm»
stns/ mml. dm onda fiendens huf-
wud ; det sr menmstwrre ssulle ige-
nom denna FnUluren befrms ifran
synd/ död och dlefwulens macht <3en.
z- v-15. Och detta är dct första E-
wangclium / d,et ftlsta Guds na«
de-bodffap/ hwarmcd hcn/ den fal-
ne menmstian ater haswer.

hafwa wi wid mennlitiornes för-
kofring at i'

Följande 1 styckcn.-
'. Historien o»n twa fZrsie

Söner.
2. Historien om X6aws andra

fiächte.
Hmad märckes om Adams twa första

Söner.»'
Dcsie woro Cain en Okerman/

och Abel en Faraherde / da nu dcha
bägge bröder ossrade HErren offer /sag Gud täckeligare til Abels offer /

än til Cains/ ty Abel WM ftom/
men Cqin dercmot ogudachtig Lbr.
n: v. 4. deröfwer forgrymmade fiHCain / och siog sm broder ihial/ da
de bägge woro pg Mm

för



för dcnne sin / blef han af
Gud fördannad/ at han stul-

le wnra ojludtg och ftychng pa jorde-
ne 4: >. i/ 1./ ,7. Men Hans
eftcrtommandc haswa allcjammans
Nluit oqucacltlge/ och kallas uti
strlftcn Mennistiors Barn.

marcter man om Adams andra
Vlächte.''

Da Abel död war / afiade Adam
med sin hustru en annan Son/ den
hm! tallade Scth/ denne war en
aMsrucbtlg man / hwilkens eftertoln-
mande. och woro gudftucbtlae/ och
warha i Skriften kallade Guds Sö-
Ner Ittand HIM W«rdt UenocK för
sirt gudelige lefwernc / lcfwandes til
httnla tagen Qen. f:v- »4. Nebr.
,i:v.s. Ibland 8et1,5 efterkomman-
te / war ock KiesKul2i2k, som ibland
alla mennlstior ernadt den högste al-
dcr/neml nijohundrade sextio nijo ar.
11. Hftud bar man «t mitlfa, wld det,
som,lg tildraait, ifron snndafioden, in til

l"am,ssid,'ens Abrabams kallelftj'
3Gnde try stycken/ mml.

I«SpNH
>,

«5



t. Syndafioden.
». Mennistlomas utbredning pajor-

tcn.
z. Vabels torn

Hwad märckermon wid Syndafioden^
F yra omständiglMr/ ncml-
i hwlnmed lnennissiornadctta straffet förtient.
». Anstalten/hwilken HErren Gud

lgenom NoacK giöra latir/ nl at sa-
lva! uppeballa honom sielf/ som ock
diuren och foqlarna l arcten.

z. Det fsrffräckellga wattnct.
4- Syndafiodens utgang.

Hwad märckes om jtuioen, hwarmed
menniffiorna dettii straffet föt^ient,^
Mennissiorna söllo eftcr yauven i

der aldrastörsia fördcrs / och giordi
de aldrawederstpggcligaste shndcr-Och
änssiönt HErren Gud dem förmcdelsi

rättftrdighclenes Predikane
2. psr. 2.: v. tll bättrilig laUasa ivive de doch intet mer lata Vuds
Anda straffa sig. Lckwäl gafGud
dem hundrade och tiugu ahrs ti/ at
bättra sig pa; men de omwand.ssg
dock imeti utan alo/ drncko och sste

16



sig Mafult nwar med annan. Kl«ttll.
24. v. och därmed upfyltc de deras
smders matt.
Hwad man om anstalterne, l wil«»

D« war ännu cn enda frommer mau
i werldene/ wld nanm vch
dcn fann nad för Gud Verföre /da
Gudnu werlden lned snndasioden sirusi
fa wlllc/ sa befalte ha n denjamme/
at han ssullc Ziöra en Arck/ trehun-
drade alnar lang /ftmtijo alnar brcd/
och trtttts alnar hög I denna Ar-
ken ffuU< han lata nckomma/ allehan-
da diur och soglar/ som i
lcke leftra kunde/ och föra sedun til«-sa nu)ckm mat och jpismng/
at han och de deraf ett helt ahr leftva
kunde Oa nu alt war deredt/ gicb

sielf m nti Arcken/ med sinä
Hustru/ med ssna tre Söll<r/ och
mcd ssna tre Sömrs hustrur/ tiljälu-
mans atta personcr A. > .t, z. v.
men Gud lät sielfWN «ftcr dcm 6en.
t x, 9-. il. vch <-i»P- 7. v. /;

Hwad märcker man lvw ven förstrHMi'
ga wittttifiodtn/

B Thet

»7



Tdet upbrufto alle diupsens kiällor/
vch all fönster öpnadc sig/
och rcgnade fyratio dagnr och syratio
nältcr efter hwarannan; deraf wäx-
te wattnet sa swara / at det gick
femton alnar högt öftver the högsta
bergen 7 v. n. tll 20. Det-
m wattnet blefock standap.des pa jor-
ten hundradc och femlio daqar/ och
da blcf fördränctt alt/ hwad en lef-
wande Anda hade. Dctta stedde

ett tujende sex hundrade och femtiosex. För Chrisii bord ungefar twä
tusende / trchundrade och trettio fyra
shr.Hwad märcker man wid Syndafiotens

utgang?
hade driswit med sin Arck

emkring pa wattnet; da tänckte Gud
pa och detwände iqen at ragna/
och wattnet fiot af: ändteligen sade
Gud til honom : Gack med de dlna ut-
ur Arckc,' / och tag mcd tig / hwad
du mcd tig deruti har. Da han nu
hade kömmit pa jordene / bygde han
ett Almre och ossrade HEnanom tact-
sffcr/ hwllket Gudi gansta wäl bcha«-

gade

*z



Kade- O». 8. v. ,6-il. Gudwäl-
siqnadc ock Noack och Hans Söner /
lämt satte honom regnboga» tll ett
nadctecku / at lngen Syndafiod mehr
stulle toma öfwer jordenc. 6en.9: iz.
HwCd maickcr man om mennistiornas för-

öfande pa jorden?
?<lo,ctl hade tre Söner- ssm,

Qdam och I»s,Ket, och af dcfie är se-
bermera wcrlden atcr med folck för-
seddwa blifwtt' efterkomande
Ulwidqade sig först i sedän gin-
go de mcrcndels til .och l«-
pkeiß efterkommande/ utbrcdte sig ock
först i , vch jedermcra nedjatte
dc sig l (?en. »o. v. !, »zi.

märckes om Babe's Torn^
i. Huru mennlstlorna denna byg«

naden sig förcmgit
H. Pa hwad sätt Gud denlmnma

förhmdrat.
Hwad achter man wi> för^anande^
Sedän mennistiorna nu hade förökt

fig lgcn/ togo de sig före en stor byg-
nad: de bygde en stad/ och deruti wll-
te de. ock bpM ett Törn/ hwilketsB» högd

»y



högd ssulle räckia up ,' Himlmlen.
Pa hwcH jätr bar Gud denn« bygnadcn

förhindrat
HErrcn Gud Dg mder/ och sag

siaden och tormt / och da denna bng-
naden honom lntet bel?aaade / förlil-
strade han deras mngomal/ at ugen
förstod hwad den andre haswa wllle.
Derföre kunde de lcke fortfara mcd
byggandet/ utan den ene drog mcd
the sinä hit/ och then andre tijt/ och
altsa blefwo de i alla lauder förstin-
grade. Men den nybygde staden blef
nl annnnelsc kaUad Babcl/ det är sa
nu)cket som en sorvistring. (-en. i,.
Hl, Hwad liafwer man m märcka as det,
som sig tildraqit, ifran Abrahams kaNel-

lelse, til Israels Barnas utgang ur
Ägypten

Följande try stycken neml.
l. Adrahams kallelle,
i. Dc ire sörnamste Stamfadcrncs

märctwärdlgheter.
;. Ijraels Barnas wistande i Ägy-

pten.
märcfer man Abrahams kallclse

Abram inzrzn Son/boddei'Ur/
eni stad i cn«lcl««, och war en afgu-

dador-

to



dadyrckare solu» 24. v. 2.Mcn HEr-ren Gud sade til Abram - gack Mu
tttt zädcrncslmw/och isran tina siacht/
och iftan NN Faders huie/ uti ettland/som jag tig wifa wll 12. v. 1.
Dma war luudct kansan, som
mcnllgen kaUas det förlofwade
han lofwade honom /at hanwlllegtö-
ra honom tll ett stort solct / och at
alt solct pa jsrdcn stulle M.ra wal-
signat i honom. (?en. 12. v. ; -l».
och det stulle i Hans jad alt folck pH
prdene waljignat warda. (3en. 22..V.
i>B. z. v. z. Thenna war
Ehristus c5»!.;. v. ,9. Och detta war
sa myckct/ at alla menliisstors Fräl-
larc stulle födas af Abrabams efter-
lommandc. s)ch Abram war denna
Guds defalninq hörsain. Detta stco-
de l". 228?. för Christi börd ett-
tusende nijohundrade och tmgu twa.

Hwicke äro de trr törnämlt' !n. iifader i'
Abraham/ Isaac/ och Jacob.
Hwad märckev' man om Abrawm?
Denne förromtalte Abram kom alt-sa til lgndet Canaan/ och hölt sig en

ti>

2l
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tid med stn Vroders Son 3oth derstäs
dcsup. (-e«. i2. v. «. Mm däruti
bodde de c,n,nicer, ett gansta afgu-
distt och elakt solck; men i spnnerhet
bedrefwo Inwanarena l i»o6om ( dit
sig Loth / da han sig ifran Abrahamssilde / b>glfwlt hadt) säsom ock de i

ganffastora chnder; hwangenom oct
HErren Gud rcrad wardt/ thenna
stad at förstöra; Tv da han af
2, Anglar hade iatttleda utu stadcn/
fa lät haa regna eld och swafwel öf-
wer och (3«lnorn2, och om<
störte hela dm Engdcn / och alla de
soin i Staderna bodde/ och air dct pa
landet wäxt war. (-«n. 19. v. ,0. til
25. p«e. 2. v. 0.1u6. v. 7. Nu hade
wal Abraham enahustru/ wid nam»
d3>c<' men hon hade ingaßarn/utan
war ofruchlsimi ett Heller war det nä-
got hepp derttl/ efter de bclgge woro
til en Hogan alder komne; tv
war hundrade och s>«r« nijotio abr
gammat- i?> v «7. Doch 0-
achtadr alt detta/ erodde
UnM at Gud sttt löfte fulkomnft ffub



<e; hwarfire Gud ock bans namn 4-
br«m i namner förwandla-
de: och denna troon/ wardt honom,
räknad nl rätfardlghet. «.vm 4. v,..
21 Och derföre wardt han ock man-
ga trognas Fader kallad 4 v.
n. 12. Delta löftet erässade ock Han-
ska wal m/ och 5«l-3li födde en Son/
hwiken hon nämde Ijaac / det ar ett
löijebarn; ty sade Gud haftwer giordt mtg ett löije. (ien 21 v.
2/6. Da nu dcnne llaac nagotup-
waxt war/ bckom af Gud
den oförmodeliga befalningen/ at han
denne fin Son/ hwilken löftet giordt
war/ pa berget siachm och up-
offra stuUe. Sadanr gwrde Gud al-
lenast/ tll at sörsöka om
han wore honom lydig och hörsam-Dock begaf sig genast pa
wägen och reste med sin Von nl
r>» berg/ hwaräst han war l wärcket
bcgrepen / at siachta sin Son mcd m
knif/ men si en HCrrans Mgel ro-
pade af Hlmmelen/ at han imet skul-
K tsmmn sin hand wid pilten / manossra

-;



24
oMa en wädur i ssn Sons siad. I-lmdlertid behagade denna
ten HErranom Gud jä wal / at hanpa nytt wälsignade. <^en^
22.V.1." «7.
Hwad msrcker man sm den andra Stam-^

Denne war afwen den fönomtaltclll»»c: om hwiitcn marckes: at han
efter sin Fadcrs wilie/ har mast gifta
fig mcd nm hlckru/ af siue flaa»t^
MlUllgM dvttcr.
Med denna Kebecc» ttssade Hall twa
Söner / som woro twMingari dcw
förstfödde hetteLiau, och war
men den cmdrc hade en stätcr hud /

och kallades j^c,v. llaac hade Kls«
Aar/ men dcrcmot stod facod hos <in
moder i sior gunst och ynnest. Ta nw
ls»2l- gamnial worden war/ woldl>
Hans ögon ar han ick mebr sce
tuude; tog sig förthenstuld före/ at
waljigna Ma barn för sin död. (-"-n.

24. v. 28. Men «.ebecva tagade det
fa / at hennes yngste Son l»cob fick
dm wälsiqnelfcn; churnwal se-
dnmera öct wälsignat bles. Qen. 27.

v. z.



v 5 " 35» ssedde tväl M«n har-
«ltinnan ingen sior orat, ty han hade
reda»? förus dortftldt sin fZrstfbdssorut
til l2«ul? för en ringa
<.<'n 25. v, zc» Ehuruwul delftlee»
Milla' och m stor stenb-
ffap upkom.
Hwad mäcckcr man om dm tredie Stam-

Denne war den flkromtlllte lacot,:
om hwilken dett.l ar af
had? scM sig isinnet/ at dnspaden-
ne sin Brorer (-«". 27. v. 41. Men
nar «.ebeccs Hans moder dctta fict
wtta/ g,af hon lscob det rcidct/ at
at han stulle rcsa til hennes Broder
I^^ban, och taga sig til hustru /en
af Hans döttrar, detta behagade ock-
M Fadrcm Altja gaf ssg lacub pH

men han maste ofwer natten
blifwa ute pH marckene / och halla til
godo en stcn i ställct f3r ett hufwud-
bolstcr Samma nmt saglacobuti
en dröm / en stcga / som jiod pa jor-
dene / och andan pa honom räcka up
i Himmelen/ och märkte/ at de he-»
Agc Änglar stego pa den snmma up

och

25



26
och neder. Men Gud / som stod ded
öfwerst uppa/ gaf honom ett härligt
löfte cien. V. I;. Dä lacob nu
til komtnen war/ sä gick han
i Hans tienst, och wllle suUcr tienä ho-
nom i siu ähr/ för Hans yngsta dot-
ter / den oägcliga «.ackel. och tycke
honom det wara fa dagar/ sa kiär-
hade han henne. Dock da bröllopet
hallit war/ bedrog honom Hans Swör-
ftder / och lade thm llldsta dotlren

l Brudsängen; Men da jscol>
med detta bedrägeriet mtet nögd war/
ja gas honom det förstaget/at
han ocksa stuUt fa den dageliga «.«t,«l.
om han allenast wiUe tienä honom an-
dre siu ahr / och detta lät ock jscnb
fig behaga (?en. 29 v. 15-2».Med
desiä twa hustrur och deras twänne
tienstcqwinnor aftade jacoo l z, SönerDe ftls woro: Kuben,!»meon»

jucla, Isll<ck2.r, och !>ebuionl
cl,e!« Söner woro !l)leps, och Lenjsmin,
de öfr,ge 4. worc as tienfteqwlnnorlla/
neml. as LilK» l<zck»ell pigu/ Dan och

och piga/
v.zz.ilf detze llro de

lels



27
tolfllraell komne/hwilka stdall
llrzelz folct / barn eUcr Ilr»el kaUade
blefwo. Da nu »»coK siq en lang tid
hos hade uppehatlit/ for han
aecr hem til sinä FönNorar; da han
nu pä wägen en gang om natten helt
allena war/ brottades en man med
honom / som war Guds Son/ och det
mcd sadan tMlghtt / at l«cot>s höft-
jenVl förtwinade Men acot, hölt Ho-
noin fast / och Wille häfwa en wälsig-
Nclsc af honom / hwtlken han ock fiH
och iställtt/ at han sörrlncob hette/sa ftuMnulnehra llraej wara Hans
namn z? 14.
H,vad hafwer man ac märcka wid Isra-

el!» w ssande i
Följande tu stycken:

'. Pä hw«d latt de kömmit iM^

2 Huru med dem tilgangit i N^
P.l hwad fätt äro de iOstypten?

I«s.Qb bodde en tw t landet c«n22n,
och da upkom en swar dyr ttd/ altsä
at i Hans hus «U säo förtärd war Nu
hörde han/ at Mi war jad

fahl/



sahl/ dcrföre ssickade han ,o. afSöner tljt/ at de ssulle ktöpa siw.Men i dcn tiden uphölt sig cn af Hans
Söncr t
DennejulepK warlacodz tiäraste,on/
men äswen derförc woro Hans bröder
honom hätste; och da han engang afFadren wardt stickad til sinä bröder/som betade Fadrens bostap t
sä sälde de honom til , och
föregafwo hos fadren at ett ondt diur
hadc atlt honom. v. ;i.
Da lolepd i war/blcfhansald til Konungens Hof-Mastare
t,pK«i-; där wardt hustrutiär i hono,n men da han inttt Wil-
le ligga nar hennc/ fatlagade hon öt-
wer honom/ för sm Man/ m haa
welat komma henne pa stam; därfö-
rc tastades den ostpldige lolepl, j fän-
gchct. (-?en. ;9.v. 1 t> 2 H Men da
han Konungen twänne drömar uttttd-
de / sä wardt han med stor ara
tad ur fangclset/ och Konungen
r»o satte honom straxt öfwer hcla H»
8Xl?t» land. 42. v. i. ech l^gp.

4«.

2.3



»>

4» ..v. 26- 47. Da nu Hans brö-
dcr kommo l sä kändedemwlrpk stroxt lgen / och sedän han ha-de lätit sa dcm slld/ ja befalte handem/ m de stullc hämta den yngste
Brpdren 3«-ni,mil, eijt/ men simec»n
mäste imedlertid blifwa qwar. 6en.
41. v 6. Da de nu ater wore konl-
ne m uppenbarade han sig
andtellgen för dem, och emedan ännu
ftm dyra ahr förhanden woro/ja be-
falte han / at de stulle sara hem/och
utan drögsmal meo ssn Fader tomma
til . hwarest de af honom ri-
kcligen siulle strsörgde blifwa- Q«n.
45. v. 6 -iQ. Derpa begaf sig I,cnb
pa wägen / med hela sit yus / som dc
ftod af twa och imttio Sialar/ ochkom tll (3en. 46. v. 26. och
blcfwo anwlste un landet Qolen. (3en.
47 6.

Huru aick det med dem til i
Sa länge lolepk lefte / gick detwlil

med dem; Men da lolepl, död war/tom med tiden en np Konung öswer
Kupeen, hwilten inttt wllie af jo-

Ds denne Ro«ungen lag / at
llr».



Ilr««l5 Varn / sig sa lwarligen föröka»
de / sä begyntc at sorja /at de
matte bllfwa förlnua)tiga/ och fla sig
tilhans ficndcr. Der,öre leslöt han
<lt mcd list mrota l<r2e>z Batu. Hanlclt til den anoa n bygga nya Stater/
och 11r2e15 Barn pacnswa at giöra
därwid Hoftarbeee Arbctsfogdar blcf-wo ock öfwer dem jätte/ lom ganlka
ebarmhärtellgen med dem umgingo.
Konungen befalte octsa lordcsumor-
na / at de stulle dräpa alle Hcdrai-
sta Swenbarn/ sa jnart de tommo
til werlden Ta det intet hielpa w,l!e/
böd Konungm allo folcte / at dc stul-
le taga de Ebrälsta lnddrarnas ny-
födde barn/ och tastai Clfwerre. Alt-sa mäsie ilr«e<z solcl/undcr den
ptiste trätdonie.. stort trängsmal ut-
sta/ och Mtade förtcnsiuld alyämt
ester förlotzning ~ v. , . i».

IV. hafwer man at märcka af detsom sig tildragit ilron Iswels BarnaS ut«
gäng ur Ägypten, til Salomons »empels

byqgnad
Föhande ftm omständigherer.

«.zilr»«lz Barnas utgang ur



5. Deras wandringi öknen.
; Deras ingäng i det förlofwade

landet-
4. Deras tilstand under Domarena.
5. Deras tilstand i början af Ko«

nungariket.
Hwad mircler man wid Ijraels Barnae

litaäna ur N«'t)vten.<'
1 Hwad anstalt HErren Gud der<

til förmedelst Kwlen har giöra lätit.
». Huru Gud förmedelst Isoten

hIU lätit utförademl
Hwad marcter man wid anssalten?
lUolez war ett HebrälsttPiltebarn/hwllkens moder hade honom efter fö-delsen lagt t ena kisto af rör / och ka-

stat honom i Elfwerna. Hwilken1»k3r,08 Dotter lat updraga ur wat-
net/ ock dä hon barnet sag/anamma-
de Prlncessan det för sitt barn. L«o«l.
2.v. 5-l» Ester en läng ttd/ dä
han isran Hofwet war
borttommen/ uppenbarade sig Gud
honomi en bllnnande tusta/ och lät
honom första / at han ffulle förlossasitt folct/ och bringa det i el wälsig-
Nsst land. Ux»cl. z. v. 2.. iV. denna

saken



saken mäste han först med fin Vroder
llrselz folck föredraga

4. V.;,. Vch lcdermera maste han
gä til Konung pngiÄs», och hvnom i
Guds namn säija at han stnlle ssäp-
pa sit folct; men ?l,ar«o ,nt«t
siäppa demi sixoä. s. v 1/2 Vach-
tat nu narwaro/ män<
ga undcr qioroe / sa förhärdllöe dock
klisrao sit hima alt nnr och imr/
at han llrgel eij wille stappa. ii»o6.
7. V. IZ<2O 7 V. H .21(2p,
«. v. ; ->« »i.lHgp »o v. ,2 21»
Ondteligen la> Sud then tiijonde och
sidsta plagankomma
ty Mord-Ängelen malte ga ut om mid»
natstid / och sia alt/ det förstfödt war
Utl 1, v. 4. Men
Ilrneliresne blefwo i sine buus sörsto-
nade. Doch mastc dc til sin ssdsta
maltld förtära clt !amb uti sit huus/
och fingo bttalninq / sadant öhrligen
at glöra til en ämmnclle / hwllktt kal-
ladeS eller Pajtal.nnbct.^xoci.
li. V l 11.
Hwad märcker man wi> Israels Barnas

utgans ur ÄZppten?
Da

n



D<3 nu pa detta ssttet i Hhypren
alt sallt med döda war / jä lät Ko-
nung ?1,3ra0 cindteligen och
x»ron med folcket llr,el farai och
de Htyplier trängde fast padem/ at
tl> stulle fara utaf landet. Men l».
l2e>B Varn woro ser hundrade tujend
män/ föruthan barn Lxoö. n.
;o. Sa snart de nu woro borta/
efterjagade rk2r°o dem med hela fin
Krigsmacht Doch ta llrselz barn
konimo til röda hafwet/ «ch
sinä hand mcd stafwen öfwer hafwet
rätte/ sä stilde sig watnct at/ och stod
pa bäage sidor jom en mur/ at
ll'r»ei, Narn kunde ga torra mltt lge-
nom hafwet Men da de
Wille jaga cfter dem/,druncknadepka»
rac, vcruti lned hela <m Häar
l 4. V. 5.'«8. Denna.'lraelzBarnas
Utgang stcdde twä tusende fem
hundrade och netton, för Chnsti fö-
del<e et tusende twa hundrade och nijt-
tio twä.
Hwad msrcker man wid Israels Barnas

wandrinff i okien?
zöljande fpra stycken.

E «.La-

n



n.Lagens förkunnlmde.
s. Gudstienstens uprättande.',
?. Huru underltgen Gud lsr«elz barn

pä tdenna relan fordt<
4. Utgangen pa veras wandring.

Hwßd märclcr nws' w»d lagms kungiö-
tande?

Pa femtijonde dagen/jedan IfrZelz
bary hade gadt utnr och
woro lomne til öknen 2mi»ij ja gaf
Gud dem igenom 54'len pa 8ln«i
bcrg/ under stort dundcr och blirt
fin Lag/ son< bestod af tijo Budord/
och war af HErren sitlf strefwen pa
twa Snntafior. l.xn<i ,9 v. z 18
och <!2p. v. l . »7. Sedän gaf
han dem ock den ellcr werlds,
llga Lagen/jasom ock Kyrckio eller then
OremoniLlisfa Lagen.
Hwad märckes wid Gudstiensiens inrHt-

tande?
HErren lät af

allehanda heug wärk/
Prästcincs kläder / samt hwad til den

Gudstienstcn
reda; och da alt war fclrdigt/ sä wart
lÄdernZcler Uplättat och iNWigt Lx,
4» V 7-35. Hwad

34



Hwad mHn-kez ww deras wand^na?
Te wors fyratijo ahr pa rcsan L<

»6. v ;,. Gud sself ledsagade dem/
o m dagen un en Molnstod / och om
natten utl en eldftod Kxocl »z v »i.

Hwar morgon föll bröd neder af him-
melen/ hwilket de upsamlade/ och
Manna tallades. Lxuö. »6 v. ,4 «

21. När de intet wattn hade/ siog
allennst med stn stafpa Hälle«

bcrget / sa utlopp straxt mycket wattn
Lx,,7.v.6 För klader bchösde de Keller
icke at sörja to deras klader blefwo
icte <önderstctne / och deras stoor pH
deras fötter förnöttcs icke. 5. Mos.B.

5. s)ch altsä wandrade de om-
kriNg i then ökn arabien.
Hwud för en ulgang hade Israels BsrnaS

wandrina.^
Emedan llr«elz folck then ena gän<

gen efter then andra emot HErren
tnorrade och uprorista blcfwo;säswor
öndtellgen HErren i fin wrede/ at de/
jom wore öfwer 20. ähr gamle/stulle
dö uti öknene/ Num.,., v. 2<. Alt«sa d3bde efter handen alla the/ <om
utur He/pcsu utdragne woro. Kw-
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le« och inkommo ch M.?r ld«
förlofwade landet/ efter de octsä hude
sondat emot HEtren Doch wilste
DErren Gud detta l-nder pa
bcrget Pisga. Han dödde darltädes/
och Gud begrof honom sielf i en Dl.
v? >t. Z4.v. i 6. Efter Hans död
förde jalu3 IsraeK Varn/ in uti det
förlofwade landet

märcke w» wid Irsaels Barnas in-
>>g i det förlofwade landet.-->

llr»«l5 Vam kommo andtellgen un-
der lolrzr anfönmde til fioden »arägn»
och ta ätstllde ssq thenjamme/ de gltt-
go dcröswer/och kommo <a i thet sör-
lesioade landet jol. z, v. ,6. wwa
jntoq härpä det ena landssapet efter det
«ndra; och derväblef landet förmedelst
lott tblaiw de lols Uraelz Sluchter ut-
dell.
H.vad msrckes öw Istaels tilsiand under

Dä lowl, död war / blefwoVarn af Domarena reqerade/ de§e
woro ia mycket / som H rtlgar/bwil-
ko dem emot deras siendcr anförde.
3y emcdan efter lolu» död / l<"els

36



folck öfwergaf HErren / och tieme
ftälnmande Gudar/ ja gaf Gud dc m

straff/ i Hcdningarnas h?Me /som wow lyerao jz-a..nur mm m;r
de i dtras nöd ropade nl YErren / ,a
upwäctte hun thtn cne Hiclten efter
then andr../ »om maste befria dcnl iftan
deras fiendcrs ook. Ibland thessa Do-
och 82muel dc ««mnkuns
Nigaste.

mHrcker man 0m Israels tilständ
Ilrs«:!i. Bam Mwo «WdlellM leds,

ne wid den gamle l>2mul,!ii regering/
och begarte han stulle lätta en Ko-
nung Mer dem / <ajom alla Hcd-mngar hade. Dttta bchagade HEr-ren Ma/ dock lät han smörja di.ul eil
en Konung i. v cigp. iv.

i. Men da Konung .'I irtet gior»
de/ efter HCrrans sa
wardt han for ssn olydno af HErra-nöm förkastad I.ii»m. 15. >- z.. 26.
Harpa maste B»muel nnörja l)gv»6
lw Son/ til en Konung öswer lsrs-
«l «. sz»m. 16. v. 13. Thenlamme

koltt



koni ock efter en ttzo ahrs förföljelse af
Konung da dennc död war/ pH
then Konungsiiga Trodnen 2 3..n.».
v 4 Thennc Rolmngen giorde/ hwad
HErran wal han war en
l..p,er >rlgsman / jom 'tr«e!s Bar<
nas gränhor nwctet utwidgade; men
ock en dyr och.Ouds man/
hwilken om igcob» Gud war
försukmd/ och therjamte en lustig 18-
r»etz dtchtare. 2. 2Z. V. I.
V.Hwad marcter man liden ifran
Salomos tempels byqnad, in til chet

Följande fyra siycken.
l. Bglu<noß templls upbyggande.

Konungar»tets dei-
Ning.

;. Then twefaldige regeringcn öf-
wcr IlrZelK folck.

4. Det Konungarikets
förstKnng/ och the ttjo ssachtcrs bort-
sörande i thct äll>r,ste fangelsct.
Hwad märckcr man wid Galomos Tem,

pels upbygqande.^
Da Konung l)Zvi6. efter ahrs

regcrlng död war/ fölgde honom sglo>

3'



mo i Mgementet. 2. v. n.
Thenna bad HErran/ wjd
amrudct tii <m legering / om ett tlokt
och förstandtgt hurta/ och Gub gaf
honom det samma; sa at Hans like in-
tcthafwer want förr/ erj eller efter
honom upkommit 1 l<ess. z. v. 9-12.Harpa bygde han HErrans tempel
pa bcrget dwn, och drachte siu ahr
til/ med denna kostbara byggnaden.
Det wardt ock däraf et af de störste,
werldenes underwarct 1. 6 v.«.'
38 Da han darmed fardig war/ sä
inwigde han fielfdetta templet och
HErrans härlighet/ symes i eulnoln-
sty ochupfylte huset. 1. tt.ex. xv. ia.

Denna templcts bygnad wardt sul»
try mlend; efterllraelz

Barnas utgang ur H^vptcn, fyra
hundrade och attatio; och för Chrlstibörd och fem ahr.
Hwad märckes wid Kolumq.mkets delninq?

Da ock 83lc»mc> 40 M hade rege^
rat öfwer hela ilrsel, dödde han i.keA
,1. v. 42. och Hans SoN KcNFbeÄN»,

kom tll Regeringm. Men emedan
hau
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han hclrdi och strängt öfwer folckct res
Oera Wille/ föllo tizo siättiter aflftänhonom/ och walde »ercil?e2m tll sinKonungi altsa at lngen
mera sölade an som wöa och »«nja^
mmx siachte.
Hw«d oecoachrar man »v o Israels ftlcks

l KonuNgankct llrael.
2. ötonungatlket lull».

H "Id wld Israels K^nunflarife.^
Detm rikct har wahrat tuhundrade

och ftmtljo ahr- war sta-
den men den förste Konun--
gen war/ som sagt ar jrrt,ti«gm. Ta
dcnne Konungen bcsarade / det stnlle
Hans undersatares hiertan / wanda sig
attr til Konung «.eKZbsZm , när de
pa de wanliga eller,
elicst stulle ga up til jerulgl^m, at för-
rarca sin Gudsticnst/ i Hans tempel/
och offra i Hans huus; la inrättadehan
en falst Gudstienst,- han jätte twa
gyllene Kalfwar/ en och den
andra i Dan,- hwilka folckct under l«.

namn dyrcka
v.z6 .. 29. och darafkom/ at alla

4"



llr,el« Kommgar woro Afgudadyrka-
rc. Nu Made fuller Gud atssiUige
kroplieter ttt !lrl.elzl Vam/ ibland
hwllke och Mil, woro de namn-
kunnigste/ ar strnssa dcm/ för deras
fnnd ocd afguden/ och at hatta densanna Guds kunstapen hos oem wid
macht. Mm Israelz V«rn wllle m-
ttt därmed afsia; hwarfsre de ändteli-
gen sin undergang beftrdrade.

märcker mun wio lud»i Konunga-

Det warade hundrade och tretijo ar
tängre an Konungarike. Detta
rikett hufwudstad och Konungarlms

war hwaräst den
siinne Gudcn dyrkad wardt: men ock
V luci?, msmygde siq asgudcriet/och fol-
ket föU annu dartll i ftcra andra we-
herstyggeliga syndcr Anda sande Gud
tll dem manga förtrassellga krupKe»
ter > nemllgen lelälZm, Koleani» II"
el. oli2lji«, KlicK,,ULbscul:
och . som satte sig emot fol-
kets jynder/ hotadc dem mcd Guds
straff/ ock förkmmade tilkomst.
Det woro ock 6n nagre Gudftuchtige

Konun-
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Konungar/ nemligenHssg,
>al',2 och nägra andre. Doch

blcf ändtcllgen lu6<» folck la argt/ «t
det ock drog pang sin undcrqang
Hwad märcc.s ?e no stichters vortfs-

rande i der
Ta nu ja store synder i lsrael, Ks--

nungarike i stvang gingo/
de HErren förtörnade/' sa förkastade
han dem ändteliqen iftan sit ansichte.

Konungen l M/l-ienftr
up/ ochbclagrade staden BZm3ri»hes
la try aren/ da Konung w r.
Hndteligen eröfrade ban staden/ jnmt
mcd hela landet/ ochförde de tijo llra-
els siächter l sit egit Konungarike/hwar-
ifran de uti atstliligclandstaper förstins
arade blefwo; de hafwa sig ock aldrig
ater infunmt l dcras land/ och wet
man än i dag intet / hwart de
ma tagit wägcn. 211.5F.17v.; «6.
Vl. mäccker man af det, ftm sig
tildragit ifrän det Bahylonissa fängelsecm

til Christi födelfe?
, Följande tri) stycken:

i.'luda folckets bonsörande/ i d«
Babploniffa Fangelset-

». Theu
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2. Theras befrielje utur detta fan-
gelfe

; Deras tilstand eftcr sama sängelle.
Hwao m ircke w, «vid Zuda solckecö borcfö-

raride i det Bbyloniffa fänc,elset.<'
folck och dcras syn-

dadc alt mer och mer emot HErren /
och oachtiU Sud dem igenomlci manga
dyra?ropketer, entannerllgcn propke-
ten lerem'?,n:> med stort alfware/t«
bättring kalla lät / la ftamforo the
ändoch l sit »yndiga wastnte/ och Wil-
le inter oil.wanda sig. Darföre bort-
kastadc tem ock Gudifran sitansichte.
Ty kom med
hela sin macht emot lerus»!em bclä-
grade staden/ och wq hoilom ändtcll-
gcn mcd storm m / Konung 7.ecleXl3z
wardt grepcn/ med kadwr bunden/
och til Babel förd. Härpa kom Ne-
dul«r2cl2n. Konungcns l Babcl Hoftmästare til lerulalem. och upbrande
templct/ och alla hus darstädes; Mu-
rarna olnkring staden blefwo förstör-
de / och dct masta och förnämsta folk
blef fördt til Babel i fangenstap. ».

Hs.v. i,il. ler. )2. v.«- -'s'
Dct-
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Delta stedde ungefar 341;.
för Chnstt börd ahr.
Hwao märcktr lu.n folckets be«

frielse Babylonista f^igeNof'
I dttta fangcnffap blef juclg folcket

70 ahr sonl dcm fsrut hade
förkunna lätlt «r. 25. v. il ?y.
v ,Q Under tben tiden sände Gud
folcket en och aaian ?rc>pkei som dem
upratca/ tll bammg upmuntta/ och
med löftet omderas bcftlelse m fan-
genjtapct trösta niaste. Ibland hwil-
om gansta marckeliga.ting propKöte»
rac hafwa. Men l synnerhet har O!»-
niel tlden pa det noqasle utsat/ da
Christus stullc kolnma mmligen at det
wore smttio ahrS wekor/ det är siu
gänger siutio <om göra fyrahun-
drade och ntjotie ahr. t)a». 9.V24.

Hwad fsrekommer wid luda solcketS til,
stand efter det Babylonista fängelsttf
Dä de 7». ahr wore förbl/ hwilke

lucl» folcket stulle utharda s det Ba-
bylonista sangelset / sa gaf Ko-

nuns
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nungen i ?«rN«». sedän de Perjer ha-
de öfwerwunit/ ludarna
lof/ at fara hem til sit land. 2.
CKlln». z 6 V. 22. l. Altla kom-
mo de under anförande /
ater hem tll 'erulalem, och begynte a
nyo at upbpgga tcmplet Dock delta
wärcket/ blefafdet i Mmstapet bo-
ende folck/ somworo ludarnas fien-
der/ förhindrat/ och stutit pa läng<
banckcn/ in til Konung D«r»us M/som gaf befalning/ at lerusalems
tempel stulle bliswa sulkomligen upbygt.
LlcirÄ l.v. 4. (Hap. 5. V. I. !2.1 dM
tiden lcsde propketerne HÄL32! och
X.2ck3ri,B. hwllkc upmuntrade folctet/
at de stulle med templets lwggicmde
sortfara 5. v. i. Altsa wardt

templct ater och
ickvlgt 6. v. 15/ >b. Nägre ar
durcfter undfick ock I>le),emi3« ftihet
af faraater
til sit land; denne kom tij Jerusalem/
upbvgde murarne omkring ftaden/och
uprattade ater Regementet och Guds-
tie»sten v. bok. Wid denna
tidyl har ock proZli«tei-2t,som



jom i>r den sista propliet igamla te-
stamentet Sedän nu aWludFclc-ket hade aterkommit til sir land/ säworo dc en tid tlx Perstste Konungar/
och jedan de Synjfc Konungar under-
gifne. The lnaste cftcr handen utstästor förföljelse / hwaraf den sidsta och
arufweligaste nnder
hln Hdle. Han fföfiade och orenade
templet / och brukade aUehanda pino-
sät / at twinga ludarna ttl assall/och
at emottaga denHednista wllfarclscn/st böcker Detta bcwekte

och en stor myc-
kenhet af folcket/ at upratta under sig
et förbund/ til <m och sn-hets widmachlhallande - the erhöllo där-
pa under jömrs luäZe
c2b»i och Icm3fk3Ns behicrtade anfö«rande / mängen harllg zeger emot de-
rasfiender/ ock da de säle des-hade
ater ernadt sin ftihet / och Gudstien-
sien uprättat / sa blefwo de en tid af
Prasterna regerade/ hwllke andieligen
antogo Konunqa neuien da
rompejuz ht» Seore en Romerst F».'lt«
herre / giorde sig til Mlistare öfwcr

lern-
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Jerusalem / kommo de under de Ro-mares wälde; och denne ?ompe)nß»
satte Uerociem hm Store tll Konung
öswer dct ludlffa landet. Under den-
ne Uer6cks regermg wardt Chrlstus
wcrldcnes Krlllsare född / wid pa§ fy-
ra tusende ahr efter werldenes stapelse.
Hwcid msrcke wi för det andra om Hl<io,
rim i nya testamentit, eller efter Christiftdelse.^

». Hwad sig tildragit mcd lEsu
Christo.

2. Hwad stg mcd Apostlarna til-
dragit.
». tzwad sttt Historien om lE-

. su Chrwo.^i.Hwad sig med honom tildragit/
för anträdet til Embetet.

Hwad stg med honom tildragit/
wid Hans Embetes förrattande.z. Hwad ssg med honom tildragit/
wid Hans 'mdetes utgang eller fiut-Hwad «arcker man af det, som sig medlEsu tildragit, förr än han f,t Embete

anträbti'
Föijande ny stycken nemligen-

l-Vesfödelse.
».Des
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2. Des omfkärelse.
z.Desupfostring.

Hmad mirckes 'vi!> lEsu födelse^
Ta tiden wardt fulkomnad/ hwllken

G«d til Fralsarens tlltomst i wcrlden
utjatt hade/ jände han sin
4. v. 4 HErren Gud lät igensm Hn-
gelen (32br,el, lungfni beboda/
at hon stulle afia i sit lif/ och föda
en Son / hwilkens namu hon stulle
Ma lEjus. l.uc. i.v. ?i. Da fig
nu lungfru Klari,, mcd sintrolofwa-
de Vnidgumme lolepk, l NerKleliom
bcfandt / sa södde hon ssn första Son/som war Christus HErren i oavicl«
siad. 2. v. 11.

Hwad wid lEsu oms?ärelse.?
Ta atta dagar cfter Christi födclse wo-
ro framgangne/ wardt denne
Son/ jom andra ludlsta Piltebarn
omsturen/ och lEius kallad. 2.
v. 21. Men lEsns är sa tnycket/jom
en Fräl>are cller Saliggiörare/ ty haa
ssulle frälja sit solck iftän theras synder.

Hw'!> wid lEsu Uff'tt inq.''
Däro,n finner man intet sä ftor

tenättclse; da HM tolf ahr gamma»
war/



war / gick han med sine f3räldr«r up
til lerujalem pa Passahögtlden / och
blef nagre dagar därstadesqwar/ och
de funno honom sitttandes mit ibland
Lärarena/hörandes och sragandes dem/
och alle de honom hörde/ förundrade
sig öswer Hans förstand och swar.

«.v. 41. - 47. Härpa for han
med dcm til / och war dem
underdanig / och wllne til i wijsdonl/
alder och nade för Bud och mcnm-
stiom. l.uc. 1. v. n.
Hwad har sig med lEsu tildramt, wid

Embetess anträdande?
Til dctta sit Embete / wardt hansasom inwigd af Gud sin hlmmelssesader. Ty da han trcrtio ahr gam-

ma! war/ kom han wid Jordan til
loannen, Vöparcn/ och lac sig t>ö-
pa af honom. Da han nu ater steg up
af watnet / wardt honom Himmelcnöpnad/ och Guds Nndc for neder/
lom en Dufwa ocb kom öfwer honom,
och en röst af himmeten sade: du är
min kmre Son / i hwilken jag hafweret godt behag Kl:ntK. 3. v. ,3.
21. v. 21.

D Hwad
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Awad betrachtar ma» wid lEsu EmbMs
ssrrättninqar

Följande stycker neml.
»«.HansLära.
ck. Hans underwärck.
g. Hans heliga lefwerne.

Hwad märctes wid Hans Lära.^
Hon war helig/ och i alla delar utsedd
til Gudschras befordrande ech menni-
ssiornas salighet- Han predikade L>
<v»ngelium oin Guds rike / och sade:
tlden 6r ftllbordad/ och Himmelriket
är när/ glörer bättrmg och tror L»

Ha« lärde hwaruppa men-
niffiornas Salighet beror. ivlactK. 3.
v. ,2. Han förklarade Lägen/ dch
befriade den ifran de Skriftlärdas och
l>l»2rileers fglska utläggningar.
5.V. HO .44. Han lärde huru nmtt
ssulle bedla. X<2ltK. 5. v.,,. Han
lärde / huru Man Gud ran stulle tie-
nä. KlgttK. 6.v. 24..,;. Han lärde/
at man ärbart / dygdigt och Gudt
behageliglt lefwa stuUe; och fattade/
alt hwad Gud osi i sin Lag befalt har/
i Guds och Nastans kiclrlek tillam-
MttNs. «i. v. z?"4». Hwqd
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Hwad märckes wlv Mtsti undeMörck?
HErren Ch istus har giordt man-

ga drapeliga underwärck/ som ingm
tunde giöra / med nnndre Gud wore
med honom. och darmed bcwiste han
at han war wlfietligen Guds Son /
och at Gud hadeSndthonom/ samt
at Hans lara war sanfardig lo!i. z,
V. 2. d!«o 5 V zo V If ;z.
Apoli. G. ,o V. 3 z Dc blinde gior-
de han seende/ de halte gaende/ de
fpetälste qiorde han rem/ dc döftve
hörandes och de döda lefwandes.^2«.
11. v. 5
Hwad märckcs om lEsu helinä lefwerne?

Igenom sit heliga lefwerne/ har
han gifwit esi et fulkomlM «xempel
afaUadygder/ meni synnerhet af
en markwladlg klärlek/ ödmmkbet/
sachtmodighet / af en bcsynnerlig ifwer
för Guds ahra och menmstwrnas sa-
lighet / af en oförliknelig hörjamhet e-
mot Gud sin himmelste fader och af en
sulkommelig werldenes förjakelft. LpK.
5» V. 2 NllttK. 11. V. 29. l. pet. 2. V.'
21. Mil. 2. V. 5" 8. loli. »7.
Hwad märcker man wid lEsu

utgäng? D z
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Följandc ftra
l Dans lidandc eller Pina-
i. Hans död.
z nans upstandelse af thc döda.
4 Hans Majestätista hilnmelefard'

Emed.m ICiussCdrisius de pliarise.
er och Skriftlarda/ dc äldsta och för-
namsta i folcttt/ för deras ffrymtcri/
och manga andra grofwa syndcr/lncd
stort alswar straffathade/ ja hade de
laM truchmt/ at komma honom om
li, :vl?. Oa,nu ändteltgcn Chrckus sid-
sta gln.qen til Pasta-högtldcn hade
kömmit up til lerulAwm. ja höllo the
et rad / buru de lEsum med llst qripa
matte ocb döda. Men en af Christi

luöaz Ilcl,iiriot!i widnamn/
tllböd tyem / at han Wille förrada sin
HErre och Mästare/ för hwllken tienst
de honom trettioSilf-pl Mgar gofwo»

- v., -, 5. Ta fsrdcnstnl
lEsus sig nti en örtegard / hwilkcn
Wld ett Landgods / (-etlilemsne wid
namn/ belässcn om natten up-
hölt/ och bad/ sa wardt han under

< För-
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§3rrädarens 1u6»? anförande / af ett
stor ssara dewäpnat. folck öfwerfallen/
til fanga tagen/ och härpä tll öfwers
fte prKcn ( hos hwilken lig
de SkriftUrde och aldsie försalnlat y«-
de> förd j anklagad och til oboen dö»nd.
Om morgonen tärpa/ förde dc ho-nom til LandshWngen <

och klagade houom an för el, up<
roM man / som hade sig sördr ul e-
mot hcras La.q / ttt död- n Fajt än
nu ~> lE>u wal er-

de / och honoln gurua hadc latlt
siwpa/ lät ha:» jlg doct / förntedclst
folcters hafttga l?ciande
ar han honom jäule twa mördare
korsifnsta lat Under den tlden har han
af Zudar ochHedmngar utsta ilor
förjinädclse / begabbelsc och marter:
mm öswer ale detta / hafwer han i sin
Siä! köndt/ den största angstcn och
hedlöfwelsen

Da Chnstus banqde va korfftt/tal<
te han siu märckwärdiga ord/ och än-
teligen ropaoc han med höq röst: Fa-
dcr/ jag befaUer mln Anoa i tina
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h^nder/och tähän hade det saat/gaf
han up Andan. ,. v. 46.Dä
rcmnade görlaten i templet i tu styc-
ken / lftan ofwan och ned igcnom;
lorden stalf/ och hällebergen remnade;
och grafwerne öpnades/ och mange
dc heligas Lekamen siodo «p /och lom-
mo i tbenhcllgastaden/ och uppenba-
rades mängom
Da Christus död war/ bad losepK af
Lckrmnge / om lEsu Leka-
men/ och befordrade honom/ same
med dlicaäemo tll sin begrafning,
Grafwen wardt med en stor sten för-
warad / mcd wacht besatt/ och fte-
tlen än därttl förjcqlad.
Hwad märcke wi wid lEsu upftändelse?

Christl s hade dödt pa Langfredags
afton / och dagen darpa hwitat i sin
Zraf. Men pa tredie dagen bittida
vm morqonen/ ta Solen upgick/ ftod
lEsus äter lefwandes up. Ty/ som
han hade macht / m lata fit lif/ sä
hade han ock macht/ at tagadetigen.
JoK. 10. v. iz. Detta wardt strart
sf en Onget atstitlige qwinnor sörkun-



nat/ hwilka wore komne til grafwen/
och wille smörja lElum.
, -6. Härpä har war Frälsare sig
ön ofta nembligcn tio atstilllge rejor/
för sine Miungar uppenbarnt/ och sig
lefwande lee latu.
Hwad märckes wid lEsu himmelsfHrd?

Ta lEjus war upstandm/ lät han
sig ännu fyratijo dagar le af sinä A-
postlar ochLärjungar/ och talle meb
deln om Guds rike Men ändeeligen
förde han dem til där up-
lyfte han sinä händer / och wälsigna-
de dem/ och därmed stildes han ifrän
dem: han wardt i deras ajyn uptagen/
och en sfy tog yonom bort utafderas
fyn/ och han for up i himmelen. A--
post. G. l. v. 9. zi)ch har jatt sig pä
Maiestatens högra hand lhögdena/och
sitter nu pa högra handen / pa
stol- Lbr. 12. v. ».

11. Hwad märcker man wiv Ap»stl«rnas
yiHrmnqar -^

Dä Christus hade sarit up i him-
melen / antraddevvostlarne straxt de-
ras Embere; det är: de begynre at
predika om lEsu, hwilten fuNer ha»

de
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de blifwit,död päkorfiens galga/men
at han ater hade upstadt «fran de oö-
da; haroin marckc wi dcsse följande
fpra stycten/ ueml. -

. Hwad Aposilarne hafwa warit
förfolcr?
.

» Pa hwad satt de blifwlt ssicke-ligc/ tll dctta Emdelesförrätwmgar?
~ Hwarast de dcras Embete i syw

Nerhetförrattadt.^
4. Hwad de i detta sit Embete sinäahörare i lonnerhct föredragit?

Hwa> ha'w>i Älvltwrne »varil fär folck?
De woro et olardt / dock eljest med

godt förstand bcgaswadt folck. Nägie
af dem woro fistare/ lasom ?«cruß.

och lokannezz war
en tulnär. Theras namn aro följan-
de: then förste d»mon med det tilnam-
n t pt-cru:., och Hans broder;
Igcol)Us Son/ och lok»nn«3
Hans broder, rklllppuz och LarlKolo.
m«ruß ; lIKomsH och
buz Son / med det
tilnamnet'l»6il«uß» Bimon af (-.2N2

och Wö3s lscKsriVtK, som lEjum
fsrrädde. 10. v. ». Sedän



Cbristus bade upfarit i Himmeten/sa
wardt i förradarens »-c<X stad ><«t.
rKi2B förmedelst lott utwaldApost.G-
, v Sedän har ock HEnen
Ehristus / jcm oct l'auluz he-
tcr/ och en grufwelig sörföljarc wartt/
igenom en öfwcrordentelig omwändelse
tllsin Aposiel giordr.Apost A. 9
15. l l lm. 1. v. 1;. l. 9. v'
1 Thesse dyre Man hafwa de Chll-
fteliga församlingar l wcrlden plante-
rm ; och Mm dcras Embcte tarmi
bestod/ at the om lEsn/ nemllgen
om Hans person / lära/ giärnmgar/
Kfwmu/ död och upsiaudelse wittna
stullc / Apst. G- i. v. z. Sa hlchva
de ock i hcla werlden / med sitt blods
utglutclst/ och fit llfs upoffrande
darom wtttnat Sam the ock alle/
efter Kyrckiohlstoriens bmwelse/ dcn
endaste Apostclen luKsnnen, undan«
tagen/ aro gcnom en waldsam och
glufwellg död af daga tagne Sci
nr ock tbland annat märckwardlgt/at

<H. 68, under Keysaren ee>
trus med ncdcrhängiande hnfwud skal

wara

57



wara korMst/ och?2uluB halshuggen:
Pa hwad jätt äro de giorde stickellge eil

detta sit Embete/
Detta stiedde pH följande fät> ta

Apostlarna pa första Pingcsdagen esi-
ter Christi upstandelle woro förjamla-
de/ wardt hasttgeen dön afhimme--
len/ jasom etmachtigt stort wädcr/
och upsylte alt huset/där de jato,them
fyntes sönderdelade tungot jasom af
eld/ och de wordo alle upfylte aschen
heliga Anda/ och begynte at tala med
andra tungomal. Apostl. G. 2. v. «.

Nltsa fingo de den heliga Andans un-
dergaftvor/ at tala allahanda tungo-
mal/ at giöra UNder/ at propkeeera.
m «tlägga de ftora Trones hemlighe-
ter/ at tala om den gudomeliga och
himmelffa wijsheten med eftenryck /

och dylika gafwor mera/ !om dem
wore nödtge/ til de mangahanda em-
benn / hwilka de stutle föresta.». cor^
2. V. 4. 28.
HwarHst hafw« Apostlarne i fynnerhet sit

Embete
Härom warder o§ i Apostl. Gier.

mycktt berättat, först predikade the i
dtt
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det Juvista landet/ och för inga andra
än ludarna/ som wl se/ at i Muerhet
kecruz Hällit atstiUigc harliga pre-
dlknmgar om Clmstilidande/ död och
upstättbelle/ och darjämte manga un-
derwärct glordt haftver. Apost G. ;-

?4.5. Sedän da l lerusalcm en
förföljelse upkom öfwer Ehristj Lärjun-
gar/ sa förstingrades the i landen lu»
«W 2 och B«mgri3. Wld dettatilWet/
kom Apostelen ?Kjl,ppus i bemälte
stad 31.^2ri2, predlkade darstädes om
Christo./ och stadfaste sin predikan/mcd
underwärck Vä wedertogo the Guds
ord och trodde. G. x. v.,. Men
Apostelen ?etro wardt darpa i en syn
wijst/ at ock Hedningomen Guds ord
stulle prcdlkas som han ock med <2nr-
nelin en Hcdnifk Höfwldsman be-
gynnelsen dartll giorde Ap. G. 3. v.
35 Darpa fördelte sig Apostlarne i al-
le werldenes ändar/ och predlkade al°-
lestades det heliga
16. v. 2Q. lUvl. 1. v. <>. Alt<a at L-

ar predikat för allCreatur/som under himmelen aro. da! 1. v.
23. ludomen mäfte <fsrsi förkunnasGuds
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Guds ord / men ta de drefwo des ifrän
sig / och böllo !ig owärdtga til ewin-
nerliqit ja wände de Hcd-ningarna. Ap G i; .46 Sasomoct det ludfstli folckct/ unqefär fora-tw ahr es er Chnst död / »sran lauott/drcfne och fZrjagade blefwo- <«) när,-.
n»mtogo stttden Icrujalem/ förstör-de staden och des silöna tempiet i
grund/ stm lEjus them förut förknn-
nat hade: Men lad.nne blefwo sir«stlngrade i hela wccwvn / och hafwasedän dcn tlden/ aldrig klmn>t sattiasig fast / eller uphlclpa fig atcr lgcn.

n? A irare i syiinerbet s^rpdmail?
Om wij wilja taga alt i korthet til<

sammans/ sa bettodo deras prediknin-
gar af twanne stycken neml

«The fordrade nagot afsineahörare.
2. de lofwade dem nagot.

Hwao »ori-rai,'.' '2lposllarne..»s sinä a^srare^
The fordrade twaggehanda neml.
~ De stulle tro va Gud och
2 De stulle giöra en sann battrmg.

Hwad lärde tdr om non pä Gud och
lEsum

Hed-



Hcdningarne ssulle öfwergifwa sinsalsta Eudstienst / och aNenast den e-na och sanna Gudcn tllbedla ludar»na stulle elkäuna lEsum sör sin
s'2m hwilten dem af pro^Keterna
loswad war. ludar la wäl/ som Hcd-ningar stulle tro / at lE<us hadekömmit i wcrldene / at lid< för werl-
denes jynder/ at befria mennissiorna
iftan dödcn och fördömelsen/ och at
briuga dem ater t«l handa rätlighete»
Nl alla andeliga och himmeissä statter/
ia tll sielfwa det ewlga llfwet. Then-na läran stulle de annamma/ som en
Gudomelig sannlng/ och bestandigt
daruti framhärda-
Hwad fordrade de af dem i anleende til en

At the stulle afsäja shnd/ ogudach-
tighet / ormllghet/ omatelighct/ gruf-
welighet/ gmghet/ orätradighet/hög-
Md/ bakdameri/ werldenesoch sin e-
gen tiarlek / och bättra hela fit lef<
lverne. De ssulle förneka det ogudach-
tiga wäsende/ bch de werldsiiga lustar/
famt lefwa tucbteliaa/ rätfärdeliga
och gudeligg i thenm werldsn. i,e.

?.
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2. v. li: Och the/ som annamma-
de den Christcllga tron/ lhe assade sig
ock desse synder/ och lofwade/ at the
wille föra / et hcligt och gudachtlgt
lefwerne/ ester thettjo Guds bud.
Hwad lofwade Av>'llarna sinä Hhörare?

The lofwade dcm nagot harllgt/ sa
ftamt de wille giöra biittrmg och wc,r-
da trsgne; som the ock häremot bety-
gade / at the/ jom mtet wille bliftva
Chrisineoch Christeligen lefwa/ stulle
blifwa utsiutne fran den ewiga jalig-
hetcn / och wara underkastade dödett
och den ewiga fördömelsen; Men dem
botfardigom och trognom lofwade the
tll det första/ at dem theras snnder
icke stulle mera förebras/ och at de
stulle haftva försoning ?. 6or. 5. v.
18/ 20. Til det andra / at Gud fkul-

le uptaga dem til nad, och giöra them
Nmeligen och ewinnerligen salige.
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En Barna Vön för fig och fim
Föraldrar.

IM HErre och hielpare/ jag titt
Barn/ tactar tigaf hier-

tans grund / at ru mig i tin försam-
llg af Christeliga och ärliga Föraldrar
tll thenna werlden tomma lam/ och
igenom then heliga Döpelsen til et e«-
winnerliglt llf a nyo födas Jag be-
der oct öomiukellga / at tu taktes up--
pehälla minä kiara Föräldrar wid en
stadig halsa och langt llf/ at the mig
l Gudssruchtan kunna upfcsira / och
jag mig saledes uti der goda förkofta
matte. Walsigna theras arbcte ochnäring/ at the mig i thcsia jwära och
sorgeliga tider rrdeltga försörja och up<
pehaUa- Gis/ m jag thcm i all ting/
jom et ftomt barn / lyder/ alstar/ ah->rar och ftuchmr. Lät mig aldrig för-
giata / at the mig först med stor mö-l
da födt / och nu med n«3ra
maste. Therföre gif/ at jag dem al<
drig bedrötwar/ eller nf sorg genom
mit förwallande förkertar deras d«gar.-



pa chet at jag' theras walsignelsc men
eij färhannelic mig förwänta mcktc. Si
da sa gar mig löfte wal/ och
mitt llfwardcr langtPäjordcne. Lat
niin FrWres lE>u
al'jamt wara mig för ögonen/ hwil«
kcn utom sin hinlinelffa Fadcr sinä le-
kamllga Föraldrar lamwal hörsam och
lydiq warit Thcnua näd förläna mig
titt Barn för IE»« Ehristi siul Am-

Gndcliqit Swar.
HCrren stal tig läm wäl gapa Mene.

Man är sinnad/ at lata thenne lllle
I'ri»HÄlen. jamwäl pä Finsta spraket

komitta pä Tryctet.










