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Forvtalc

Prof. J. H. Kurtz' Bibliska Historia hafve vi,
af tvenne hufvudsakliga skäl, ansett oss böra utgifva i en
öfversedd svensk upplaga, nemligen först för att genom en

historisk framställning ur den bibliska urkunden belysa de ve-
tenskapligt ordnade lärorna uti den på vårt förlag förlidet år
utgifna Religionsläran af samma författare, så mycket mer
som denna blifvit antagen tili lärobok vid gymnasial-under-
visningen i landet; för det andra, emedan vi kanne ingen an-

nan bok, hvilken bättre skulle lämpa sig tili att inom hemmen
oeh vid religionsöfningar inom familierna lemna en historisk
öfversigt och sammanhängande trogen framställning af det he-
liga Ordets höga innehåll. Om det ock ej må vara tillfyl-
lestgörande att i stället för Bibelordet sjelft sätta ett sam-
mandrag deraf, med hvilken omsorg och pietet det än må
vara uttaget, så är doek ett sådant, såsom inledning tili Bi-
beln, såsom öfversigt af den långa följd af nådeverk, hvar-
igenom den i synd fallna menskligheiens frälsning förbered-
des och Mlbordades, att anse både för nyttigt och nödvän-
digt. Hvad förevarande Bibliska Historia betraffar, har för-
fattaren der förstått att med Bibelns egna ord mästerligt
gruppera de vigtigaste händelser, hvilka utmärka Guds kär-
leksfulla anstalter tili menniskoslägtets frälsning; och der den



historiska förbindelsen synes afbruten eller otydlig, eller måste
för sammandragets skull lösas, tjena några korta och enkla
anmärkningar att återknyta den brutna tråden. Vi rekom-
mendera derföre med tillförsigt denna Historia tili begag-
nande, såsom hänvisning tili Bibeln, både åt den studerande
ungdomen och åt alla, äldre och yngre, för hvilka Guds ord
ännu är något värdt. Revisionen är gjord i noga öfverens-
stämmelse med fjerde original upplagan, Dorpat 4857.

Kuopio den 1 Maji 1859.
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Första Afdelningen.

Frälsningcns Förberedande.
„Saligheten är af Judoraeu". Joh. 4, 22.

Första Underafdelningen.

U r Ii i s t o r i e n.

Ifrån Skapelsen tili Abrabams utkorelse.
(1 Mos. 1—11).

§. 1. Skapelsen. (4 Mos. 1)
(4000 är f. Christ.)

i. li begynnelsen skapade Gud*) himmel och jord.—
Och jorden var öde och tom, och mörker var på djupet, och
Guds Ande sväfvade öfver vattuet. Och Gud sade: »Varde
ljus!» och det vardt ljus. Och Gud såg ljuset, att det
var godt. Då skilde Gud ljuset ifrån mörkret, och kallade
ljuset dag och mörkret natt**). Och vardt af afton och
morgon den första dagen. Och Gud sade: »Varde ett
fäste emellan vattnenl» Och Hau åtskilde det vatten,
som var under fästet, ifrån det vatten, som var ofvan fästet; ***)
och kallade fäslet himmel. Och vardt af afton och morgon
den andra dagen.

*) Gud är af evighet utan begynnelse och ända, en enigGud
i tre Personer: Fader, Son och Helig Ande. Emedan dessa tie
Personer äro af samma väsende och endast personligen fiån hvar-
andra åtskilda, hafva de jemväl alla tre deltagit i veildens skapelse.
Gud Fader, hvilken är den eviga urkällau tili alit lif och alit godt
(ty „all god gäfva, och ali fullkoralig gäfva komraer of-
vanefter, ifran ljnsens Fader", Jak. 1, 17), har skapat verldeu



§. 1. Skapelsen

genom Soncn, „hvilken är osynliga Guds beläte, förstföd-
der för ali kreatur; ty genom Honom ävo ali ting skapa-
de, som i himmelen och på jordene äro, synliga och osyn-
liga." (Koi- I, 15. 16). Sonen kalläs äfven Guds Ord, emedan
Fadren alltid uppenbarar sig genom honom. Derföre säger Johan-
nes 1, I—3: „l begynnelsen var Ordet, och Ordet var när
Gudi och Gud var Ordet. Genom det äro ali ting gjord
och thy förutan är intet gjordt, det gjord t är." Den He-
lige Andes medverkan uttalas i orden: „Guds Ande sväfvade
öfver vattnet," d. ä. likasom en fogel ligger öfver sitt ägg, så
sväfvade den Helige Ande, meddelande och framkallande lif öfver
den i början iiflösa, öde och toma massun, hvaraf sedän under de
sex dagarnes skapelseverk genom Guds allsmägtiga Ord jorden med
alit hvad deruppå är skapades.

*") Ljuset var det första, som af Gud skapades, emedan det
är det nödvändigaste villkoret för alit lif.

***) Fästet, som benämnes himmel, är aeter-himmelen, eller
luftkretsen, som omgifver vår jord, på hvilken de öfre vattnen,
eller moinen hvila. Den andra dagens egenlligaste och vigtigaste
veik är således atmosferens daning och bestämmandet afdessför-
hållande tili jonjen. Men atmosferen är ett likaså nödvändigt vill-
kor för alit lif på jorden, som ljuset, och måste redan förefinnas,
innan växtverlden på tredje dagen skapades.

2. Och Gud sade: »Församle sig vattnet, som
är under himmelen, uti Lesynnerligt rum, att det
torra må synas!» Och det skedde så. Det torra kallade Gud
jord och vattoens saralingar kallade lian haf. Och Gud såg, att
det var godt. Och Gud sade: »Bäre jorden gräs ochör-
ter, som frö hafva, och fruktsamma träd! Och det
skedde så. Och Gud såg, att det var godt. Och vardt af afton
och morgon den tredje dagen. Och Gud sade: Warde
ljus (egentl. ljusbarare, lysare, lysande kroppar) uti him-
melens fäste, och lyse på jorden, och åtskilje dag och
natt och gifve tecken tili månader, dagar och år!» Och Gud
gjorde två stora ljus, ett stort ljus, som regerade dagen,
och ett litet ljus, som regerade natten, och stjernor. Och
Gud såg, alt det var godt*). Och vardt af afton och morgon
den fjerde dagen. —Och Gud sade: »Gore vattnet af sig
kräkande och lefvande djur, och fåglar, sompåjor-
den flyga under himmelens fäste!» Och Gud skapade
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§. 1. Skapelscn.

slora hvalar, och allahanda djur, som lefva och röra sig i
vattnet, och allahanda fjäderfåglar, hvart efter sin art, välsig-
nade dem och sade: »Varer fruktsamme och förökens!»
Och vardt af afton och morgon den femte dagen.

*) Under de t.re första skapelsedagarne var ljuset ännu i lika
mått utgjutet öfver skapelsen; först pä fjerde dagen, da himlakrop-
parne ernådde sin fullständiga utbildning, blef belysningen af verl-
den så ordnad, som den nu är.

3. Och Gud sade: Gore jorden af sig lefvande
djur, fäuad och kräkande djur, hvart efter sin art!
Och det skedde så. Och Gud såg, att det var godt. Och
Gud sade: »Låt oss göra menniskan tili ett beläte,
det oss likt är. den råda skall öfver fiskarne i haf-
vet, och öfver fåglarne under himmelen, och öfver
fänaden, och öfver hela jorden!» Och Gud skapade
menniskan sig tili ett beläte, tili Guds beläte skapade
han honom, man och qvinna skapade Han dem. Och Gud
välsignade dem och sade: »Varer fruktsamme, och föröker
eder, och uppfyller jorden, och hafver henne under eder,
och råder öfver alla djur på jorden. Si, Jag hafver gifvit
eder allahanda örter och allahanda fruktsamma träd eder tili
mat.»*) Och Gud såg på alit det Han gjort hade, och si,
det var alit ganska godt. Och vardt af afton och morgon
den sjette dagen. Så vardt då himmel och jord fullkomnad
med ali sin här. Och Gud hvilade på sjunde dagen af alla sinä
verk, och välsignade den sjunde dagen och helgade honom**).

*) De sex dagarnes verk fortskrider jemnt och gradvist från
det lagre lill det högre. Menniskan är den sista och adlaste ska-
pade väreisen, hvilken är bestämd tili jordens beherrskare. För
att varda skicklig tili detta herravälde, blef Guds beläte henne
medskapadt. Såsorn den, hvilken skulle företräda Gud på
jorden, begåfvas hon med gudomligt anseende, gudomlig magt
och vishet, helighet och salighet, och just i det mått, som erfordra-
des för hennes höga uppgift och ställning.

**) Den jordiska sabbathen, pä hvilken menniskan skall hvila
från sitt arbete, är inrättad tili en elterbild af skapelse-subbathen,
men tiihka tili en förebild af den eviga sabbathen, ty „Guds folk
står en rolighet tillbaka" Hebr. 4, 9. För öfrigt är. Guds
hvila icke någon overksamliet G.Min Fader verkar intill nu,
och jag verkar ock", säger Christus Joh. 5, 17), utan endast en
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§. 2. Paradiset.

annan slags verksamhet: i stiillet för skapelseverksamheten trader
uppehällelsen och Styrelsen af verlden.
An m. Skapelsen af Englarne, desse Guds himmelske tjenare och

sändebud, omtalas icke uttryckligen i skapelsehistorien. LikvUl
måste de redan fran början och före de sex dagarnes verk hafva
blifvit skapade, alldenstund Gud sjelf säger (Hiob 38, 4. 7): „Hvar
vast du, då jag grundade joiden?.... då morgonstjernorna
lillsanimanslofvademigochallGudsbarnfröjdadesig?"

§. 2. Paradiset, (1 Mos. 2).
i. Men vid menniskans skapelse tillgick det sålunda.

Herren Gud gjorde menniskan (Adam) af jordens stoft och
inblåste uti hans nå'sa en lefvande anda*); och så vardt
meimiskan en lefvande sjä'l. Och herren Gud planterade eu
lustgård i Eden och lät uppvåxa allahanda träd, lustigatill
att se och goda tili att äta, och lifsens träd midt i lust-
gården och kunskapens träd på godt och ondt. Och
utaf Eden gick en ström tili att vattua lustgården, och han
delade sig i fyra hufvudfloder: Pison, Gihon, Hiddekel
(eller Tigris) och Phrath (eller Euphrat) **). Och Herren
Gud tog menniskan och satte honom in uti lustgården Eden,
att han honom bruka och bevara skulle***). Och Han
böd honom och sade: »Du skall äta af allahanda träd i lust-
gården, men af kunskapens träd på godt och ondt skall du
icke äta; förty på hvad dag du deraf äter, skall du
döden dö.» a)

*) Menniskan har följaktligen en tvåfaldig härkomst. Tili kropp
och själ är hon af jordiskt ursprung, men genom Guds anda, an-
den, är hon af „Guds slägte" (Apost. 17, 28.29) och Guds afbild.
Derföre kan hon ock vara en medlare emellan Gud och naturen,
Guds ombud och nalurens beherrskare.

**) Paradiset, eller lustgården i landet Eden, måste således
hafva värit belägen i den trakt, hvarest Tigris och Euphrat upprinna,
eller på armeniska höglandet i Asien. Hvilka de båda andra
floderna voro, kan man icke med säkerhet bestämma.

**) Menniskan var således strax från början bestamd för verk-
samhet; endast att arbetet, som först gjorde henne glädje, genom
synden blef henne en börda. Målet för hennes uppgift i detta afseende
var, att beherrska hela jorden. I paradiset skulle hon dermed göra
början och derifrån efter hand utsträcka sitt herravälde öfver hela
jorden, och föra henne fra ra tili sin fulländning.
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§. 5. Syndafallet.

a) Gud hade skapat menniskan tili gudomlig helighet och sa-
lighet; men emedan hoti var en fri, förnuftig varelse, måste hon
sjelf bestämma sig antingen för eller emo t Guds afsigt och vilja.
Kunskapens träd på godt och ondt skulle tjena tili alt hos henne
framkalla detta afgörande. Hade hon bestått profvet, så skulle åt-
njutandet af lifsens träd förlänat henne krafter tili ett äfven i
kroppsligt afseende odödligt lif.

2. Och Herren Gud sade: »Det är icke godt att men-
niskan är allena; Jag viii göra honom en hjelp, den sig
tili honom halla må». Och Herren Gud hade fram för men-
niskan allahanda djur, dem Han skapat hade, och menniskan
gaf hvarje djur dess namn; men för menniskan vardt
icke funnen någon hjelp, den sig tili honom halla måtte. *)
Då lät Herren Gud Ma en tung sömn på menniskan och
tog ett af hans sidoref och uppfyllde kött i samma sta-
den, och byggde en qvinna utaf refvet och hade henne fram
för honom. Då sade menniskan: »Detta är dock bern af
minä ben och kött af mitt kött; hon skall heta Manna,
derföre att hon är tagen ulaf mannen. Fördenskull skall en
man öfvergifva fader och moder och blifva vid sin hustru».
Och de voro båda nakne, menniskan och hans hustru, och
de blygdes icke.

*) Gud framförde djuren inför deras konung och herre,pådet
de skulle likasom hylla honom. I kraft af sin konungsliga myn-
dighet gifver menniskan dem deras namn, och emedan namnet är
beteckningen af väsendet, uppenbarar han härvid för första gän-
gen sin medskapade vishet och kunskap. Men midt ibland det
Stora antalet af sinä vasaller känner han sig dock ensam och hos
honom vaknar behofvet af en efter hans väsende danad hjelparinna.

**) Gud sjelf är äktenskapets instiftare, genom hvilket „allt
menniskoslägtet Ur gjordt af ett blod, tili att bo på jor-
den (Apostl. 17, 26). Genom upprinnelse af ett enda menuiskopar
utgöra alla menuiskor på hela jorden en enda stor familj, aro alla
bröder och blodsförvandter.

§. 3. Syndafallet. (1 Mos. 3).

1. Och ormen var listigare än alla djur på jorden.
och sade tili qvinnan: »Ja, skulle Gud hafva sagt: I skolen
icke äta af allahanda träd i lustgården?» Då sade qvinnan:
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§. 5. Syndafallet.

»Wi äta af de träds frukt, som aro i lustgården; men af
frukten af det träd, som är midt i lustgården, har Gud sagt:
Ater icke deraf och kommer icke heller dervid, att I icke
dön!» Då sade ormen tili qvinnan: »Ingalunda skolen I döden
dö. Förty Gud vet, att på hvad dag i deraf äten, skola
edra ögon öppnas, och I varden såsom Gud, vetande
hvad godt och ondt är»*)! Och qvinnan såg tili, att
trädet var godt att äta af, och ljufligt uppå se, och
att det ett lustigt träd var, efter det gaf förstånd; och tog
utaf frukten och åt, och gaf desslikes sin man deraf, och
han åt**).

*) IcUe utan orsak hade Gud bestämt,att menniskan skulle be-
vara lustgården i Eden; ty redan hade en af de förstskapade eng-
larne, jemte andra sinä likar, upprest sig emot Gud och traktade
nu att förleda äfven menniskan tili uppror och indraga henne i sitt
eget förderf. Om de fallne englarne i allraänhet heter det i Jud.
6: „Och de englar, som icke behöllo sinä förstadömen,
utan öfvergåfvo sinä hemuian, dem förvarade Han (Gud)
mcd eviga bojor i mörkret, tili den s tora dagens dom", —

och Christus siiger 'om deras öfverhufvud, djefvulen, Joh. 8, 44:
~ Ha n hafver värit en mandråpare ifrån begynnelsen och
bleficke ständande i sanningen,ty sanningen är ickei ho-
nom. När han talar lögnen,talar han af sitt eget, ty han är
lögnaktig och dess fader. Dennebrukade på lömskt sätt ormen
tili verktyg för sin förförelse; derföre heter det Uppenb. 12,9: „Den
gamle ormen, den der heter djefvul och satanas, den der
bedrager hela verlden".

**) Så länge qvinnan förer „Andans svärd, som är Guds
ord" (Eph. 6, 17), förmår frästaren icke något öfver henne, men
såsnart hon förgäter Guds ord och ser tili, har han vunnet spel.
Genom att „se tili", medvälbehag betrakta, framträder begärelsen
i dess trefaldiga gestalt såsotn: köttets begärelse, ögonens be-
gärelse och högfärdigt lefverne (1 Joh. 2, 16) och „sedan
begärelsen hafver aflat, föder hon synden, men då syn-
den är fullbordad, föder hon döden (Jak. 1, 15).

2. Då öppnades begges deras ögon, .och de vordo
varse, att de voro nakne; och de bundo tillhopa fikonalöf och
gjorde sig skörten *). Och Adam undstack sig med sin hustru
för Herrans Guds ansigte ibland träden i lustgården. Och
Herren Gud kallade Adam och sade tili honom: »Hvar är
du?» Och Adam sade: »Jag hörde din röst i lustgården och
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§. 5. Syndafallet.

fruktade mig, ty jag är naken, derföre undstack jag mig».
Och Gud sade': »Ho hafver lätit dig förstå, att du är naken?
Hafver du icke ätit af det träd, om hvilket jag dig bjudit
hafver, att du deraf icke äta skulle?» Då sade Adam: »Qvin-
nan, som du tili mig gifvit hafver, gaf mig af trädet, så
att jag åt». Då sade Herren Gud tili qviunan: »Hvi hafver
du det gjort?» Qvinnan sade: »Ormen besvek mig, så alt
jag åt». Och Herren Gud sade tili ormen: »Efter du detta
gjort hafver, förbannad väre du öfver alit det, som lif haf-
ver, och öfver alla djur på marken. Du skall gå på din
buk och äta jord i alla dina lifsdagar. Och Jag skall
sätta fiendskap emellan dig och qvinnan och emellan
din säd och hennes säd. Densamme skall sönder-
trarnpa ditt hufvud, och du skall stinga honom i
hans häl» **).

') Hvad frestaren med satanisk tvetydighet hade lofvat, skedde:
deras ögon öppnades, raen de sågo endast sitt elände och sin
nakenhet och blygdes. Blygseln är ett tecken tili skuld, men jem-
väl ett tecken tili möjlighet af återlösning.

**) Menniskan har genom synden förklarat sig emot Guds vilja
och för satans vilja. Men fråu skapelsen finnes dock hos henne ännu
något, som är emot förföraren och gör henne mottaglig för fräls-
ningen. Derföre har Gud, som förutsett fallet, äfven på förhand
utsett en återlösning. Derpå häntyder den nu öfver ormen uttalade
förbannelsen, som innefattar ett trösfefullt löfte för menniskorna
(Protevangelium). Menniskolägtet är icke utan räddning öfver-
lemnadt i förförarens väld; fastmer skall, i kraft af det gudomliga
rådslutet om återlösning, fiendskap och fortfarande kamp ega mm
emellan båda och slutas med förförarens fullkomliga hesegrande.
Hela menniskoslägtet (qvinnans säd) skall utkämpa denna strid
raot syndens upphofsman och förslöra det rike, sora han nu upp-
rättat. Men emedan menniskan i sig sjelf icke eger kraft dertill,
viii Guds Son sjelf i tidens fullbordan blifva menniska, för att så-
»om mensklighetens hufvud och målsman för menniskan och med
menniskan kampa, lida och segra. Han är således denrätta qvin-
nosäden, som söndertrampar ormens hufvud. il Joh. 3, 8: „För-
denskull uppenbarades Guds Son, att Han skulle neder-
slå djefvulens gerningar").

3. Och tili qvinnan sade Herren Gud: »Du skall föda
dina barn med sveda, och din vilje skall din man undergif-
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§. 5. Syndafallet.

ven vara, och han skall vara din herre». Och tili Adam
sade Han: »Efter du lydde din hustrus röst: förbannad
väre marken för din skull, med bekymmer skall du
närä dig på henne i alla dina lifsdagar•; törne och
tistlar skall hon bära dig. Du skall ala ditt bröd i
ditt anletes svett, tili dess du varder åter tili jord
igen, der du af tagen är. Ty du är jord och tili
jord skall du varda»*). Och Adam kallade sin hustrus
namn Heva, derföre att hon en moder är åt alla lefvande.
Och Herren gjorde Adam och hans hustru kjortlar af skinn,
och klädde uppå dem. Och Herren Gud sade: »Si, Adam
är vorden såsom en af oss och vet, hvad godt och ondt
ar**). Men nu, på det han icke uträcka skall sin hand
och taga desslikes af lifsens träd och äta och lefva evin-
nerligen!» Då lät Herren Gud honom ut ur lustgården
Eden, på det han skulle bruka jorden, och dref honom ut
och satte för lustgården Eden Cherubim med ett bart hug-
gande svärd, tili att förvara vägen tili lifsens träd***).

*) „Döden (den lekamliga sa väl som den andliga) Ur syndens
lön" (Rom 6, 23), ty ett sannskyldigt, varaktigt lif finnes endast i
geinenskap med Gud, den eviga urkällan tili alit lif. Arbetet
i anletets svett, sa väl som ali nöd, ångest och möda i lifvet är
en förbannelse, som tilliltä i sig innesluter välsignelse och väl-
färd, ty det är ett motgift emot den onda lustan och bevarar för
många synder.

**) Frästaren hade förspeglat menniskan: att hon skulle blif-
va såsom Gud, och hon blef det i viss mening: hon upphörde
att vara Guds afbild och represenlant, blef det nu, så att säga, pä
egen hand, hon gjorde sig sjelf tili sin Gud; men denna likhet
med Gud gjorde henne icke salig säsom Gud, utan högst osalig och
elä n dig. Hon kände äfven det goda och onda, men icke såsom
Gud känner det, utan såsom satan kännt det, i osalig afsak-
nad af det goda, under qvalfull erfarenhet af det onda med dess
följder.

*'*) Äfven utdrifvandet ur Paradiset var på en gång straff
och nåd. Åtnjutandet af lifsens träd skulle hafva förevigat menni-
skans med förbannelse belastade kroppsliga lif och gjort dess be-
frielse frän alla syndens följder omöjlig. Den lekamliga döden, hvil-
ken utan återlösuing hade utgjort endast en förbannelse och ett straff,
har genom återlösningen derjemte blifvit för menniskan en välger-
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§. 4. Kain och Abel. Kainiterne och Sethiterno.

ning. Ty endast genom döden kan hon komma tili uppståndelse
och endast genom förgängelsen tili sin kropps förkla ring.
An m. Synden med dess följder har i det innersta förgiftat nien-

niskans hela natur; och denna sålunda förgiftade natur har fort-
plantatsfrån Adam pä alla hans efterkommande (Arfsynd). Joh.
3, 6: „Det so m är födt af kött, det är kött." Ps. 51, 7:
„Si, jag är afsyndelig säd född, och min moder hafver
mig i synd aflat." Kom. 5, 12: ~Igenom en menniska
är synden kommen i verlden och för syndens skull dö-
den, och är så döden kommen öfver alla menniskor,
efter de alla syndat hafva." Eph. 2, 3: „Vi voro af
naturen vredens harn." Menniskoslägtets enhet och blods-
förvandtskap medförde således, att, när den föista meiiniskan
föll, alla hennes efterkommande blefvo indragne i fördeifvet,
men just sauitua enhet och blodsförvandtskap gjorde det åter
möjligt, att Christus genom sitt menniskoblifvande kunde trada
i hlodsgemenskap och väsenslikhet med en hvar af oss och åter-
lösa oss. Rom. 5, 18. 19: „Såsom för ens synds skull för-
dömmelse är kommen öfver alla menniskor, så kom-
mer ock genom ens rättfärdighet lifsens rättfärdning
öfver alla menniskor; ty såsom för en menniskas olyd-
nad äro många vordne syndare, så yanla ock för ens
lydnads skull många rättfärdiga." Jfr. §. 113. Förkl. 1.

§. k. Kain och Abel. Kainiterne och Sethiterne.
(1 Mos. 4. 5).

1. När Eva födde sin förste son, sade hon: »Jag haf-
ver fått Herrans man!» och kallade honom Kain (d. v. s.
vapen). Men sin andra son kallade hon Abel (d. v. s. fläkt).
Och Abel vardt en fåraherde, men Kain en åkerman. Kain
offrade Ilerranom gåfvor af jordens frukter och Abel af först-
lingen af sinä får. Och Herren såg tiickeligen tili Abel och
hans offer, men tili Kain och hans offer såg han icke täc-
keligen**). Då vardt Kain svårligen vred på sin broder, och
hans hy förvandlades. Och Herren sade tili honom: »Hvi är
du vred eller hvi förvandlas din hy. Är det icke så, o m
du är from, så är du tacknämlig; men är du icke from,
så ligger synden för dörren. Men stad henne icke
hennes vilja, utan råd öfver henne».

2
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§. -4. Kain och Abel. Kainiterne och Sethiterne.

*) Eva trodde sig i Kain redan ega den utlåfvade qvinnosäden,
vapnet, genom hvilket förföraren skulle öfvervinnas. Meri hon
inser snart nog sitt misstag och kallar nedslagen den andra sonen
Abel, ty hennes förhastade förhoppning hade försvunnit såsom en
fläkt. Jer. 17, 9: „Ett argt, illfundigt ting öfv«r ali ting
ä t hjertat; ho ka n ulransaka det?"

**) Rjortlarne af skinn, med hvilka Gud efter syndafallet he-
klädde Adam och Eva, häntyda sannolikt derpå, att Gud sjelf hade
förordnat djuroffren, för att emellertid på ett förebildande sätt ut-
göra en försoning för synden. Hebr. 11, 4: „Genom tron off-
rade Abel Gudi större offer an Kain."
Anni. Tvenne rigtningar, en at Gud och frälsningen genom

Honom förtröstansfullt hängifven och en från Honom hård-
nackadt sig aflägsnaude, genomgå menniskoslägtets licla histo-
ria, tili dess omsider på domens dag ogräset, som fieiiden utsått,
skiljes från hvetet, som Herren planterat. Dessa båda rigtnin-
gar framträda redan på ett bestämdt sätt hos Adams båda
försla söner.

2. Och talade Kain med sin Lroder Abel; och då de
voro på marken, gaf Kain sig upp emot sin broder Abel och
slog honom ihjäl. Då sade Herren tili Kain: »Hvar är din
broder Abel?» lian svarade: »Jag vet det icke; skall jag
taga vara på min broder?» Herren sade: »Hvad hafver du
gjort? Din broders blods röst ropar tili mig utaf jorden.
Då du brukar jorden, skall hon icke straxt gifva dig efter
sin formåga; ostadig och fiyktig skall du blifva på
jorden.» Men Kain sade tili Herren: »Min missgerning är
större, än att hon må mig förlåten varda; och så vardermig
gåendes, att hvilkcn som helst finner mig, han slår mig
ihjäl.» Men herren sade tili honom: »Nej, utan den som
slår Kain ihjäl, det skall sjufaldt hämnadt varda.» Och Her-
ren satte ett tecken på Kain, att hvilken som helst honom
funne, skulle icke slå honom ihjäl.

3. Och Kains hustru lödde Ilanoch, och han b3r ggde
en stad, hvilken han nämnde efter sin sons namn: Hanoch.
Från Hanoch härstammade Lamech, som tog sig två hu-
strur: Ada och Zilla; Ada födde Jabal, af hvilken de kom-
mo, som bodde under tjäll (täit) och hade boskap (nomader).
Och hans broder hetle Jubal, af hvilken de kommo, som
brukade harpor och pipor. Zilla födde Thubalkain, som
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§. 5. Syndafloden.

var en mästare i allahanda koppar- och jernverk, och hans
syster var Naema. Och Lamech sade tili sinä hustrur Ada
och Zilla: »J Lamechs hustrur, hörer min röst och märker
hvad jag säger: jag hafver dräpit en man för mitt sår och
en yngling för min blånad. Kain skall varda hämnad sju-
faldt, men Lamech sju och sjuttiofaldt» *).

*) Rains efterkommande vandra på sin stamfaders vägar och
aflägsna sig alit mer idän Guds vägar. Månggifte emot Guds anord-
uing, våldsgeming, öfvermod och blodshämnd, städers upp-
byggande och lifvets njutningar, sådant allena eftertraktar de-
ras sinne, deri siika de sin sällhet.

4. När Adam var 130 år gammal, födde Eva åter en
son, hvilken lion kallade Seth (d. v. s. ersättning), ty Gud
har, sade hon, satt mig en annan säd för Abel, som Kain
slqg ihjå'l. Adam dog, då lian var 930 år gammal. Seths
son hette Enos, på hvilkens tid man begynnte predika om
Herrens namn. Den sjunde ifrån Adam var Enoch, som för-
kunnade den affallna verlden Guds förestående vredesdomar:
»Si, Herren kommer med mång tusen heigon, tili att sitta
dom öfver de ogudaktige» (Jud. v. 14). Och efter han förde
ett gudeligt lefverne, tog Gud honom bort, och han vardt scdan
icke sedd. Henochs son var Methusalah, som blef 9G9 år
gammal. Hans son hette Lamech, hvilken kallade sin son
Noah och sade: »Denne här varder oss tröstande i vår
möda och arbete på jorden, den Herren förbannat
hafver». Noah var den tionde ifrån Adam. *).

*) Sethiterna bilda motsatsen tili Kainiterna. De äro jordens
sait. Ibland dem bibehöll sig Gudsfruktan, Gudstjenst och tro på
löftet. Derom, vittnar ock Lamechs förhastade förhoppning, sorn
han fastade vid Noahs födelse.

§. 5- Syndafloden. (1 Mos. 6—9).
1. Men då menniskorna begynte förökas på jorden, sågo

Guds söner (Sethiterne) menniskornas döttrar (Kainiternes),
att de voro dajeliga, och togo tili hustrur, hvilka de helst
ville. Derigenom öfvergick förderfvet äfven tili Sethiternes
slägter och gudlösheten blef allmän. Då sade Herren: »Men-
niskorna vilja icke mer låta min Anda straffa sig, ty de äro

11



§. 8. Syndafloden.

kött. Jag viii ännu gifva dem 120 års dag (anstånd)». Men
då Herren såg, att menniskans ondska var stor på jorden och
ali hennes hjertans uppsått och tanke var alltid benägen tili
det onda, då ångrade det Honom, att Haa hade gjort menni-
skan på jorden. Men Noah fann nåd för Herren, ty han var
en from man och rättlärdighetens predikare (2 Petr. 2,5)
och förde ett gudeligt lefverne i sin tid. Derföre sade Gud
tili Noah: »Alit kött har förderfvat sin väg på jorden, och si,
jag viii förderfva dem med jorden. Gör dig en ark utaf furu-
trä och gör kamrar derinne, och gör honom alltså: 300 alnar
skall vara längden, 50 alnar bredden och 30 alnar höjden,
och skall han hafva tre bottnar. Ty si, Jag skall lata komma
en vattuflod öfver jorden. Men med dig viii jag göra ett
förbund, och du skall gå in i arken med dina söner, med
din hustru, och med dina -söners hustrur. Och du skall lata
komma in i arken allahanda djur, som lefva på det torra, ju
ett par, och af de rena djuren(d. v. s. de som begagnades
tili offer) ju sju, att de måga blifva lefvande nå'r dig. Och
du skall tili dig taga allahanda mat, att han varder dig och
dem tili föda». Och Noah gjorde alit det Gud bjöd honom,
och ärade Gud genom tron (Hebr. 41, 7).
Anm, Hade Noah förut predikat genom ord och vandel, sä var nu

arkens byggande en ännu kraftigare, ehuru lika fäfäng botpre-
dikan. „Säsom de voro i de dagar före iloden: de äto och
drucko, togo hustrur och gåfvos åt roän, intill den dagen, da
Noah gick i arken; och visste intet af, förr Un floden kom och
tog dem allesamman bort; så skall ock menniskoiies Sons tili—-
kommelse vara". Math. 24, 3S. 39.

2. Noah var 600 år gammal, då kom flodens vatten
på jorden. Och han gick in i arken med sinä tre söner:
Sem, Ham och Japhet, med sin hustru och sinä söners
hustrur. Och allahanda djur gingo in tili honom i arken, parvis.
Och Herren lät igen efter honom. På sjutlonde dagen i den
andra månaden, det är den dagen, då alla stora djupets källor
uppbrusto och himinelens fönster öppnade sig, och ett regn
kom på jorden i 40 dagar och -40 nätler. Och vattnet fick
öfverhand på jorden och gick 15 alnar högt öfver bergen och
lyfte arken, så att den dref på vattnet. Så vardt då förgjordt
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§. S. Syndafloden.

alit det, som en lefvande anda hade på det torra. Noah al-
lena blef behållen och hvad med honom var i arken. Och
vattnet stod på jorden 150 dagar. Då tänkte Gud på Noah
och lät komma väder på jorden, och djupets källor förstop-
pades, så ock himmelens fönster, och regnet af himmelen
vardt stilladt. Ocli vattnet förlopp utaf jorden. På 17:de
dagen i 7:de månaden blef arken ståndande på berget Ararat
i landet Armenien. På första dagen i 10: de månaden syntes
det öfversta på bergen. Efter 40 dagar lät Noah fönstret
upp på arken, och lät en korp utflyga, hvilken flög bort åter
och fram, tili dess att vattnet aftorkades af jorden. Sedän
lät han en dufva utflyga, och då hon icke fann, hvar hon
skulle hvila sin fot uppå, kom hon igen tili honom, och Noah
räckte handen ut och tog henne tili sig in i arken. Då bidde
han ännu andra sju dagar och iät än en tid dufvan flyga ut
ur arken. Hon kom tili honom emot aftonen och förde i
sin mun ett afbrutet olivelöf. Men han töfvade ännu andra
sju dagar och lät så en dufva flyga ut, hvilken icke kom
igen tili honom. Då lät Noah taket upp på arken och såg,
att jorden var torr, på 27:de dagen i 2:dra månaden af
2:dra året.

3. Då talade Gud tili Noah och sade: »Gack utur ar-
ken, du och din hustru, dina söner, och dina söners huslrur
med dig, och alit det när dig är». Så gick Noah ut och
byggde Herranom ett altare och offrade bränneoffer. Och
Herren luktade en söt lukt och sade i sitt bjerta: »Inga-
lunda skall jag mer härefter förbanna jorden för
menniskans skull, förty menniskans hjertas uppsåt
är ondt alit ifrån ungdomen. Så länge jorden står,
skall icke återvända sående och uppskärande, köld
och hetta, sommar och vinter, dag och natt». Och
Gud valsignade Noah och hans söner och sade: »Varer
fruktsamme och förökens och uppfyller jorden. Eder
fruktan och rädsla väre öfver alla djur på jorden. Alit det
som röres och lefver, väre eder tili mat; såsom gröna örter
hafver Jag alit det gifvit Eder. Allena äter icke kött.i (med)
sitt blod. Den som utgjuter menniskoblod, hans blod skall
ock af menniskor utgjutet varda; förty Gud hafver gjort men-
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§. 6. Noahs efterkommande.-

niskan efter sitt beläte». Yttermera sade Gud tili Noah: »Si,
Jag gör med eder ett förbund, och med alla lefvande djur,
som med eder äro, att härefter skall nu icke mer alltkött
förderfvadt varda med flodens vatten. Min båge hafver jag
satt i skyn, den skall vara tecknet tili mitt förbund. Och
när så sker, att jag förer skyn öfver jorden, så skall man
se min båge i skyn. Och så skall jag tanka på mitt
förbund». ■—
An m. Guds förbund med Noah grundar sig på det gudomliga råd-

slutet om återlösningen och på Noahs offer, i hvilket bekännel-
sen ora syndfullhet och hoppet om återlösning äi'o uttalade. 1
kraft af förbuadet ställes synden under Guds tålamod och lång-
modighet, tili dess Ha n framträder, soin henne försona och ut-
pläna skall.

§. 6. Noahs efterkommande. (1 Mos. 9).

4. Noah vardt en åkerman och plantade en vingård.
Och då lian drack af vinet, vardt han drucken och låg blot-
tad i sin hydda. Då nu Ham, Kanaans fader, såg det, be-
spottade han sin fader; men Sem och Japhet togo ett kläde,
gingo baklänges tili och öfvertäckte deras faders nakenhet.
När nu Noah uppvaknade och fick veta, hvad hans yngste
son honom gjort hade, sade han: »Förbannad väre Ka-
naarij, och väre en träl under alla trälar ibland hans
bröder! Lofvad väre Herren, SemsGuå, och Kanaan
väre hans träl! Gud förvidge Japhet och låte honom
bo i Sems hyddor, och Kanaan väre hans träl!»*)
Och Noah lefde efter floden 350 år, så att hans hela ålder
vardt 950 år.

'

*) Med prophetisk siareblick skådar Noah, att Sem är Guds
utvalde. Från Sems hyddor. skall mensklighetens frälsning framgå,
och Japhet skall upptagas tili delaktighet af denna frälsning. Men
Ham har genom sin skändliga gerning belastat sig och sitt hus med
en svår förbannelse, hvilken ännu länge skall vidhänga hans efter-
kommande. Dock äfven Hams afkomlingar skola icke förblifva
uteslutne från frälsningen; ty äfven „de förstar utur Egypten
skola komma, och Ethiopien skall utsträcka sinä händer
tili Gud". (Ps. 65.-32).
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§. 6. Noah efterkommande.

2. Och ali verlden hade enahanda tungomål. Då de
nu drogo österut, funno de en slätt i landet Sinear (emel-
lan Euphrat och Tigris) och bodde der och sade tili Itär-
annan? »Kommer, låter oss bygga en stad och ett torn, hvars
höjd skall räckä upp, i himmelen, att vi rnå göra oss ett
namn, förty vi varda tilläfventyrs spridde ut i ali land!» Då
steg Herren ned, att Han skulle se staden och tornet, som
menniskornas barn byggde. Och Han sade: »Si, det är ena-
handa folk och enahanda tungomål ibland dem alla, de varda
icke aflåtande af alit det de hafva sig företagit att göra.
Valan, låter oss stiga neder och förbistra der deras tungo-
mål, så att ingen skall förstå den andras mål.» Och så för-
skingrade Herren dem dadan i ali land, så att de måste upp-
höra att bygga staden. Derföre kallades dess namn Babel
(d. v. s. förbistring) *).

*) Genom förening af alla menniskokrafter tro de sig kanna
umbära Gud och trotsa Hans domar. Från denna falska förbindelse
tvingar Gud dem att skiljas och skingras. Folken gå nu sinä egna
viigar (hedeudomens), ännu alltid sökaude sin räddniug i egen kraft
och vishet, på det de, komne tili insigt af sin vanmagt och behof
af hjelp, af Gud skola bringas i en rätt förening och gemenskap.
Vid korset pä Golgatha församlas folken åter, de der vid tornet i
Babel blifvit förskingrade, och på I'ingstdagen far Herren åter ned,
för att förenå de sömlrade språken.

3. Detta skedde i fjerde slägtleden från Sem, i Pe-
legs tid, som fick sitt namn deraf, att verlden i hans tid
vardt delad. Men Nimrod, Hams sonson, begynte att vara
en väldig herre på jorden, och var en väldig jägare för Her-
ran. Och hans rikes begynnelse var Babel. Derpå byggde
han Ninive i Assyrien och många andra stora städer.
Och Noahs söners barn utbredde sig och intogo alit land*).

*) Hams efterkommande befolkade de sydliga länderne af jor-
den, nemligeii Asiens sydliga halföar, Indien och Arabien, och hela
Afrika. Sems slägt bebodde medlersta Asien, och Japhets af-
komlingar utbredde sig öfver norra Asien och hela Europa.
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§. 7. Det heliga landet.

Andra Underafdelningen.

Patriarchernas historia.

§. 7- Det heliga landet.

4. Medan Gud nu låter hednafolken gå sinä egna
vägar (Apostl. 44, 46) och sätter dem före beskärda
tider och skickar, huru vidt och långt de ho skulle,
på det att de skulle söka Herran, om de måtte kunna
kanna och finna Honom (Apostl. 47, 26. 27), utväljer
Han, för att upprätthålla och genomföra sitt beslut om fräls-
ning, en man, från hvilkens efterkommande frälsningen för
alla folk skulle utgå, och utsöker derjemte för detta sitt
utvalda folk ett land, uti hvilket det, i afsöndring från andra
folk, skulle bo och uppfostras. Detta land var Palestina,
som då för tiden ännu beboddes af Kanaans afkomlingar. I
vester begränsas det af Medelhafvet, i norr af Libanons berg,
i Öster af Syriska ökneu och i söder af Arabiska öknen.
Sålunda afsöndradt från alla sidor, hade detta land en ölik
belägenhet och låg dock på samma gång i midten af den då be-
bodda verlden, emellan Asien, Afrika och Europa. Derige-
nom var det, framför alla andra länder på jorden, bäst eg-
nadt, först att vara den på alla sidor kringardade vaggan tili
Guds rike, och sedän den medelpunkt, hvarifrån den full-
bordade frälsningen lätt kunde spridas tili alla folk och länder.

2. Palestina del as efter hela dess längd af floden Jor-
dan i tvenne hälfter, landet vester och landet Öster om Jor-
dan. Floden sjelf har sinä källor vid foten af Libanon, fly-
ter sedän genom sjön Merom och tre mii genom sjön Gen-
nezareth (Galileiska hafvet, eller sjön Tiberias) samt ut-
gjuter sig slutligen i Döda hafvet eller Salthafvet, som icke
har något aflopp. Sjön Gennezareth är en bild af och ett
ställe för välsignelse: öfverallt fiskrik, med de mest ange-
näma och fruktbara omgifningar; deremot är Döda hafvet en
bild af och ett ställe för förbannelse och död: en saltflod,
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§. 8. Abrams kallelse och invandring.

uti hvilken fiskar icke kunna lefva, innesluten i en trång häs-
sin, omgifven af branta och nakna klippor, hvilka omedel-
barligen från stranden resa sig tili en ofantlig höjd och in-
neslula en glödande atmosfer, hvari det fråa Jordan tillfly-
tande vatten bortdunstar. Från Östra sidan komma flere
tillflöden. Jarmuk och Jabbok utlalla i Jordan, Arnon
och Sared i Döda hafvet. På vestra sidan flyta hiirtill en-
dast obetydliga skogsbäckar.

3. Från Libanon utgå tvenne bergsryggar, den ena på
denna den andra på andra sidan om Jordan, genom hela lan-
dets längd från norr tili söder. Höglandet vester om
Jordan är af en högst omvexlande natur, genomskuret af
en mängd dalar, klyftor och bergsströmmar. Det höjer sig
småningom från Medelhafvets Strand tili en höjd af 2000 tili
3000 fot, men mot Jordan bildar det en ovanligt brant stup-
ning. Ungefärligen i midten genomskäres det af den stora
slätten Jesreel, som sträcker sig från hafvet ända tili Jor-
dan. Den nordliga häitten, eller Galileiska höglandet är
något enformigare än den sydliga, hvilken innefattar Ephraims
berg (Samaria) och Juda-berg (Judeen). Genom slätten
Jesreel flyter Kis on, hvilken vid bergsudden Karmel ut-
gjuter sig i hafvet. Strandslätten nofr om Karmel kallas
slätten vid Akko; söder om Karmel sträcker sig utmed
hafvet Sarons slätt och slätten Sephela. Höglandet
Öster om Jordan genombrytes af de nastan rätvinkligt in-
skurna, djuptliggande flodbäddarne tili Jarmuk, Jabbok, Ar-
non och Sared, men är mera likformigt än det vestra hög-
landet och rikt på frodiga betesmarker. Den nordliga delen
deraf bär namnet Basan, den sydliga heter Gilead.

§. 8. Abrams kallelse och invandring.
(1 Mos. 12. 13).

1. Tharah , som i nionde led härstammade från Sem,
bodde med sinä söner Abram, Nahor och Haran i Ur i Chaldeen,
hvarest Haran äfven dog. Men Tharah vandrade ut med sin
slägt, och de kommo tili Haran (i Mesopotamien) och bodde

J
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§. 9. Kedorlaomer och Melchisedek.

der. Men Tharah tjenade redan andra gudar (Jos. 24, 2).
Då sade Herren tili Abram: »Gack utur ditt fädernes-
land och ifrån din slägt och ifrån din faders hus
uti ett land, som Jag dig visa viii. Och Jag skall
göra dig tili ett stort folk; Jag skall välsigna dig
och göra dig ett stort namn, och i dig skola välsig-
nade varda alla slägter på jorden». Då for Abram ut,
vid 75 års ålder, med sin hustru Sarai, som var ofruktsam
och ej hade något barn. Och Lot, hans broder Harans son,
for med honom. Och när de kommo tili lunden More, vid
sladen Sichem, så syntes Herren Abram och sade: »Din
säd skall jag gifva detta land». Och Abram byggde
der Herranom ett altare och predikade om Herrans namn.

2.. Men Lot hade äfven många hjordar, och landet räckte
icke tili, att de skulle bo tillsamman. Äfven uppstod träta emel-
lan Abrams herdar och Lois herdar, Då sade Abram tili Lot:
»Kare, låtom icke vara träta emellan mig och dig, ty vi äro
broder. Star icke ali landet dig öppet? Kare, skilj dig ifrån
mig. Yill du tili den venstra handen, så viii jag tili den
högra, eller viii du tili den högra, så viii jag tili den ven-
stra». Då valde Lot sig den hela ängden vid Jordan, som
var vattenrik, såsom en Herrans lustgård, innan Herren för-
derfvade Sodom och Gomorra; och han slog sitt tjäll upp in
emot Sodom. Men folket i Sodom var ondt och syndade svår-
ligen emot Herran. Då nu Lot hade skiljt sig ifrån Abram,
sade Herren tili Abram: »Häf upp din ögon; förty alit detta
landet, som du ser, viii Jag gifva dig och din säd tili evig
tid». Och Abram kom och bodde vid lunden Mamre, hviU
ken i Hebron är, och byggde derstädes Herranom ett altare.

§.9. Kedorlaomer och Melchisedek. (1 Mos. 14).

4. Och det begaf sig, att Kedorlaomer, konung i Elam
(Persien), örligade med konungarne af Sodom och Gomorra.
Förty desse hade värit i 12 år under konung Kedorlaomer,
och uti det 13:de året hade de från honom affallit.
före föll Kedorlaomer in i deras land, slog dem och borU
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§. 9. Kedorlaomer och Melchisedek.

förde alla deras egodelar och många fångar, ibland dem äfven
Lot. Då Abram det hörde, beväpnade han sinä 318 öfvade
tjenare, hvilka houom i hans hus födde voro, förband sig uied
sinä grannar, Amoriterfurstarne Mamre, Aner och Eskol, drog
efter dem alit intill Dan, öfverföll dem om natten, slog dem
och återtog alla fångar och ali egendom och dertill Lot och
hans egodelar. *)

*) Icke allenast af deltagande i Lots öde, utan äfven deraf,
att landet var bestämdt åt honom tili besittning, finner Abram sig
uppfordrad tili denna krigsbragd.

2. Då han nu igen kom, gick Melchisedek, ko-
nungen af Salem (Jerusalem), honom tili möte; och han
var den högstes Guds prest. Och bar fram bröd och vin
och välsignade Abram och sade: »Yälsignad väre du den
högste Gudi, den himmel och jord tillhörer, och lofvad väre

Gud den högste, som dina fiender beslutit hafver i din hand».
Och honom gaf Abram tionde af alit byte. *) Då sade
konungen af Sodom tili Abram: »Gif mig folket och egode-
larne behåll för dig». Men Abram svarade: »Jag upphäfver
minä händer tili Herran den högsta Gud, som himmel och
jord tillhörer, att jag af alit, det ditt är, icke en tråd eller
en skorem taga viii, att du icke skall säga: jag hafver riktat
Abram. Men de män Aner, Eskol och Mamre, som med
mig drogo, dem lät taga deras del».

*) Uti Ps. 110, 4 tilltalas Messias: „Du är en prest evin-
nerligen efter Melchisedeks sätt, och Hebr. 7 utföres vidare
denna Melchisedeks förebildande likhet med Christus,. Melchise-
dek är på en gång prest och konung; hans namn betyder „rätt-
visans konung" och Salem betyder „frid". Sålunda häntyder alit,

denne märkvärdige persons namn, person, embete och residens,
förebildligen på Christus, den eviga konungen och öfvcrste-

presten, fridsfursten och rättfärdighetens konung. Abram gifver
Melchisedek tionde och ödmjukar sig för honom, ty Melchisedek
besilter redan det (konungadöme och prestaembete), som åt Abram
först i hans säd skulle tillfalla, ehuru då visserligen också i oänd-
ligt högre mått (nemligen prestavärdigheten uti Aron, konungadö-
met i David och uti Christus bådadera i fullkomligaste enhet och
fullhet). —Men Melchisedek hyllar Abram och välsignar honom, eme-
dan han känner eller anar tili Abrams höga och herrliga kallelse.
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§. 10. Abrams tro och Guds forbund med honom.

§■lo- Abrams tro och Guds forbund med honom.
(1 Mos. 15—17).

1. Sedän detta skedt var, begaf sig, att Herrans ord
i en syn koni tili Abram, sägande: »Frukta dig icke
Abram, jag å'r ditt beskärm och din ganska stora
lön! *)» Men Abranl sade: »Herre, Herre, hvad viii du mig
gifva? Jag går barnlös, och si, min redesven (husfogde) Elea-
sars son skall blifva min arfvinge». Och Herren sade tili
honom: »Han skall icke vara dia arfvinge, utan den som utaf
ditt lif komma skall, han skall vara din arfvinge». Och Han
hade honom ut och sade: »Se upp tili himmelen och räkna
stjernorna, om du dem räkna kan! Så skall din säd vara».
Abram trodde Herran, och Han räknade honom det
tili rättfärdighet **).

*) Abram måste frukla för den mägtige Kedorlaomers hämnd.
Och tili denna fruktan sällade sig tillika sorgen öfver bans barn-
löshet. Derföre behöfde han en så kraftig uppmuntran.

**) Efter syndafallet kan menniskan icke mer genom sig sjelf
och sinä gerningar blifva rättfärdig; men i kraft af det gudom-
liga rådslutet om frälsning, kan lion nu genom denna frälsning
och sin tro, som omfattar den henne erbjudna gudomliga frälsnin-
ningen, rättfärdiggöras. Friilsningen förefanns tili en början ännu
endast såsom löfte, och emedan Abram trodde detta löfte, räknades
hans tro honom tili rättfärdighet och han har sjelf blifvit de trog-
uis fa d er.

2. Sarai, Abrahams hustru, förblef alit ännu ofrukt-
sam. Derföre uppmanade hon Abram, att han skulle taga
hennes Egyptiska tjensteqvinna, Hagar, tili sig, att hon måtte
uppbyggd varda af henne*). Men då nu Hagar såg, alt hon
var hafvande och (fördenskull) föraktade sin husfru, ville Sa-
rai späka henne; men Hagar flydde från henne. Och Her-
rans engel fann henne i öknen och sade tili henne: »Yänd
om tili din fru igen och förödmjuka dig under hennes hand.
Si, du skall föda en son, hans namn skall du kalla Ismael.
Han skall vara en obändig man: hans hand emot hvar man,
och hvar mans hand emot honom. Och jag skall så föröka
din säd, att han för stor myckenhet icke skall kunna räk-
nas». Och Hagar vände tillbaka och födde åt Abraham, då
han var 86 år gamma!, Ismael.
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§. 11. Abraham, Guds vän.

*) Genom intet af de härtills gifna löftena var uttryck-
ligen utsagdt, att den utlofvade säden skulle födas af Sarai.
Hon ville nu uppbyggas genom sin tjensteqvinna, d. v. s. upptaga
tjensteqvinnaus barn siisoin sinä egna. Månggiftet var emot Guds
auordning och inföides först af Raiuiterna (§-4, 3), men hade alla-
redan bhfvit så allmänt, att icke engång Abra m deiaf tog anstöt.
Men utgången fordömde Sarais egenvilliga, ogudliga beslut.

**) Genom Herran s engel, om hvilken det heter i 2 Mos.
23, 21, att Guds namn är i Honom, uppenbarar sig Guds per-
sonliga närvarelse i ännu försvinnande mensklig gestalt och ske-
pelse, likasom uti en förebild af Guds tillkommande mennisko-
blifvande i Christo, hvarvid han för ali evighet viii antaga icke
blott en varaktig mensklig gestalt, utan äfven mensklig natur
och nienskligt vasende.

3. När nu Abram var 99 år gamma], syntes honom
Herren och sade tili honom: »Jag är Gud allsmägtig,
vandra för mig och var fullkomlig! Och Jag skall göra
mitt förbund emellan mig och dig, och du skall icke mer
heta Abram (hög fader), utan Abraham (fader för en mängd)
skall vara ditt namn; ty du skall varda en fader för många
folk, och konungar skola komma af dig. Så håll nu mitt
förbund, du och dia säd efter dig». och Gud sade åter tili
Abraham: »Din hustru skall du icke mer kalla Sarai (fur-
stinna), utan Sarah (d.-v. s. den fruktsamma) skall vara hen-
nes namn; ty af henne skall Jag gifva dig en son, och folk
skola varda af honom och konungar öfver mycket folk». Då
sade Abraham: »Ja, måtte dock Ismael få lefva för dig!»
Och Gud sade: »Nej, Sarah, dia hustru, skall föda dig en
son, hvilken du skall kalla Isaak. Dertill hafver Jag ock
bönhört dig om Ismael. Si, Jag hafver välsignat honom och
skall föröka äfven honom ganska svårligen. Men mitt för-
bund skall jag upprätta med Isaak, den Sarah dig föda skall,
på denna tiden af nasta året».

§. 11. Abraham, Guds vän. (1 Mos. d8).
1. Och Herren syntes Abraham i den lunden Mamre,

der han satt vid sitt tjälls dörr, då hetast var på dagen. Och
som han upplyfte sinä ögon och såg, stodo tre män för honom,
och han lopp emot dem, bugade sig ned tili jorden och sade:
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§. 11. Abraham, Guds vän.

»Herre, hafver jag funnit nåd för dina ögon, så gack icke
förbi din tjenare. Man må dock hämta litet vatten och två
edra fötter; och hviler eder under trädet. Och jag viii lägga
för eder ett stycke bröd, att J vederqvicken edra hjertan;
sedän gån vidare framåt». De sade: »Gör, som du hafver
sagt». Abraham skyndade sig in i tjället lill Sarah, och sade:
»Skynda dig och blanda 3 mått semlomjöl och hakakakor!»
Men han lopp hort tili boskapen och tog en god späd kalf
och fick drängen; han skyndade sig och tillredde det. Och
han tog fram smör och mjölk och af kalfven, som han tili—-
redt hade, och satte för dem; och gick fram för dem under
trädet, och de åto. Då sade de tili honom: »Hvar är din
hustru Sarah?» Han svarade: »Der inne i tjället». Han
sade: »Jag skall igenkomma tili dig nasta år, och si, Sarah,
din hustru skall hafva en son». Detta hörde Sarah,
der hon stod bakom tjälldörren och log vid sig sjelf. Då
sade Herren tili Abraham: »Hvi log Sarah? Manne Her-
ranom något vara omöjligt». Då nekade Sarah och sade:
»Jag log icke». Men Han sade: »Det är icke så, du log». *)

*) Besöket gäller närmast Sarah. Ty äfven hon måste, förän
hon kan blifva moder tili denutlofvade siiden, föras tili tro på löftet.

2. Då stodo männerna upp dadan och vände sig åt
Sodom, och Abraham följde dem och ledsagade dem. Och
Herren sade: »Huru kan jag dölja för Abraham, det
Jag gör, efter alla folk på jorden skola varda val-
signade i honom; ty Jag vet, att han befaller sinä
barn, att de skola halla Herrans vägar och göra, hvad
rätt och godt är». Och Herren sade: »I Sodom och Go-
morra är ett rop, det är stort, och deras synder aro
svåra». Och männerna vände sitt ansigte och gingo åt So-
dom; men Abraham vardt ståndande för Herren, och sade:
»Vili du då förgöra den rättfärdiga med den ogudaktiga?
Kunde hända att i staden vore femtio rättfärdige; ville du
dem förgöra och icke skona det rummet för femtio rättfärdi-
gas skull, som derinne voro?» Herren sade: »Finner jag fem-
tio rättfärdiga i Sodoms stad, så viii jag skona alleslädes i
alla rum för deras skull». Abraham svarade och sade: »Ack
si, jag hafver tagit mig före att tala med Herran,
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§. 12. Sodom och Gomorrha.

ändock jag är stoft och aska; om der voro fem mindre
än femtio rättfärdiga inne, ville du då förgöra hela staden
för de fems skull?» Han sade: »Finner Jag derinne fem och
fyralio, så viii Jag icke förgöra dem». Och Abraham talade
ändå ytterligare och sade: »Måtte hända, att maa finner der
fyratio inne». Och Han sade: »Jag viii intet göra dem
för de fyratios skull». Och Abraham sade: »Herre, tag icke
tili misstycke, om jag ännu talar något: måtte hända, att man
finner der trettio inne». Han svarade: »Finner Jag der
trettio inne, så viii Jag intet göra dem». Och han sade:
»Ack si, jag hafver tagit mig före att tala med min Herre:
måtte hända, att man finner tjugu derinne». Han svarade:
»Jag viii icke förgöra dem för de tjugus skull». Och Abra-
ham sade: »Tag icke tili misstycke, Herre, omjag talar än
en tid: måtte hända, att man finner tio derinne». Han sade:
»Jag viii icke förgöra dem för de tios skull». Och Herren
gick bort, sedän Han hade uttalat med Abraham. Och Abra-
ham vände om och gick hem tili sitt igen *).

*) I kraft af, det slntna förbundet har Abraham blifvit Guds
vän (Jak. 2, 23), den ärftlige innehafvaren af landet och för-
medlaren af frälsningen för alla folk. Derföre uppenbarar
Gud för honom, liksom en vän för den andre, hvad Han förehaf-
ver; och för alldeles samma orsak känner Abraham äfven hos sig
den uppfordran och glädje, att på en gång ödmjukt och dristigt in-
lägga förböner för de hotade städerna.

§. 12. Sodom och Gomorra. (1 Mos. 49).

1. .Och de två englarne kommo om aftonen tili So-
dom. Och Lot satt i Sodom i porten. Och då han såg dem,
stod han upp emot dem, bugade sig och sade: »Kommer uti
eder tjenares hus och blifver der öfver natten», och nödgade
dem fast, och de gingo in med honom. Men förr än de lade
sig, kommo de män af Sodom, omhvärfde huset, unge ochgamle, och sade: »Hvar äro männerna, som tili dig ingångne
aro i denna natten? Låt dem gå här ut tili oss». Lot gick
ut tili dem för dörren, stängde dörren igen efter sig och
sade: »Ack, bröder, görer icke så illa». Mendesade;
»Koin hit! Ar icke du allena en främling härinne och viii
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§. 12. Sodom och Gomorrha

nu regera?» Och de trängde sig hårdeligen med våld in på
Lot och ville slå upp dörren. Men männerne räckte handen
ut togo Lot tili sig in i huset och stängde dörren tili. Och
männerna, som voro för dörren af huset, slogo de med blind-
het, så att de icke kunde finna dörren. Och männerna sade
tili Lot: »Hafver du ock härinne någre, som dig tillhöra i
staden, dem haf härutur detta rummet, ty vi skole förgöra
detta rummet». Då_ gick Lot ut och talade med sinä må-
gar, som skulle hafva hans döttrar, och sade: »Görer (eder)

redo och går utur detta rum; förty Herren skall förgöra denna
stad». Men detta syntes dem endast löjligt.

2. När nu morgonrodnaden uppgick, skyndade englarne
på Lot och sade: »Gör dig redo, tag din hustru och dina
två döttrar, att du ock icke förgås!» Som han ännu fördröjde,
togo männerna honom vid handen och hans hustru och två
döttrar och ledde dem ut. Och som de hade haft honom ut,
sade de: »Förvara din själ och se icke tillbaka och starma icke
i ali denna angd; men på berget undsält dig, att du icke
förgås». Då sade Lot tili dem: »Ack nej, min Herre! Si,
jag förmår icke rädda mig på berget, förrän olyckan upphinner
mig och jag omkommer. Si, der är en stad icke långt hä-
dän, der jag infly må; och han är liten. Der ville jag rädda
mig. Han är ju liten!» Då sade Han tili honom: »Si, äf-
ven i denna sak hafver jag sett tili dig, att jag icke viii
omstörta den staden, der du om talade. Skynda och rädda
dig der; ty jag kan intet göra, tili dess du kommen är der in».
Deraf är den staden nämnd Zoar (d. ä. liten). Och solen
var uppgången på jorden, då Lot kom in uti Zoar. Då
lät Herren regna svafvel och eld öfver Sodom och Go-
morra och omstörte de städer i ali den ängden. *) Och
Lots hustru såg tillbaka och vardt en saltstod. **) Men
Abraham stod upp om morgonen bittida och såg ut emot Sodom
och Gomorra och fick se, att der uppgick ett damm af
landet, likasom en rök af en ugn. —. Från Lot härstam-
made Moabiterne och Ammoniterne.

*) Fyra städer förstördes: Sodom, Gomorra, Adama och Ze-
boim (5 Mos. 29, 23), och i deras ställe framträdde döda hafvet,
en beständig botpredikant för landets innevånare.
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§. 13. Isaaks födelse. Ismaels utdrifvande o. s. v.

**) Lots hustiu föivandlades väl icke tili en saltstod, utau san-
nolikt öfverraskad af den hastigt omkring sig gripande förstöringen
af trakten, omhöljdes hon af en saltmassa. Hennes hjerta hängde
fast vid Sodoms lustar, fiån hvilka hon icke förmådde skilja sig.
Hon är ett varnande exempel för den sista tiden, hvarom Christus
säger (Luk. 17, 32): „Kommer ihag Lots hustru."

§. 13- Isaaks födelse. Ismaels utdrifvande, och
Isaaks «ffrande. (1 Mos. 21. 22).

1. Abraham hade lemnat Mamre och bodde i Berseba.
Och Herren sökle Sarah och hon födde åt Abraham, då hon
var 100 år gamma], en son, hvilken han kallade Isaak.
Och barnet växte och vardt afvandt. Och Sarah såg Hagars
son, att han var en bespottare, och sade tili Abraham: »Drif
denna Ijensteqvinna ut med hennes son; ty denue tjensteqvin-
nans son skall icke ärfva med min son Isaak». Detta ordet
behagade Abraham ganska illa för hans sons skull. Men Gud
sade tili honom: »Låt dig icke tycka illa vara för piltens skull;
förty i Isaak skall säden dig nämnd varda. Jag skall
ock göra tjensteqvinnans son tili (ett stort) folk, derföre att
han din säd är». Då skilde Abraham tjensteqvinnan med
hennes son och lät henne gå. *) Och hon for viii i öknen.
Då nu vattnet i flaskan vardt förtärdt, kastade hon pilten under
en buske och satte sig midt emot på afstånd och sade: »Jag
gitter icke se uppå att piilen dör», och gret. Då hörde
Gud piltens röst och öppnade Hagars ögon, att hon fick se
en vattubrunn. Då gick hon tili och gaf pilten dricka. Och
Gud var med pilten; han växte och bodde i öknen och vardt
en god skytt. Från honom härstammade 12 furstar, och hans
afkomlingar, Araberne, bodde från Assyrien ända tili Egypten.

*) Ismael var dä åtmiustone 15 år gamma 1.
2. Sedän detta skedt var, försökte Gud Abraham och

sade tili honom: »Tag Isaak din ende son, den du kär haf-
ver, och gack bort uti Morija land och offr a honom der
tilj ett bränuoffer på ett berg, det jag dig sägande varder».
Då stod Abraham bittida upp om morgonen, sadlade sin åsna
och tog med sig två drängar .och sin son Isaak, högg ved
tili bränneoffer och gick bort tili det rum, som Gud honom

4
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§. 13. Isaaks födelse. Isaaks oflrande o. s. v.

sagt hade. På tredje dagen såg Abraham rummet långt ifrån
och sade tili sinä drängar: »Blifver J här med åsnan, jag
och pilten vilja gå dit bort, och när vi tillbedit hafva, vilja
vi komma igen tili eder». Och Abraham tog veden tili
brännoffret, och lade den på sin son Isaak; men han tog
elden och knifven i hand, och gingo så båda tillsamman.
Då sade Isaak tili sin fader: »Si, här å'r elden och veden,
men hvar är fåret tili bränneoffret?» Abraham svarade: »Gud
förser väl fåret, min son, tili bränneoffret», och de gingo
båda tillsamman. Och när de kömmit tili rummet, byggde
Abraham ett altare, lade veden deruppå, band sin son Isaak
och lade honom på altaret ofvan på veden, och ut-
räckte sin hand och tog tili knifven, att han skulle slagta
sin son. Då ropade honom Herrans engel af himmelen: »Koni
icke din hand vid pilten och gör honom intet! ty nuvetjag,
att du fruktar Gud och hafver icke skonat din enda son
för min skull». Då hof Abraham sinä ögon upp och såg
bakom sig en vädur, snärjd med hornen uti en törnbuske,
och gick dit, tog väduren och offrade honom i sin sons
stad. Och Herrens engel ropade åter tili Abraham af him-
melen: »Jag hafver svurit vid mig sjelf, efter du detta gjorde och
icke skonade din ende son; så skall jag välsigna och föröka
din säd såsom stjernorna på himmelen, och såsom sanden på
hafvets strand. Och i din säd skall alit folk på jor-
den välsignadt varda». Sedän gick Abraham tili drän-
garne igen och de drogo tillsamman tili Bersåba.

*) Abraham skulle uppnå den högsta grad af sjelfförnekelse.
Furst raaste han öfvergifva fädernesland och vänner; sedän fördrifva
ur sitt hus tjensteqvinnans son, och nu ändteligen bereda sig att
jemväl iifverlemna St döden löftets son, vid hvars lif så många dyr-
bara förhoppningar voro fästade. Då Abraham drog knifven öfver
sin son, hade han redan offrat honom i sitt hjerta; och detta var
ju alit, som äsyftades. Och när Herrens engel förhindrade honom,
då liksom återgafs honom ifrån de dii da den redan i hjertat
uppoffrade sonen. „Genom tron offrade Abraham Isaak, när han
fiirsökt vardt, och offrade ende sonen, då han hade fått löftet, om
hvilken sagdt var: Uti Isaak skall dig din säd kallad varda; och

tänkte: Gud kunde ock väl uppväcka ifrån de döda;
deraf tog han ock honom igen tili en liknelse" (Hebr. 11,17—19)

26



§, 14.Sarahs död. Isaaks giftermål. Abrahams död.

Isaak är således en förebild af Christus. Hvad Abraham endast be-
höfde göra i hjertat och afsigteu, det har Gud tili menniskornas
frälsning i verkligheten utfört: hvilken icke hafver skouat sin egen
Son, litan gifvit honom ut för oss alla (Rom. 8, 32). Och liksom
Isaak, så vardt ock Christus, sin faders enfödde son, den fadren kär
hade, lydig intill döden, ja intill korsens död (Phil. 2,8), bar
sjelf trädet tili det kors, vid hvilket han fästades, och då han
näpst och plägad vardt, lät Han icke upp sin mun, silsoin ett lam,
det tili slagtning ledes (Jes. 53, 7). Berget Morija var det-
samma berg, på hvilket templet sedermera blef uppbygdt. Dermed,
att Gud försåg Abraham med en vädur, hvilken han skulle offra i
sin sons stalle, förklarade Han de förebildande och vikarierande
offren af djur för giltiga och honom väl behagliga, tili dess det
rätta, evigt gällande ofFret för menniskornas synder skulle blifva
fullbordadt.

§. 14. Sarahs död. Isaaks giftermål. Abrahams död.
(1 Mos. 23. 24).

4. Sarah var 127 år gammal, då hon dog, och Abra-
ham begret henne, ock köpte i Hets barns åsyn af Ephron, den
Hetheen, för 4-00 silfver siklar en åker vid Hebron med dub-
belkulan Machpelah tili en arfgrift, och begrof der sin döda *)'.

*) lnköpandet af arfgriften föranleddes af Abrahams tro på det
gudomliga löftet, att hans säd skulle besitta landet. Hvarest hans
efterkommande engång skulle komma att bo, der skulle hans och
hans hustrus ben ostördt hvila och vara dem, under deras 400-åriga
vistelse som främlingar i ett annat land, en manande erinran om
det utlofvade landet.

2. Yid denna tid vardt berättadt för Abraham, att många
barn voro födda äfven hans broder Nahor i Haran. Då nu
Abraham var gammal och Herren hade välsignat honom i alla
stycken, sade han tili sin aldste hustjenare, den alla hans
ting förestod (Elieser): »Svär mig vid Herran, himmelens och
jordens Gud, att du icke tager åt min son hustru af Kanaans
döttrar; utan far in uti milt fädernesland och tili min slagt
och tag åt min son Isaak hustru». Tjenaren sade: »Om så
hände, att qvinnan icke ville komma med mig in i detta land,
skall jag då låta din son komma dit i landet igen, dadan
du kommen är?» Abraham svarade: »Yakta dig derför, att
du icke förer min son dit igen. Herren, himmelens Gud,
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§. 14,Sarahs död. Isaaks giftermäl. Abrahams död.

som mig tog utur min faders hus, Den mig svurit hafver:
Detta landet viii jag gifva din säd, Han skall sända sin
engel framför dig, att du skall der taga hustru åt niin son.
Hvar nu qvinnan dig icke följa viii, så är du qvitt denna ed».
Då svor tjenaren honom hiiruppå, och tog tio af sin herres
kameler och af allahanda sin herres håfvor och for tili Meso-
potamien tili Nahors stad.

3. Der lät han kamelerna hlifva utanför staden, vid
en vattubrunn om aftonen, då qvinnorna plägade hämta vat-
ten, och sade: »Herre, min herres Abrahams Gud, kom i
dag emot mig och gör barmhertighet med min herre Abraham.
Si, deras döttrar, som bo i denna stad, varda här utkom-
mande tili att taga vatten. Hvar nu någon piga kommer,
och jag sager tili henne: Hall hit din kruka och låt mig
dricka; och hon siiger: Drick, jag viii ock gifva dina ka-
meler dricka, att hon är densamma, som du hafver
beskärt din tjenare Isaak». Och fiirrän han utlalat hade,
si, då kom der ut Rebecka, en dotter tili Bethuel, Nahors,
Abrahams broders son, och bar en kruka på axlarna. Och
hon var ganska däjelig under ansigtet. Hon kom ned tili
brunnen och fyllde krukan och ville gå hem igen. Då lopp
tjenaren emot henne och sade: »Låt mig dricka något litet
vatten af din kruka». Och hon sade: »Drick min herre».
Och då hon hade gifvit honom dricka, sade hon: »Jag viii
ock ösa vatten åt dina kameler». Och hon lopp åter tili brun-
nen och vattnade alla hans kameler. Men mannen undrade
på henne och var stilla, tili dess han kunde få vela, om
Herren hade gjort hans resa lyckosam, eller ej. Då nu alla
hans' kameler hade druckit, tog han fram ett gyllene änne-
spann och tv! armringar och sade: »Min dotter, hvem hörer
du tili? Hafva vi ock rum tili att få herberge i din faders
hus?» Ilon sade tili honom: »Jag är Bethuels dotter; är
också mycket foder när oss och rum nog tili herberge». Då
böjde mannen sig ned och bad tili Herran och sade: »Lofvad
väre min herres Abrahams Gud, som hafver fört mig den
rätta vägen tili min herres broders hus». Och Rebecka
lopp och sade alit detta i sin moders hus.

4. Och när Laban, Rebeckas broder, såg ännespan-
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§. IS. Isaaks söner.

net och armringarne i sin systers händer och hörde Rebec-
kas ord, kom han tili mannen och sade: »Kom harin
du Herrans välsignade, hvi står du härute?» Så hade han
mannen in i huset och lastade af kamelerna och gaf dem
halm och foder, och mannen gaf han vatten tili att två sinä
fötter, och satte mat för honom. Men han sade: »Jag viii
icke äta, förrän jag hafver värfvat mitt ärende». De svarade:
»Säg!» Då berättade han alit och sade: »Om J nu ärende,
som bevisen min herre barmhertighet och sanning, så säger
mig det». Då svarade Laban och Bethuel: »Det är utgän-
get af Herran. Der är Rebecka för dig, tag henne och far
din väg, att hon blifver din herres sons hustru». Då bugade
han sig tili jorden för Herran, och tog fram silfver och gyl-
lene klenoder och kläder och gaf dem Rebecka; men hennes
broder och moder gaf han kostbara skänker. Men om mor-
gonen stod han upp och sade: »Låter mig fara tili min herre;
förhåller mig icke». Och de kallade Rebecka och sade: »Vili
du fara med denna mannen?» Hon svarade: »Ja, jag viii
med honom». Så lato de Rebecka fara med sin amma; och
de välsignade henne och sade: »Förkofra dig tili tusende tu-
sen!» •—Men Isaak var utgången tili att bedja i marken
om aftonen, och hof upp sin ögon och såg, att kamelerna
kommoder. Och Rebecka hof upp sinä ögon och såg Isaak,
och sade tili tjenaren: »Hvad man är det, som kommer emot
oss på marken?» Tjenaren sade: »Det är min herre». Och
tjenaren förtäljde Isaak alit. Då förde Isaak henne in i sin
moder Sarahs hydda, och tog Rebecka tili hustru, och han
vardt henne kär. Och så vardt Isaak hugsvalad öfver sin
moder. Och Abrahams ålder var 175 år, och han blef
sjuk ochdog i en rolig ålder och vardt samlad tili sitt folk.
Och hans söner, Isaak och Ismael, begrofvo honom i dub-
belkulan Machpelah.

§. 15. Isaaks söner. (1 Mos. 25—27).
1. Men Isaak var 40 år gammal, då han tog Rebecka

tili hustru. Och då hans hustru var ofruktsam, bad han tili
Herran för henne. .Och Herren hörde honom och sade tili
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§. IS. Isaaks söner.

Rebecka: »Tu folk äro i ditt lif, och den större skall
tjena den mindre ». Då nu tiden kom, att hon föda skulle,
si då födde hon tvillingar. Den förste var röd och luden
som elt skinn; och de kallade honom Esau, och den yngre
kallade de Jakob. Då nu piltarne voro stora, vardt Esau
en jägare och en åkerman, men Jakob en from man och
bodde i tjäll. Och Isaak hade Esau . kär och åt gerna af
hans villebråd, men Rebecka hade Jakob kär. Och Jakob
kokade en rätt, då Esau kom af marken och var trött, och
sade tili Jakob: »Gif mig äta af denna röda rätten». Men
Jakob sade: »Sälj mig i dag din förstfödslorätt!» *) Esau
svarade: »Si, jag måste dock dö; hvad varder mig den först-
födslorätten nyttig». Jakob sade: »Så svär mig i dag». Och
han svor honom, och sålde så Jakob sin förstfödslorätt. Då
gaf honom Jakob bröd och af ärtsoppan, och han åt och
drack, och stod upp, och gick dadan. Och så föraktade Esau
sin förstfödslorätt. Och då han var 40 år gammal, tog
han två hustrur ibland Hetheerne, hvilka gjorde Isaak och
Rebecka idel hjertesorg.

*) De vanliga förmånerne af förstfödslorätten bestodo
uti dubbel arfslott och uti rättigheteu tili den presterliga och furst-
liga magten inom familjen (1 Mos. 49, 3). Men här gällde det nå-
gonting äutm högre, hvilket ansågs tillkomma den förstfödde, nem-
ligen arfsrätten tili det välsignelserika löftet, som blifvit Abraham
gifvet, för hvilket den råe Esau visserligen ej hade något sinne.

»2. Och det begaf sig, då Isaak var vorden gammal
och hans Ögon mörka tili att se, kallade han Esau, sin äl-
dre son, och sade tili honom: »Si, jag är vorden gammal
och vet ej, när jag skall dö; så tag nu dina tyg, koger och
båge, och gack uti marken och hemta mig villebråd, och gör
mig en mat, såsom jag gerna viii hafva det, på det min
själ må välsigna dig, förrän jag dör». Men Rebecka hörde
det och sade tili Jakob: »Gack bort tili hjorden och hemta
mig två goda killingar, att jag gör din fader deraf mat, så-
som han gerna viii hafva det. Det skall du bära din fader
in, att han äter, på det han må välsigna dig, förrän han dör».
Men Jakob sade tili sin moder: »Si, min broder Esau är luden
och jag slät. Så kan tilläfventyrs min fader taga uppå mig,
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§. IS. Isaaks söner.

och måtte tanka, att jag viii bedraga honom, och låter så
öfver mig gå förbannelse och icke välsignelse», Då sade
hans moder: »Den förbannelsen väre öfver mig, min son;
hör man du min röst». Då gick han bort och bar det tili
sin moder. Då gjorde hans moder en mat, tog Esaus ko-
steliga kläder och klädde dem på Jakob; men skinnen af killin-
garne svepte hon om hans händer och der han var slät på
haisen. Och han bar maten in tili sin fader och sade: »Min
fader!» Isaak svarade: »Ho är du, min son?» Jakob sade:
»Jag är Esau, din förstfödde son; jag hafver gjort, som du
hafver sagt mig; sätt dig och ät af mitt villebråd, på det
din sjål må välsigna mig». Men Isaak sade: »Min son,
huru hafver du så snart funnit?» Han svarade: »Herren, din
Gud, hafver mig det bestyrt». Då sade Isaak: »Gack hit,
min son, att jag tager uppå dig, om du är min son Esau,
eller ej». Och då han hade tagit uppå honom, sade han:
»Rösten är Jakobs röst, men händerna äro Esaus händer»

och frågade honom ånyo: »Är du min son Esau?»
Han svarade: »Ja, jag är det». Och Isaak åt och drack,
och sade: »Kom hit och kyss mig, min son!» Och han kysste
honom. Då kände han lukten af hans kläder och välsignade
honom och sade: »Gud gifve dig af himmelens dagg och af
jordens fetma och rikeligen kom och vin! Folk tjene dig,
och slägter falle dig tili fota! Var en herre öfver
dina bröder, och din moders barn falle dig tili fota!
Förbannad väre den dig förbannar, välsignad väre
den dig välsignar!» *)

*) Isaak syndade, ty hau visste, att Gud hade sagt: „Den
större skall tjena den mindre". Rebecka syndade, emedan
hon icke hade tillit tili Herren, att han förmädde utföra saken
efter sin vilja. Esau syndade, emedan han, oaktadt han så skam-
ligt hade föraktat och försålt välsignelsen af att vara den förstfödde,
likväl ville tillegna sig den. Slutligen syndade Jakob, emedan
han lydde sin moder i det, hvaruti olydnad hade värit en plikt,
och genom list och skändligt bedrägeri tillegnade sig det, som
honom visserligen på rättsgrund tillkom. Och likväl sker under
menniskornas alla synder G'uds vilje. Icke blott Rebeckas tillställ-
ningar och Jakobs list bidrogo dertill, att Isaak icke igenkände Ja-
kob. Ifyen Guds finger hade sin del deruti. Isaaks åt Jakob
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§. IS. Isaaks söner.

gifna välsignelse har funnit sin högsta och herrligaste uppfyllelse
nti Chiistus, hvilken Gud förhöjt hafver och gifvit honom ett namn,
det öfver alla namn är; att i Jesu namn skola sig böja alla
knän, deias, som i himmelen, på jorden och under jorden äro,
och alla tuugor skola bekänna, att Jesus Christus är Herren, Gud
fader tili ära" (Phil. 2, 9—11).

, 3. När nu Jakob utgången var, kom Esau och sade
tili sin fader: »Statt upp, min fader, och ät af din sons
villebråd, att din själ må välsigna mig». Då svarade honom
hans fader: »Ho är du?p> Han svarade: »Jag är Esau, din
förstfödde son». Då vardt Isaak öfvermåttan hapen, och sade:
»Ho? Hvar är då den jägaren, som mig det hurit hafver,
och jag åt utaf alit, förrän du kom, och jag välsignade honom?
Han skall ock välsignad blifva». *) När Esau det
hörde, vardt han öfvermåttan bedröfvad och sade tili sin
fader: »Hafver du då icke utan en välsignelse, min fader?»
och hof upp sin röst och gret. Då svarade Isaak: »Si, med
ditt svärd skall du närä dig, och skall tjena din broder.
Och det skall ske, att du skall ock varda en herre och rifva
hans ok af din hals». **) Och Esau vardt vred uppå Jakob
för välsignelsens skull, och sade: »Den tiden varder snart kom-
mande, att min fader måste få sorg; ty jag viii dräpa min
broder Jakob». Då sade Rebecka tili Jakob: »Gör dig redo
och fly tili min broder Laban, och blif en tid lång när honom,
tili dess din broders grymhet återvänder; så viii jag sedän
sända och låla hemta dig dadan». Och Isaak välsignade
honom äfven och sade: »Allsmäktig Gud välsigne dig, och
göre dig fruktsam och föröke dig, och gifve dig Abrahams
välsignelse». Och så skiljde Isaak Jakob ifrån sig, och
sände honom tili Mesopotamien, och sade tili honom: »Du
skall ingen hustru taga af Kanaans döttrar, utan tag dig hustru
af Labans döttrar».

*) Först nu insäg Isaak, hnru egenvilligt och stridande emot
Guds anoidning hau hade velat handia, och att hans afsigt hade
genom Guds styrelse hlifvit tillintetgjord.

**) Esau's afkomlingar, Edomilerne, nedsatte sig på berget
Seir, som sträcker sig ifrån Döda hafvet tili hafsviken vid Akaba.
Der förde de ett roflystet jägarlif, och blefvo"af David underkuf-
vade, men gjorde sig sednare åter oafhängige.
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§. 16. Jakobs flykt tili Mesopotamien.

§. 16. Jakobs flykt tili Mesopotamien. (1 Mos. 28).
1. Men Jakob for ut ifrån Berseba och reste tili Haran,

och kom på ett rum, der han blef öfver natten, och tog en
sten, lade den under sitt hufvud och lade sig att sofva. Och
honom drömde; och si, en stege stod på jorden, och ändan
tog upp i himmelen, och Guds englar stego derpå upp och
neder. Och Herren stod der öfverst uppå och sade: »Jag
är Herren, din faders Gud och Isaaks Gud. Det landet,
som du ligger uppå, skall jag gifva dig och din säd,
och din säd skall varda såsom stoftet på jorden, och
genom dig och din säd skola alla slägter på jorden
varda välsignade. Och si, Jag är med dig och skall
förvara dig, ehvart du far, och skall föra dig åter i
detta landet igen». *) Då nu Jakob vaknade upp, sade
han: »Visserligen är Herren i detta rummet, och jag visstö
det icke. Detta måste vara ett heligt rum! Här bor visser-
ligen Gud, och här är himmelens port». Och Jakob stod
upp om morgonen och uppreste stenen tili en vård och göt
olja der ofvanuppå, och kallade det rummet Bethel (Guds
hus). Och Jakob gjorde ett löfte och sade; »Om så är,
att Gud blifver med mig och förvarar mig på denna vägen
och gifver mig bröd tili att äta och kläder tili att klädas
med, och förer mig med frid hem igen tili min fader: så
skall Herren vara min Gud, och -denna stenen skall varda
ett Guds hus».

*) Himmelsstegen, hvilken Jakob säg i drtimmen, är en brygga
emellan hiuimel och jord, eu bild af Guds uppenbarelser ibland
sitt förbundsfolk. Att Herren sjelf står pä öfversta steget, utvisar,
att Han är beredd att sjelf nederstiga, och huatyder uppå Guds i
Christo skeende menniskoblifvande.

2. När Jakob nu drog vidare in i landet, som låg
österut, kom han tili en brunn på marken och sade tili her-
darne, hvilka der vaktade sinä hjordar, på det de skulle
hafva tillgång tili vatten: »Mine bröder, hvadan ären J?»
De svarade: »Från Haran». Han sade: »Kannen J ock Laban,
Nahors son?» De sade: »Yi kanne honom väl, och si, der
kommer hans dotter Rachel med fåren». Då gick Jakob
tili och vältrade stenen från brunnshålet och vattnade Labans

ö
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§. 17. Jakobs tjenst hos Laban.

sin morbrors får, kysste Rachel och gret, och sade henne,
att han var hennes farbrors och Rebeckas son. Då lopp hon
och kungjorde det sin fader. Då gick Laban emot honom,
tog honom i famn, kysste honom och hade honom in i sitt hus.

§. 17. Jakobs tjenst hos Laban. (1 Mos. 29—31).
1. När nu Jakob hade värit hos Laban en månad,

sade Laban tili Jakob: »Andock du är min broder, skulle
du fördenskull tjena mig för intet? Säg, hvad skall vara din
lön?» Och Laban hade två döttrar: den äldsta hette Lea och
den yngsta Rachel, men Lea var klenögd, Rachel välska-
pad och hade ett däjeligt ansigte. Tili henne fick Jakob kär-
lek och sade: »Jag viii tjena dig i 7 år för Rachel». Så
tjente Jakob i 7 år för Rachel, och tycktes det honom vara
få dagar, så kär hade han henne. Och då de 7 åren voro
tili ända, gjorde Laban bröllop, men gaf åt Jakob Lea*) i
stället för Rachel. Och då Jakob beklagade sig öfver detta
bedrägeri, svarade' Laban: »Man gör icke så i vårt land, att
man gifver ut den yngsta förrän den äldsta. Hall veckan ut,
så viii jag ock gifva dig denna med, för det du ähtau skall
tjena mig i andra 7 år». Jakob gjorde så, och Laban gaf
honom Rachel tili hustru. Men då Herren såg, att Lea var
vanvörd, gjorde han henne fruktsam och Rachel ofruktsam.

*) Bruden fördes tili brudgummen beslöjad.— För öfrigt be-

drog Laban bärvid Jakob på samina sätt, soin denne hade bedragit
sin fader Isaak. Och likasom Isaak välsignade den, han icke ville
välsigna, och dock dervid välsignade den rätta, så fick ock Jakob
den tili sin hustiu, bvilken han icke ville, men dock var just den
rätta; ty icke den alskade Rachel, utan den försmådda Lea var
moder tili den son, genom hvillcen löftets slägtled fortsattes.

2. Då Jakobs tjensteår voro tili ända gångne, sade
han tili Laban: »Låt mig färdas och resa hem tili mitt land,
och gif mig minä hustrur och minä barn, som jag hafver
tjent dig för». Laban sade tili honom: »Kan jag icke finna
nåd för dina ögon? Jag förnimmer, att Herren hafver väl-
signat mig för din skull. Säg, hvad lön skall jag gifva dig?»
Och Jakob fordrade tili lön alla får och getter, hvilka föddes
brokiga och fläckiga i hjorden. Sålunda tjente Jakob ännu
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§. 17. Jakobs tjenst hos Laban.

i 6 år för herdelön. Och oaktadt Laban väl tio gånger för-
ändrade lönen för Jakob, vardt han dock öfvermåttan rik på
tjenarinnor och tjenare, får, kameler och åsnor. Och Lea
födde Jakoh 6 söner: Ruben, Simeon, Levi, Juda,
Isaschar och Sebulon. Hans hustrurs tjensteqvinnor födde
honom Dan, Naphtali, Gad och Asser. Andtligen tänkte
Gud på Rachel, riörde henne och gjorde henne fruktsam. Och
hon födde Joseph, och sedermera i landet Kanaan ännu
Benjamin.

3. Men Laban och hans söner afundades Jakob hans
rikedomar. Och Herren sade tili Jakob: »Far åter i dina
faders land, Jag viii vara med dig». Då lät Jakob kalla
Rachel och Lea ut på marken tili sin hjord och sade tili dem:
»Jag ser eder faders ansigte, att det icke är sådant emot mig,
såsom i går och i förrgår; och J veten, att jag hafver tjent
eder fader af alla minä krafter; och han hafver besvikit mig
och nu tio resor förvandlat min lön; men Gud hafver honom
det icke tillstadt, alt han skulle göra mig skada». Då sva-
rade Rachel och Lea: »Alit det Gud dig nu sagt hafver, det
gör». Så gjorde Jakob sig redo och satte sinä barn och
hustrur på kameler, och förde bort alla sinä håfvor, på det
han skulle komma tili sin fader Isaak i Kanaans land. På
tredje dagen vardt det Laban sagdt, att Jakob flydde. Då
jagade han efter honom och hann honom på del berget Gilead.
Men Gud kom tili Laban i en dröm om natten och sade tili
honom: »Förvara dig, att du intet talar tili Jakob annat än
godt». Och Laban nalkades intill Jakob och sade: »Hvar-
före hafver du stulit dig ifrån mig, och hafver icke låtit mig
kyssä minä döttrar? Och jag hade väl så mycken magt, att

kunde göra eder ondt; men eder faders Gud sade tili mig
i går: Förvara dig, att du intet talar tili Jakob annat än godt».
Och Jakob och Laban gjorde ett förbund med hvarandra. Men
Jakobjor sin väg, och Guds Englar mötte honom, och då
han såg dem, sade han: »Detta är Guds här», och kallade
det rummet Mahanaim (dubbelhär) *).

*) Englaharen är liksoin ett sändebudskap ifrån Gud, soin vid
Jakobs äterkomst tili det honom tili besitlning utlofvade landet
skulle välkomna honom och försäkra honom om gudomligt beskydd
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§. 18. Jakobs iiemkomst.

<ich bistäiu). (Uubbelhär benumnde Jakob orteu for denna syn,
emedan lian vid sidan af sin egen skara af tjenare säg englahären).

§. 18- Jakobs hemkomst. (1 Mos. 32—35).

1. Men Jakob sände bud framför sig tili sin broder
Esan och lät säga honom: »Lät mig finna nåd för dina ögon».
Buden kommo igeri tili Jakob och sade: »Vi kommo tili din
broder Esau, och han reser emot dig med 400 män. Då
fruktade Jakob storligen och delade iolket och sinä hjordar i
två skaror, och sade: Om Esau kommer på den ena skaran
och slår honom, så må den andra undkomma. Ytterligare
sade Jakob: »Gud, min faders Abrahams Gud, min fader
Isaaks Herre, Du som tili mig sagt hafver: Far åter in i
ditt land, —• si, jag är för ringa tili ali den barm-
hertighet och ali den trohet, som Du med din tje-
nare gjort hafver, förty jag hade icke mer an denna
stafven, då jag gick öfver denna Jordan, och nu är jag tili
två skaror vorden. Hjelp mig utur min broder Esau's hand.
Du hafver ju sagl: Jag viii göra dig godt och göra din säd
såsom sanden i hafvet». Derpå afskilde han skänker för Esau,
och tågade om natten tili vadet öfver Jabbok. Och förde sinä
hustrur och barn och egendom öfver elfven, och blef allena
qvar på den sidan. Då broltades en man med honom tili
dess morgonroduaden uppgick. Och då han såg, alt han icke
kunde öfvervinna Jakob, rörde han hans höftes sena, och strax
förivinade hans höftsetia. Och mannen sade: »Låt mig gå,
ty morgonroduaden går upp». Men han svarade: »Jag släp-
per dig icke, med mindre du välsignar mig». Han
sade: »Huru heler du?» Han svarade: »Jakob». Han sade:
»Du skall icke mer heta Jakob, ulan Israel (Guds-kämpe).
Förly du hafver med Gud och menniskor kämpät, och hafver
fått öfverhanden;» och Han välsignade honom der-
sammaslädes. Och Jakob kallade det rummet Pniel (Guds
ansigte) och sade: »Jag hafver sett Gud under ansig-
tet, och min sjål är frälst vorden». Och då gick so-
len upp, och han haltade i sin höft*).

*) Mannen, som kärnpade med Jakob, vai- Heirans Engel.
Profeten Hosea sager derom: „Hau hafver kämpät med Gudi>
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§. 19. Joseph och hans bröder.
han kämpade raed Engelen och vanu, ty ha n gretoch
bad honom" (K.. 12, 3. 4). Jrfkobs förflutna Hf hade värit fullt af
lögn och bedrägeii, fullt af bakslughet och ränker, fullt af tillit
tili egna gerningar och egen magt att hjelpa. Derigenom hade han
bragt öfver sig Guds vrede, och Gud sjelf uppträder mi emot
honom såsom hans farligasle motständare. 1 början kämpar Jakob
emot Gud med de kroppsliga vapnen af egen nalurlig kraft. Men
da denna kraft, genom hoft.se nans sträckning, blifvit bruten, så
griper han tili de vapen, med hvilka alleina Gud låter sig besegras,
nemligen bön och tärar. Med dessa vapen öfvervinner han Guds
vrede, och välsignas af Herren, i slället att ligga under för det för-
derf, hvarmed han af Honom i början blifvit hotad. Såsom med
ett nytt namn, så gick han ur denne kamp jemväl med ett nytt
hjerta, likasom i det yttre kraften i hans höft, sä blef ock tili
det inre det syndiga förtiöstandet på egen förmåga brulet. Och
da han bestätt i kampen med Engelen, så kan han ock med frimo-
dighet gå striden med Esau tili möte.

2. Jakob hof upp sinä ögon och såg sin bröder Esau
komma med 400 män. Och han gick emot honom och bu-
gade sig sju resor tili jorden. Men Esau lopp emot honom,
föll honom om haisen och kysste honom, och de greto. Och
Jakob sade: »Hafver jag funnit nåd för dig, så lag min skänk
af min hand». Och Esau ville icke; då nödgade han honom,
tili dess han emotlog den. Och Jakob lägrade sig invid Si-
chem och köpte ett stycke åker, der han uppslog sill. tjäll,
och uppreste der ett altare. Derefter sade Gud tili Jakob:
»Gör dig redo och far tili Bethel och bo der och bygg ett
altare Gudi, som dig syntes, då du flydde för din broder
Esau». Och Jakob gjorde så. Derefter kom Jakob tili sin
fader Isaak tili Mamre. Och Isaak var 480 år gammal,
och vardt sjuk och dödde och samlades tili sitt folk, gam-
mal och mätt af lefvande. Och hans söner Esau och Jakob
begrofvo honom.

§. 19. Joseph och hans bröder. (1 Mos. 37).
1. Joseph, Jakobs son, var 17 år gammal, då han

vardt en herde öfver hjorden med sinä bröder, och sade för
deras fader, hvilket ondt rykte öfver dem var. Men Jakob
hade Joseph kärare än alla de andra sinä barn, efter han
hade födt honom i ålderdomen; och han gjorde honom en
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§. 19. Joseph och hans bröder.

brokig kjortel. -Då när hans bröder sågo det, voro de ho-
nom hätske, och kunde icke tala tili honom ett vänligt ord.
Dessutom hade Joseph en gång en dröm, och sade tili sinä
bröder: »Hörer, hvad mig hafver drömt! Mig tyckes vi bundo
kärfvar på marken, min kärfve reste sig upp och stod, och
edra kärfvar deromkring bugade sig för min kärfve». Då
sade hans bröder tili honom: »Skulle du varda vår konung
och råda öfver oss?» Och vordo honom ännu hätskare. Och
han hade ännu en annan dröm, den förtäljde han sinä brö-
der och sade: »Si, jag hafver ännu haft en dröm; migtyck-
tes, att solen, månen och elfva stjernor bugade sig för mig».
Och då det hans fader sagdt vardt, straffade honom hans fa-
der och sade tili honom: »Hvad är det för en dröm? Skall
jag och din moder och dina bröder komma och falla ned på
jorden för dig?» Och hans bröder afundades honom. Men
hans fader behöll dessa ord.

2. Då nu hans bröder gingo bort tili att beta sin fa-
ders boskap i Sichem, sade Jakob tili Joseph: »Gack bort
och se tili, om det står väl tili med dina bröder och boska-
pen». När de nu sågo honom långt ifrån, sade de: »Si,
drömmaren kommer der. Så låter oss slå honom ihjäl, och
säga, att ett ondt djur hafver ätit upp honom; så får man
se, hvad hans drömmar äro». När Ruben hörde det, ville
han frälsa honom af deras händer och sade: »Låter oss icke
utgjuta blod, utan låt oss kasta honom i den gropen, som
är i öknen». Men han ville hafva honom frälst utur deras
hand, att han måtte hafva haft honom tili sin fader igen.
Då nu Joseph kom tili sinä bröder, afklädde de honom hans
brokiga kjortel och kastade honom i en grop; men der var
intet vatten uti. Och de satte sig ned tili att äta. I det
de nu hofvo sinä Ögon upp, sågo de en hop Ismaeliter komma
med deras kameler, de förde kryddor och balsam, och foro
ned tili Egypten. Då sade Juda: »Hvad hjelper det oss,
att vi dräpa vår bröder. Kommer och låter oss sälja honom
tili de Ismaeliter, att vara händer icke förtaga sig på ho-
nom; ty han är vår bröder». Och de lydde honom. Då
drogo de honom upp af gropen och sålde honom för tjugu
silfverpenningar. Då nu Ruben återkom tili gropen, och icke
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§. 20. Josephs tjenst och fångenskap.

fann Joseph der, ref hau sinä kläder, och kom åter tili sinä
bröder och sade: »Pilten är icke der, hvart skall jag?» Då
slagtade de en bock och doppade Jqsephs kjortel i blodet,
och sände den tili deras fader och lato säga honom: »Denna
hafve vi funnit, se, om det är din sons kjortel?» Men han
kände honom och sade: »Det är min sons kjortel; ett ondt
djur hafver ätit upp honom, ett vilddjur hafver rifvit Joseph».
Och han sörjde sin son en lång tid.
Anm. Märkvärdigt är, af.t Josephs historia har så mycken likhet

med Christi, isynnerhet att i Josephs fdrhållande tili sinä
bröder Judarnes förhållande tili Jesus, som var deras broder ef-
ter köttet, så tydligen blifvit afbildadt. Han var af Fadren
sänd tili dem, de hatade honom utan orsak, höllo rådslag öfver
honom, för att döda honom. Judas sålde honom för 30 silfver-
penuingar, hvarpå han blef öfverantvardad hedningarne etc.

§. 20. Josephs tjenst och fångenskap.
(1 Mos. 39. 40).

1. Men Ismaeliterne sålde Joseph i Egypten tili Po-
tiphar, Pharaos hofmästare. Och alit det Joseph gjorde, lät
Herren gå lyckosammeligen tili. Derföre satte Potiphar honom
Öfver sitt hus, och alit, det han hade, lät han under hans händer.

Men Joseph var fager tili utseende. Och det begaf sig,
att hans herres hustru kastade sinä ögon på Joseph och ville
förföra honom. Men han vägrade och sade: »Si, min herre
vet icke hvad i hans hus är, och alit, det han hafver, hafver
han gifvit under minä händer. Hvi skulle jag nu så myc-
ket ondt göra och synda emot Gud?» Men det begaf
sig en dag, att Joseph gick in i huset tili att göra sin syssla,
och ingen af husfolket var der när. Då fick non honom i
hans mantel, för att qvarhålla honom hos sig. Men han lät
mäntein blifva i hennes hand och rymde ut af huset. Då
kallade non husfolket och sade: »Si, han hafver fört oss här
in en Ebreisk man, att han skulle komma oss på skam. Han
kom här in tili mig, på det han skulle ligga när mig. Men
då jag ropade, lemnade han sin mantel och flydde». Och
när hennes herre hemkom, sade hon tili honom de samma
orden. Och han vardt ganska vred och lade Joseph i fän-
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§. 20. Josephs tjenst och fångenskap.

gelse, der konungens fångar inne lågo. Men Herren var
med honöm och lät honom firma nåd för befallningsmannen
öfver fångahuset, så att hau befallde alla fångarne i fängelset
under hans hand, att alit det der skedde måste ske genom
honom, ty Herren var med Joseph och lät alit det han gjorde
lyckosamligen tillgå.

2. Och det begaf sig derefter, alt konungens i Egyp-
ten öfverste munskänk och öfverste bagare bruto deras herre,
konungen, emot, och konungen lät sätta dem båda i fängelse.
Efter någon tid drömde båda under en natt hvar sin dröm.
Om morgonen såg Joseph, att de voro sorgsna, och frågade
dem: »Hvarföre ären J så bedröfvade i dag?» De svarade:
»Oss hafver drömt, och vi hafve ingen, som oss det utläg-
ger». Joseph sade: »Ulläggningen hörer Gud tili. Dock
förtäljer mig det!» Då förlälde munskänken: »Mig drömde,
att ett vinträd var för mig; det hade tre grenar, grönskade,
växte och blomstrade, och dess drufvor vordo mogna. Och
jag tog drufvorna och krysste dem i Pharaos skänkekar (ba-
gare), och fick Pharao skänkekaret i handen». Joseph sade
tili honom: »Detta är uttydningen: Tre grenar äro tre dagar.
Efter tre dagar skali Pharao upphöja ditt hufvud och sätta
dig åter tili ditt embete. Men tänk på mig, då dig går väl
och gör barmhertighet med mig, att du Pharao ingifver, att
han tager mig af detta huset, ty jag hafver intet gjort, att
de mig insatt hafva». Då öfverste bagaren såg, att uttyd-
ningen var god, sade han:. »Mig hafver ock drömt, alt jag
bar tre flätade korgar på mitt hufvud, och i öfversta korgen
allahanda bakad mat tili Pharaos behof, och fåglarne ålo af
korgen på mitt hufvud». Joseph svarade: »Detta är uttyd-
ningen: Tre korgar äro ire dagar. Och efter tre dagar skall
Pharao upphöja dilt hufvud och hänga dig i en ga'ge».
Och tredje dagen derefter begick Pharao sin årsdag och satte
den öfverste munskänken åter tili sitt embete, men öfverste
bagaren lät han hänga. Men den öfverste munskänken tänkte
icke på Joseph, utan förgat honom.
An m. Äfven i Josephs tjenst och fångenskap föiefinnes myclcen lik-

het med Christi lefnad: äfven Han tjente under förnedring, se-
grade öfver frestelsen, blef pä falskt vittnesbörd' dömd, och
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§. 21. Josephs upphöjelse.

jemte Honom tvenne illgerningsmän, af hvilka Hau förkunnade
den ena benädning.

§. 21. Josephs upphöjelse. (1 Mos. 41).

1. Två år derefter hade Pharao en dröm, såsom
hade han stått vid elfven Nil, och sett af elfven uppstiga sju
sköna och feta nöt, och efter dem andra sju vanskapliga och
magra nöt, som. uppåto de sju sköna och feta nöten, och
det syntes icke på dem, att de hade ätit dem, ulan de voro
vanskapliga såsom tillförene. Då vaknade Pharao. Och han
somnade åter och såg i drömmen sju fulla och tjocka ax
växa på en stjelk; derefter såg han sju tunna förvissnade ax
uppgå, hvilka uppslukade de fulla axen. Då vaknade Pharao,
och då det vardt morgon, vardt haris ande bedröfvad, och
han lät kalla alla visa och spåmän i Egypten. Men der var
ingen, som kunde uttyda drömmen för Pharao. Då talade
den öfverste munskänken tili Pharao och sade: »Jag kom-
mer i dag ihåg minä synder. Då Pharao var förtörnad på
sinä tjenare och lade mig med den öfverste bagaren i fän-
gelse, drömde oss båda i en natt, och der var när oss en
Ebreisk ung man, hvilken uttydde oss vara drömmar, och
såsom han oss uttydde, så är gånget, ty jag är åter sait
tili mitt embete och han är hängd»,

2. Då sände Pharao bort och lät kalla Joseph utur
fängelset, Joseph lät raka och kläda sig och kom tili Pha-
rao. Då sade Pharao tili honom: »Mig hafver drömt en dröm
och ingen är, som honom uttyder. Men jag hafver hört sä-
gas om dig, att när du hör en dröm, så uttyder du honom».
Joseph svarade: »Det står icke mig tili; men Gud skall dock
förkunna Pharao det godt är», Då förtälde konungen honom
sinä drömmar. Joseph svarade: »Båda drömmarne, Pharao,
äro ens. Gud förkunnar Pharao, hvad lian göra viii. Si,
sju år varda kommande med stor ymnighet i hela Egypti
land; och efter dem sju hårda år, alt man intet skall veta
af den ymnigheten i landet för den dyra tidens skull. Men
att Pharao hafver andra fesan drömt, betyder, att Gud skall
sådant visserligen och snarligen göra, Nu må Pharao se efter
en förståndig och vis man, den han sätta må öfver Egypti

G
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§. 22. Josephs bröders första resa tili Egypten.

land, och taga den femte delen i de sju rika åren och för-
samia ali spisning af de goda åren uti kornhus, tili förråd
för de sju hårda åren».

3. Det talet behagade Pharao och alla hans tjenare
väl, och han sade: »Huru kunne vi finna en sadan man,
som Guds ande är uti? Efter Gud hafver alit sådant kun-
gjort dig, är Jngen så klok och förståndig som du. Du skall
vara öfver mitt hus, och efter ditt ord skall alit mitt folk
lydigt vara; allena i mitt konungsliga säte viii jag vara mer
än du. Och Pharao tog sin ring af sin hand och gaf honom
Joseph på hans hand, och klädde honom i hvitt silke och
hängde en guldkedja på hans hals, och lät honom sitta på den
andra vagnen och utropa för honom: »Abrech!» (d. ä.
«böjer knä!»), och kallade honom Zaphnathphaneach
(d. ä. verldens räddare). Men Joseph var 30 år gammal,
då han satt var öfver Egypti land. Och for omkring hela
Egypten och församlade frukterna af de sju goda åren och lade
tillhopa öfvermåttan säd, som sandkornen i hafvet. Så be-
gynte de sju hårda åren gå uppå, och vardt en dyr tid i alla
land. Då nu folket ropade tili Pharao om bröd, sade han:
»Går bort tili Joseph, hvad han säger eder, det görer». Och
alla land kommo tili Egypten, tili att köpa säd när Joseph.

Och åt Joseph vordo födde två söner: Ephraim och
Manasse.
A nm. Äfven Christus kom genom förnedring tili höghet, genom

tjenande til herravälde, och blef en verldens frälsare, hvilken
sitter på Guds högra hand och spisar med lifsens bröd alla dem,
som hungra efter rättfärdighet; för hvilken oclså alla Inän
slcola sig böja.

§. 22. Josephs bröders första resa tili Egypten.
(1 Mos. 42).

1. Äfven i Kanaans land var dyr tid. Men då Jakob
hörde, att säd var fal i Egypten, sade han tili sinä söner:
»Farer ned och köper oss säd, att vi må lefva och icke dö».
Men Benjamin, Josephs broder, lät Jakob icke fara med sinä
bröder; ty han sade: »Honom måtte något ondt vederkomma».
Så kommo Israels barn för att köpa säd och folio ned tili
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§. 22. Josephs bröders första resa tili Egypten.

jorden för Joseph-. Och hau såg uppå dem och igenkände
dem, och låtsade vara främmande emot dem, talade skarpt
tili dem och sade: »Hvadan kommen J?» De sade: »Utaf
Kanaans land tili att köpa spisning». Men de kände honom
icke. Och Joseph tänkte på drömmen, som han drömt om
dem, och sade tili dem: »I ären spejare, och ären komne tili
att bese, hvarest landet är ö'ppet«. De svarade honom: »Nej,
herre, dina tjenare äro komne tili att köpa spisning; vi aro
redelige och hafve aldrig värit spejare. Vi äro toi f bröder,
en mans söner i Kanaans land, och den yngste är när vår
fader, men den ene är icke mer tili». Joseph sade tili dem:
»Detta är det jag hafver sagt eder: spejare ären J. J skolen
icke komma hädän, med mindre eder yngsta broder kommer
hit. Sänder en af eder bort, som hemtar hit eder broder;
men J skolen vara fångne. Så viii jag pröfva ederttal, om
J faren med sanningen, eller icke». Och han lät sätta dem
alla i förvar i tre dagar *).

*) Josepli gaf sig icke genast tillkänna för sinä bröder, för att
på förhandförsöka dem, om de ännu voro så hårdhjertade, som tili—-
förene, och om de äfven nu skulle handia lika kärlekslöst emot
Benjamin, som de förut hade handlat emot honom.

2. På tredje dagen sade han tili dem: »Viljen J lefva,
så görer alltså: låter en broder af eder ligga bunden i fän-
gelset;-men J farer bort, och förer hem, hvad J köpt hafven
emot hungern. Och förer eder yngsta broder hit tili mig,
så viii jag tro edra ord». Men de talade inbördes: »Detta
hafve vi förskyllat på vår broder, att vi sågo hans själs
ångest, då han bad oss, och vi ville icke höra honom; der-
före kommer nu denna bedröfvelsen öfver oss». Men de visste
icke, att Joseph förstod dem; ty han talade med dem
genom en tolk. Och han vände sig ifrån dem och gret. Då
han nu vände sig åter tili dem, tog han Simeon utaf dem,
och band honom för deras ögon. Och gaf befallning, att de-
ras säckar skulle fyllas med mälning och deras penningar
gifvas igen, hvars i hans säck. Och de foro hädän. Då de
nu kommo hem tili deras fader Jakob i Kanaans land, sade
de honom alit det dem vederfarits hade. Och då de slogo
ut säckarne, fann hvar och en sitt penningeknyte i sin säck.
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§. 23. Joseplis bröders andra resa

Då vordo de förskräckte, och Jakob sade: »J hafven gjort
mig barnlös! Joseph är icke mera tili, Simeon är ock icke
mera tili, Benjamin viljen J taga ifrån mig; det går alit
öfver mig!»

§. 23- Josephs bröders andra resa. (1 Mos. 43)
i. Men den dyra tiden tryckte landet. Och då säden

var förtärd, sade deras fader tili dem: »Farer åter dit och
köper oss någon spisning!» Då svarade honom Juda: »Den
mannen vederlade oss det högeligen: J skolen icke komma
för minä ögon, med mindre eder broder är med eder. ■ —Ar det nu så, att du sänder vår broder med oss, så vilja
vi fara ned och köpa dig spisning; men är det så, att du
icke sänder honom, så fara vi icke neder». Israel sade:
»Hvi hafven J så illa gjort emot mig, att J hafven det sagt
mannen, att i haden än en broder?» De svarade: »Den man-
nen frågade så grannt om oss och vår slägt. Huru kunde
vi veta, att han skulle säga: hafver eder broder hit neder med
eder!» Då sade Juda tili Israel, sin fader: »Låt pilten fara
med mig! Jag viii vara god för honom. Förer jag dig icke
honom igen, så viii jag hafva skuld, så länge jag lefver».
Då sade Israel: »Måste det nu så vara, så tagen eder broder,
och förer mannen skänker af landets bästa frukt, balsam, ho-
nung och örter, och mirrham, dadel och mandel. Tager ock
andra peniiingar med eder; och de penningar, som J hafven
fått igen ofvan i edra säckar; tillafventyrs der är någon villa
ibland kommen. Men allmägtig Gud gifve eder barmherlig-
het för den mannen, att han måtte eder fri låta den andra
brodren och Benjamin!»

2. Då foro de in i Egypten och gingo inför Joseph.
Och Joseph befallde honom, som var öfver hans hus, att han
skulle föra dem in i huset och tillreda en måltid, ty de
skulle äta middag med honom. Men de fruktade sig och sade:
»Vi äro här införde för penningarnes skull, att han viii låta
en dom öfver oss gå, dermed han oss tager tili sinä trälar».
Derföre gingo de tili mannen, som var öfver Josephs hus,
och ville återgifva åt honom penningarne. Men han sade:
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§. 24. Joseph gifver sig tillkänna för sinä bröder.

»Frukter eder icke. Eder Gud och eder faders Gud hafver
gifvit eder en skatt i edra säckar. Edra penningar hafver
jag fått». Och han hade Simeon ut tili dem. Då nu Joseph
gick in i huset, buro de honom skänkerna och folio ned för
honom tili jorden. Men han lackade dem kärligen och sade:
»Går det väl med eder fader, den gamle? Lefver han ännu?»

Då såg han sin broder Benjamin, sin moders son, och sade:
»Är det eder yngste broder, som J saden mig af?» och sade
ytterligare: »Gud väre dig nådig, min son!» Och Joseph
hastade, ty hans hjerta var brinnande öfver brodren, och gick
in i sin kammare och gret. Och då han hade tvagit sitt an-
sigte, gick han ut, höll sig fast och sade: »Lägger bröd fram!»
Och,der bars fram särskilt för honom och för de Egyptier,
som med honom åto, förty de Egyptier töras icke äta bröd
med Ebreerne, emedan boskapsherdar aro en styggelse för
dem. Och man lät dem sitta för honom efter ålder. Der-
öfver förundrade de sig inbördes. Och man bar dem rätter
af hans bord, menåt Benjamin fem gånger mer än dem andra.

§. 24 Joseph gifver sig tillkänna för sinä bröder.
(1 Mos. 44. 45).

i. Och Joseph befallde honom, som var öfver hans
hus, och sade: »Fyll dessa männers säckar med spisning,
så mycket de kunna föra, och lägg hvarjom sinä penningar
ofvan i hans säck, och min silfverskål ofvan i den yngstes
säck». Han gjorde så." Om morgonen, då ljust vardt, lato
de männerna fara med sinä åsnor. Då de nu voro utur sta-
den, sade Joseph tili. honom, som var öfver hans hus: »Upp,
far efter männerna!» Och när han upphann dem, sade han
tili dem: »Hvi hafven i lönt godt med ondt? Är icke så,
J hafven stulit min herres dryckesskål?» De svarade ho-
nom: »Si, penningarne, som vi funno ofvan uti vara säckar,
hafve vi fört tili dig igen; hvi skulle vi hafva stulit silfver
och guld? När hvilken skålen varder funnen, han må dö,
dertill vilja vi ock vara min herres trälar». Han sade: »Ja,
när hvilken den fjnnes, han väre min träl». Och de lade
hvar sin säck ned på jorden och öppnade den. Och han
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§. 24. Joseph gifver sig tillkänna för sinä bröder.

sökte, och begynnte från den äldste in tili den yngste; då
fanns skålen i Benjamins säck. Då refvo de sinä kläder och
foro åter in i staden.

2. Och Juda gick med sinä bröder in i Josephs hus;
och de föllo ned för honom tili jorden. Men Joseph sade
tili dem: »Hvi torden J det göra?» Juda sade: »Hvad skola
vi säga? Gud hafver funnit.dina tjenares missgerningar. Si,
vi äro min herres trälar». Men Joseph sade:- »Bort det;
den mamien, som skålen är funnen när, han skall vara min
träl; men J farer med frid upp tili eder fader». Då sade
Juda: »Herre, låt din tjenare tala ett ord! Vår faders själ
hänger vid denna piltens själ. Om jag nu komme hem, och
pilten icke vore med oss, så vorde vi vår faders grå hår
förande med jemmer ned i grafven. Också hafver jag vä-

rit min fader god för pilten. Derföre, låt din tjenare blifva
här i piltens stad, och låt pilten fara upp med sinä bröder!
Förty huru skulle jag fara upp tili min fader, när pilten icke
är med mig? Jag finge se den jemmer, som min fader
uppå komme!»

3. Då kunde Joseph icke halla sig längre, utan gret
öfverljudt och sade: »Jag är Joseph. Lefver min 1 fader
ännu?» Och han sade: »Går dock hit tili mig! Jag är
Joseph, eder bröder, den J hafven sålt tili Egypten. Och
nu tänker icke, att jag är vred, alt J hafven sålt mig hit,
ty för eder välfärds skull hafver Gud sändt mig hit
för eder. Ty det är ännu fem år, att ingen plöjning eller
uppskörd skall varda. Så hafven icke nu J sändt mig hit,
utan Gud. Skynder eder nu tili min fader och säger ho-
nom: Det låter din son Joseph säga dig: Gud hafver satt
mig tili en herre i hela Egypti land; kom ned tili mig, för-
summa dig icke; jag viii försörja dig, ty det är ännu fem
år dyr tid. Skynder eder och kommer hit ned med min fader».
Och han fick sin bröder Benjamin om haisen och gret, och
kysste alla sinä bröder.

4. Och när det ryktet kom tili Pharao, alt Josephs
bröder voro komne, behagade det Pharao väl, och han sade
tili Joseph: »Säg dina bröder: Farer bort i Kanaans land,
och tager eder fader och edert folk och kommer tili mig.
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§. 2S. Jakobs flyttning tili Egypten.

Oeh tager med eder utaf Egypti land vagnar för edra barn
och hustrur, och skoner icke edra bohagsting, förty alit det
bästa i hela Egypten skall höra eder tili». När de nu kommo
tili sin fader Jakob och sade tili honom: »Joseph lefver ännu
och är herre i hela Egypti land,» • så föll det honom icke
i sinnet, ty han trodde dem icke. Men då han såg vagnarne,
som Joseph utsändt hade, vardt hans ande lefvande, och han
sade: »Jag hafver nog, att min son Joseph ännu lefver. Jag
viii fara bort och se honom, förrän jag dör».
An m. Likasom Josephs bröder efter läng hårdhjertenhet, efter

många pröfningar och straffdomar, undteligen ödmjuke och ån-
gerfulle böjde sig ned för Joseph, likaså skall äfven engång
Judarne, efter längvarig otro, efter mängen piöfning och föröd-
mjukelse, på sistone omvända sig tili Christus, och af Honom
tili deras frälsning i nåd upptagas.

§.25- Jakobs flyttning tili Egypten.
(1 Mos. 46. 47).

4. Israel for nu dit med alit det honom tillhörde. Och
du han kom tili Berseba, offrade han, och Gud sade tili honom
om natten i en syn: »Jag är Gud, din faders Gud! Frukta
dig icke att fara in i Egypten, förty der viii jag göra dig tili
ett mägtigt folk. Jag viii fara dit med dig, och viii åter
föra dig der ut». Men alla sjalar af Jakobs hus, som kommo
in i Egypten, voro 70, utom tjenarene och utom hans sö-
ners hustrur. Och Jakob sände Juda före sig tili Joseph.
Då for Joseph ut sin fader Jsrael tili möte tili Gosen. Och
då han fick se honom, föll han om hans hals, och gret stor-
ligen vid hans hals. Då sade Israel: »Nu viii jag gerna dö
efter det jag hafver sett ditt ansigte, att du ännu lefver».

2. Då kom Joseph Öch förkunnade det Pharao, att
hans fader och bröder hade kömmit. Och han tog fem sinä
bröder och föreställde dem för Pharao. Då frågade Pharao:
»Hvad är eder handel?» De svarade: »Dina tjenare aro her-
dar, vi och vara fader», och bådo honom, att han ville låta
dem bo i landet Gosen*). Pharao sade tili Joseph: »Det
är din fader, och det är dina bröder. Egypti land står dig
öppet, låt dem bo på bästa platsen i landet, låt dem bo i
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§. 26. Jakobs och Josephs sista dagar.

landet Gosen. Och om du vet några män ibland dem, som
dogse äro, så sätt dem öfver min boskap». Joseph hade
ock sin fader Jakob in och föreställde honom för Pharao.
Pharao frågade Jakob: »Huru gammal är du?» Han sade:
»Min vandringstid är 130 år; liten och ond är min vandrings-
tid och räcker icke tili minä fäders vandringstid». Och Ja-
kob välsignade Pharao.

*) Landet Gosen är östliga delen af Egypten, sträckaude sig
frän pelusiska INilarnien tili Egyptens bäck (Rhinokolura), vid Pa-
lesliiuis gräns, en vid landstiäcka med inänga och feta betesuiarker.

■— Hade Israeliterne qyarblifvit i Kannan, så var att befara, att de
hade blandat sig med Kanaaniterna och sanimansmultit med dem.
Men detta hade man alldeles icke att frukta i Gosen, emedan lier-
dar voro afskydda af Egyptieine. Egypten skulle jemväl för dem
blifva en sorgens och pröfningens skola.

§. 26. Jakobs och Josephs sista dagar.
(1 Mos. 48—50).

1. Så bodde Israel i Egypten i landet Gosen, och
hade det inne och växte tili och förökades svårligen. Och
Jakob lefde ännu 17 år, så att hans hela ålder var 147
år. Då nu tiden kom, att Israel dö skulle, tog han af Jo-
seph en ed, att han icke skulle begrafva honom i Egypten,
utan lägga honom när hans fäder uti deras arfvegraf. Der-
efter vardt Joseph sagdt: »Si, din fader är sjuk,» och han
gick med sinä båda söner Manasse och Ephraim tili honom.
Och Israel tog styrka tili sig, satte sig upp i sängen och
sade: »Si, dina två söner, som dig i Egypten födde äro,
skola vara minä, likasom Ruben och Simeon». Och Israel
räckte ut sinä händer och lade sin högra på Ephraims, den
yngres, liufvud, och sin venstra på Manasses, den förstföddes,
hufvud, och omskifte händerna med vilja, välsignade dem och
sade: »Gud, för hvilken minä fäder Abraham och Isaak van-
drat hafva, Gud, som mig födt hafver alit intill denna dag,
Engelen, som mig frälst hafver af alit ondt, Han väjsigne
desse piltarne, att de må vasa och förökas påjorden!» Och
Jakob sade ytterligare tili Joseph: »Si, jag dör, och Gud
skall vara med eder, och skall föra eder åter i edra fäders land».

48



§. 26. Jaköbs och Josephia sista dagar.

0 Joseph hade utsett fbr sinä söner det sorn bättre var, äu äre-
ställen uti Egyplen,då han lät dem ätervända tili sinä bröders ringa
herdestånd. Derigenom, att Jakob upptog Josepbs båda söner så-
som sinä egna, uppk&mmo 13 stammar; men da sedermera Levi stam
afskildes för gudsljensten i lielgedouaen, blef tolftalet äterstäldt.
Jakobs önskan att blifva begrafven i Kanaan, vittnar oia samma
tro, som föranlät Abraham att derstädes ihratta en arfgrift.

2. Och Jakob kallade sinä 12 söner tili sin säng och
förkunnade dem, hvad dem skulle hända i den aflägsna fram-
tiden. Och när ordningen kom tili Juda, sade han: »Juda, du
är det! Dig skola dina bröder lofva; för dig skola
din faders barn buga sig: Juda är ett ungt lejon.
Du är högt kommen, min son, genom stor seger.
Spiran skall icke varda tagen ifrun Juda, ej heller
en mästare ifrån haris fötter, tili dess Hjelten kom-
merj, och Honom skola jolken (Ulf alla» *). Och sedän
Jakob hade uttalat den prophetiska välsignelsen, vardt han
samkad tili sitt folk. Då föll Joseph öfver sin faders an-
sigte och gret och kysste honom. Och Joseph befallde sinä
tjenare, läkarene, att de skulle smörja hans fader. Detta
varade i4O dagar. Derefter begreto honom de Egyptier i7O
dagar. Så for Joseph upp att begrafva sin fader. Och med
honom foro alla hans bröder och Pharaos tjenare med många
vagnar och resenärer. Och hans barn begrofvo honom i dub-
belgrotlan Machpelah.

*) Detta är det tredje nttryckliga löftel oin Cbristus. Intill
Abraham hade frälsningen blifvit väntad af qviunans säd (§. 3.
2); sedermera af Abrahams säd (§. 8. 1), och nu inskräiiktes för-
hoppningen tili Juda stam. Betydelsen af den nya förutsägelseii
är denua: Juda skall så länge föiblifva den herrskande stammen,
lills verldens Frälsare frän deiisamma fram,trädt. Honom skola da
alla folk falla tili, och genom Honom skall Juda's jordiska magt
förklaias tili ett evigt, himmelskt herradöine. Så skedde ock:
Kort före Christi död blef sjelfständigheteo och domsrättigheten för
alltid Judarne fråntagen af Romarene; men Christus, lejonet af
Juda stam (Uppenb. h, 5), förklarade Juda's veildsliga spira tili
ett evigt herravälde.

3. Men Josephs bröder fruktade, då deras fader var
död, att Joseph skulle vedergälla dem det onda, som de hade
gjort honom, och lato säga honom: »Din fader gaf befallning

7
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§. 27. Bihang. Hiobs historia.

före sin död: Så skolen J säga Joseph: Kare, förlåt dina
bröder deras missgerning. Kare, förlåt oss nu, som aro
din faders Guds tjenare, denna missgerning!» Men Joseph
gret, då de sådant talade med honom, och sade: »Frukter
eder icke, ty jag är under Gud. I tänkten ondt öfver mig,
men Gud hafver vändt det tili godo, att Han gjorde, som för
ögon är, tili att frälsa mycket folk». Och han stärkte dem
och talade vänligt med dem. Och Joseph tog en ed af
sinä bröder och sade: »När Gud varder eder sökande och
förande utaf detta landet uti det land, som Han hafver svurit
Abraham, lsaak och Jakob, så förer minä ben hädän». Och
Joseph dog, då han var 110 år gammal, och de smorde honom
och lade honom uti en kista i Egypten.

§. 27. Bihang. Hiobs historia.
1. Uti det landet Uz (sannolikt i nordost från Edomiter

berget) var en man, som hette Hiob; han var gudfruktig
och flydde det onda. Och honom vordo födde 7 söner och
3 döttrar, och han egde ganska mycket tjenstefolk och många
hjordar, och var mägtigare än alla de i österlanden bodde.
Och hans söner gjorde gästabud, hvar sin dag, och bjödo
sinä systrar tili att äta och dricka med sig. Och när en
gästabudsdag var ute, offrade Hiob bränneoffer för dem. Förty
han tänkte: »Minä söner kunna hafva syndat och öfvergifvit
Gud i sitt hjerta». Men det hände, då Guds barn (eng-
larne) trädde fram för Herren, kom satan ock med dem.
Herren sade tili satan: »Hvadan kommer du?» Satan svarade:
»Jag hafver farit genom landet alit omkring». Och Herren
sade: »Hafver du icke gifvit akt uppå min tjenare Hiob? Ty
hans like är icke i landet». Satan sade: »Menar du, att
Hiob fruktar Gud förgäfves? Hafver du dock välsignat honom,
och hans gods ulbredt». Herren sade: »Si, alit det han
eger väre i din hand, allena vid honom sj elf kom icke din
hand!» Då gick satan ut ifrån Herren.

2. Men en dag, då Hiobs söner och döttrar åto och drucko
vin, kom ett bud tili Hiob och sade: »Man plöjde med oxarne
och åsninnorna gingo der när i bet; då föllo de af rika Ara-
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§. 27. Bihang. Hiobs historia.

bien in, togo dem och slogo drängarne med svärdsegg, och
jag undslapp allena, att jag skulle säga dig det». Medan han
ännu talade, kom en annan och sade: »Guds eld föll af
himmelen, och brände upp fåren och drängarne; och jag slapp
allena undan, att jag skulle säga dig det». Medan han ännu
talade, kom åter en och sade: »De Chaldeer togo kamelerna
och slogo drängarne med svärdsegg; och jag slapp allena un-
dan, att jag skulle säga dig det». Medan han ännu talade,
kom en och sade: »Dina söner och döttrar åto och drucko;
si, der kom ett stort väder af öknen och stötte på huset och
kastade det på piltarne, att de blefvo döde». Då stod Hiob
upp och ref sönder sinä kläder, och ref sig i hufvudet; och
föll ned på jorden, tillbad och sade: »Jag är naken kominen
af min moders lif, naken skall jag åter hädanfara: Herren gaf,
och Herren tog; välsignadt väre Herrans namn».

3. Och det begaf sig derefter, då Guds barn trädde
fram för Herren, att satan ock kom med dem. Då sade Herren
tili satan: »Hafver du icke gifvit akt på min tjenare Hiob?
Ty hans like är icke i landet, och han står fast i sin fromhet».
Satan sade: »Alit det en man hafver, låter han för sitt lif;
men kom vid hans ben och kött, så skall han förbanna dig
i ansigtet». Herren sade: »Si, han väre i din hand, dock
skona hans lif». Då for satan ut ifrån Herrans ansigte, och
slog Hiob med onda sår, ifrån hans fotblad upp tili hans hjessa.
Och han tog en skärfva och skrapade sig dermed, och satt
i aska. Och hans hustru sade tili honom: »Står du ännu i
din fromhet? Yälsigna Gud och dö!» Men han sade: »Hafve
vi fått godt af Gud, skole vi ock icke annamma det
onda?» Uti alit detta syndade Hiob icke.

4. Och tre Hiobs vänner, Eliphas, Bildad och Zo-
phar, kommo för att trösta honom. Och de greto och sutto
med honom på jorden i sju dagar och sju nätter och talade
intet med honom, ty de sågo, att hans s veda var ganska stor.
Derefter upplät Hiob sin mun och förbannade sin födelsedag.
Då begynnte hans vänner straffa honom, att han måste vara
en hemlig syndare framför alla andra menniskor, emedan
Gud sändt öfver honom mer lidande än öfver andra menniskor,

och förmenade sig sålunda rättfärdiga Gud. Emot sådana
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kärlekslösa och orättvisa anklagelser försvarar sig Hiob segrande.
Väl drifver vännernas oförståndiga ifver äfveu honom utöfver
ödmjukhetens gränsor, så att han pockar på sin rättfärdighet
och viii gå tili rätta med Gud. Men derunder sätter haa dock
det fasta förtroende tili Gud, att Han skall uppenbara hans
oskuld, och säger-: »Jag vet att min förlossare lefver,
och Han skall på sistone uppväcka mig af jorden,
och jag skall sedän med denna min hud omklädd
varda, och skall i mitt kött få se Gud». De tre vän-
nerna tystna och äro besegrade.

5. Men Elihu (en fjerde Yän), hvilken hade bidat,
medan de andre talade, som voro äldre än han, vardt vred
på Hiob, derföre alt han höll sin själ rättfärdigare än Gud,
och på hans tre vänner, derföre att de intet svar funno och dock
fördömde Hiob, och sade bland annat: »Gud förskräcker men-
niskorna och näpser dem, på det Han skall vända menniskan
ifrån olycka och förvara henne för öfvermod; och näpser honom
med sveda uppå hans säng. Si, alit detta gör Gud, på det
Han skall hämla hans själ igen utur förderfvet». Och när
Elihu hade utlalat, teg äfven Hiob och var redan genom
mensklig vishet besegrad.

6. Då kom Gud neder i ett väder och talade tili Hiob:
»Gjorda dina länder såsom en man; Jag viii fråga dig; säg,
är du så klok? Hvar var du* då Jag grundade jorden? Säg
mig! Då morgonsljernorna tillsammans lofvade mig, och alla
Guds barn fröjdade sig». Och Hiob häpnade öfver Guds frågor
och sade: »Jag hafver ovisligen taiat, det mig för högt är och
det jag icke förstår. Derföre gifver jag mig skuld och bot
i stoft och aska». Och tili Eliphas sade Herren: »Min vrede
är förgrymmad Öfver dig och öfver dina två vänner, förty J
hafven icke rätteligen taiat om Mig, såsom min Ijenare Hiob.
Så offrer nu bränneoffer för eder och låter min tjenare Hiob
bedja för eder, att Jag icke skall låta eder se, huru J hafven be-
drifvit en dårhet». Och Herren såg tili Hiob och gaf honom dub-
belt så mycket, som han förut hade haft, och välsignade Hiob mer
än tillförene. Och han fick sju söner och tre döttrar, och lefde
derefter 140 år, så att han fick se sinä barn och barnabarn alit
intill fjerde led, och blef död gammal och mätt af lefvande.
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§. 28. Moses födelse och flykt.

Tredje Underafdelningen.

Moses historia.
(2 Mos. I—s Mos.)

§. 28. Moses födelse och flykt. (2 Mos. 4. 2).
\. Då nu Joseph död var, förökades Israels barn och

vordo ganska många. Då vardt en ny konung öfver Egypten,
hvilken intet visste af Joseph. Denne sade tili sitt folk:
»Si, Israels barns folk är mycket, och mera an vi; nu väl,
vi vilja listeligen förlägga dem, att de icke varda så många;
ty om något örlig pakomme mot oss, måtte de ock gifva sig
tili vara fiender». Och han satte öfver dem arbetsfogdar, som
betungade dem med svårt arbete på ler och tegel. Men ju'
mer de förtryckte folket, desto mer förökades det. Då bjöd
Pharao alit sitt folk och sade: »Alit mankön, som födt varder,
kaster i elfven, och alit qvinkön låter lefva».

2. Och en man gick bort af Levi hus, som het Am-
ram, och tog en Levi dotter, som het Jochebet. Och
qvinnan födde en son. Och då hon såg att det var ett dä-
jeligt barn, fördolde hon det i tre månader. Och då hon icke
längre kunde fördölja det, gjorde hon en kista af rör och
beströk henne med ler och beck, lade barnet deri och sköt
henne ut i vassen vid stranden af elfven. Och hans syster
(Mirjam) stod långt ifrån, på det hon skulle se, huru honom
skulle varda gångande. Och Pharaos dotter kom ned för att
bada i elfven. Då hon fick se kistan i vassen, sände hon
sin piga dit och lät hemta henne. Och då hon upplyckte
henne, fick hon se barnet, och si, det gret. Då ömkade
hon sig deröfver och sade: »Detta är ett af de Ebreiska bar-
nen». Då trädde barnets syster fram och sade tili Pharaos
dotter: »Yill du, att jag går och kallar tili dig en Ebreisk
qvinna, att hon ammar dig barnet upp?» Hon sade: »Gack!»
Pigan kallade barnets moder. Och Pharaos dotter sade: »Tag
detta barnet och amma mig det upp, jag viii löna dig». Och
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då barnet var stort vordet, audtvardade hon det Pharaos dotter,
och hon annammade honom för sin son och kallade honom
Mose, ty hon sade: »Utur vattnet hafver jag tagit honom».
och han vardt lärd i ali Egyptiernas visdom och var mägtig
i ord och gerningar (Apostl. 7, 22).

3. Och da Mose var 40 år gammal, kom honom i
hjertat, att han ville bese sinä bröder, Israels barn. Ty genom
tron nekade han sig vara Pharaos dotterson, och ville mycket
hellre lida bedröfvelse med Guds folk, än tili en tid hafva
lust i synden (Hebr. 11, 25). Och han såg deras tunga
och vardt varse, att en Egyptisk man slog hans broder, en
af de Ebreer. Och då han såg, att der ingen menniska var,
slog han Egyptiern ihjäl och begrof honom i sanden. Men
han mente, att hans bröder skulle förstå, att Gud genom hans
hand skulle frälsa dem; men de förstodo det icke (Apostl.
7, 25). En annan dag gick han och ut och såg två Ebreiska
män träta sins emellan, och sade tili den, som orätt gjorde:
»Hvi slår du din nasta?» Men han svarade: »Ho hafver gjort
dig tili domare öfver oss? Vili du ock slå mig ihjäl, såsom
du hafver slagit den Egyptiska mannen?» Då fruktade Mose
och sade: »Huru är detta utkommet?» och det kom för Pha-
rao, och han sökte efter att dräpa Mose. Men Mose flydde
för Pharao. *)

*) Egenvilligt och opäkalladt viii Mose upphäfva sig tili sitt
folks hämnare och befriare. Men han är ännu ej dertill mogen.
Vid Pharaos hof har han lärt att herrska, men genom den fyratio-
åriga skolan af förnedring i öknen skall han äfven lära sig att
tjena. Tili ungdomens eldiga ifver behöfver han ännu den mog-
nade ålderns betänksamhet. Ifrän förtroendet på egen
kraft måste han genom misstroende tili sin egen kraft
komma tili förtröstan på Guds kraft.

A. Och Mose bodde i Midians land (på Sinaitiska halfön,
emellan de båda armarne af Röda hafvet), vid en brunn. Men
presten i Midian hade sju döttrar, hvilka kommo tili att vinda
vatten, för att vattna sin faders får. Då kommo några her-
dar och drefvo dem derifrån. Men Mose gaf sig upp och
halp dem, och vattnade deras får. Och då de kommo tili
sin fader Reguel, sade han: »Hvi kommen J i dag snarare

54



§. 29. Moses kallelse.

än J plägen?» De sade: »En Egyptisk man halp oss och vatt-
nade fåren». Han sade tili sinä döttrar: »Hvar är han?
Hvi låten J så blifva mamien? Beder honom komma och åta
med oss!» Och Mose belefvade att blifva när den mannen.
Och han gaf Mose sin dotter Zipora, som födde honom två
söner: Gerson och Elieser.

§. 29. Moses kallelse. (2 Mos. 3. 4).
4. Men Mose vaktade prestens i Midian får, och kom

tili berget Horeb. Och Herrans Engel syntes honom uti en
brinnande låge utur en buske. Och han såg, att busken brann
af elden, och vardt dock icke förtärd *). Och då han gick
tili att bese synen, kallade Gud honom ur busken och sade:
»Mose, Mose!» Han svarade: »Här är jag!» Han sade:
»Träd icke hit! Drag dina skor af dina fötter, ty rummet,
der du står uppå, är ett heligt land; Jag är din faders Gud,
Abrahams Gud, Isaaks Gud och Jakobs Gud». Och Mose
skylde sitt ansigte, ty han fruktade se uppå Gud. Och Gud
sade: »Jag hafver sett mitt folks jämmer uti Egypten. Så
gack nu, Jag viii sända dig tili Pharao, att du skall föra
mitt folk utur Egypten». .

*) Busken är en bild afGuds föraktade församling. Elden, hvaraf
den omgifves, är en bild af den gudoinliga heligheten. Israel sväf-
var nu i den gudomliga luttringselden af ett elände, som väl utgår
från Egyptierne, men likväl är tillsändt af Herren, för att luttra
Israel. Derföre brinner busken äfven, men den förtäres icke.

2. Men Mose sade tili Gud: »Ho är jag, att jag gå
skulle tili Pharao, och föra Israels barn utur Egypten?»
Herren sade: »Jag viii vara med dig. Och delta skall vara
dig för ett tecken: Då du hafver fört mitt folk utur Egypten,
skolen i offra Gudi på detta berg». Mose sade: »Si, när
jag säger tili Israels barn: Edra fäders Gud hafver sändt mig
tili eder, ■—■ skola de säga tili mig: Hvad är hans namn?
Hvad skall jag säga dem?» Gud sade: »Jag skall vara
den Jag vara skall. Så skall du säga tili dem: Jag
skall vara det*), Han hafver sändt mig tili eder. Jag
skall föra eder utur den Egyptiska jämmem uti det landet
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Kanaan, der mjölk och honung flyter. Men Jag vet, att ko-
nungen i Egypten icke skall låta eder fara utan genom stark
under; ty jag skall uträcka min hand och slå Egypten med
allahanda under. Sedän skall han låta eder fara. Och Jag
viii gifva detta folket nåd för de Egyptier, att J icke skolen
utgå med toma händer».

*) Jehova betyder: „Han skall vara" ocli betecknar Guds vä-
sende, så tili vida soin Han förbereder, banar väg för och utöfvar
fiälsningen. Luther öfversätter Jehova öfverallt med ~Herre."

3. Mose svarade: »Si, de skola icke tro mig». Her-
ren sade: »Hvad är det, som du hafver i din hand?» Han
sade: »En staf». Herren sade: »Kasta honom ifrån dig på
marken!» Och Mose kastade honom ifrån sig, och han var
förvandlad uti en orm. Och Mose flydde för honom. Men
herren sade: »Räck din hand ut och tag honom om stjerten!»
Och Mose räckte din hand ut och höll honom, och han vändes
uti en staf i hans hand. Och Herren sade ytterligare: »Stick
din hand i din barm!» Och han stack henne i sin barm, och
då han drog henne ut, si, då var han spetelsk som en snö.
Och han sade: »Stick henne åter in i din barm!» Si, så
vardt hon åter som det andra hans költ. Herren sade: »Om
de icke tro dessa tu tecken, så tag vatten utur elfven, och
gjut det ut på torra landet, så skall der varda blod»*).

") Alla tre underverken hafva afseende ocli hantyda pä Mo-
ses hand, genom hvilkeu det stora verket af Israels befrielse och
Egyptiernas bestraffuing skulle utföras. Först genom Guds tillllö-
dande kraft göres Moses hand dertill förmögen. 1) Moses staf, stö-
det för hans hand, blir en fruktansvärd magt, som skall bringa
öfver Egyptierna död och förderf, som Mose kan utsända och åter-
taga. 2) Uti Moses barm ligger kallelsen, att vara silt folks häm-
nare och befriare, ty dertill är han född. Kär hau första gångeu
viii i veikliglieten bevisa denna kallelse, så måste hau såsom en
spetelsk afskilja sig ifrån gemenskapen med sitt folk, men den an-

dra gången införes han åter genom Guds kraft i denna gemenskap
och fullgör sin kallelse. 3) Den fruktbiingande Nilflodens vatien
var kallan tili ali välsiguelse för Eeyptierne. Denna välsignclse
förvandlar Moses hand geuom Guds kraft i förbannelse.

4. Men Mose sade tili Herren: »Ack Herre, jag är
en sadan man, som icke talande ar, alit från i går och för-
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går, ty jag hafver ett tungt mål». Herreu sade tili honom:
»110 hafver skapat menniskone munnen? Eller ho hafver gjort
dummen, eller den döfve, eller den seende, eller den blinde?
Hafver icke Jag, Herren, gjort dem? Så gack nu åstad. Jagviii
vara i din mun och liira dig, hvad du säga skall!» Mose sade:
»Min Herre, sänd, hvem Du sända viii!»*) Då vardt Her-

ren nrycket vred och sade: »Vet Jag icke att din broder Aaron
å'r talande? Och si, han skall utgå emot dig. lian skall tala
för dig tili folket; han skall vara din mun, och du skall vara
hans Gud». **)

*) När Mose ville, då ville Herren icke, ty då ville Mose
med egen kraft utföra verket. Och när Herren nu viii, vägrar
Mose, ty den 40-åiiga skolan i öknen har däinpat ungdoms öfver-
modet och lärt honöm tvifla på sin egen kraft.

**) Sarnma förhållaude, som etnellan Gud och en Prophet,
skall och ega rum emellan Mose och Aaron. Aaron skall tala, hvad
Mose ingifver honom.

5. Och Herren sade tili Mose: »Så skall du säga tili
Pharao: Så säger Herren: Israel är min förstfödde son *),
och Jag bjuder dig, att du låter min son fara; förvägrar du
mig det, så skall jag drapa din förstfödde son». Och Herren
sade tili Aaron; »Gack ut emot Mose i öknen!» Och han gick
åstad och mötte honom på Guds berg och kysste honom. Och
de gingo båda åstad och församlade alla de äldsta af Israels
barn, och Aaron talade alla de ord, som Herren med Mose
taiat hade, och Mose gjorde tecknen för folket. Och folket
trodde, folio neder och lillbådo Herren, alt han hade sökt Israels
barn och sett uppå deras jämmer.

*) Israel kallas Jehovas förstfödde son, emedan det bland alla
folk först blef utvaldt, först upptaget i Guds barnaskap.

§. 30. Mose inför Pharao. (2 Mos. S—7).
1. Derefter gingo Mose och Aaron tili Pharao och sade:

»Så säger Jehova, Israels Gud: Släpp mitt folk, att de må
halla mig högtid uti öknen!» *) Pharao svarade: »Ho är Her-
ren, hvilkens röst jag höra skall? Jag vet intet af Jehova, och
viii ej heller släppa Israel. IM gören J så, att detta folket
öfvergifver sitt arbete? Går bort tili edert arbete». Och tili

s
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fogdarne öfver folket sade han: »Man må väl betunga dem
med arbete, alt de något hafva tili skaffa och icke akta lögn-
aktigt tai». Då sade fogdarne tili folket: »Man skall intet
strå få eder tili att bränna teglet, gån sjelfve bort och hämter
eder strå, hvar J det finna kumien, men af edert arbete skall
intet afslås». Då förströdde sig folket kring hela landet, tili
att hämta sig stybbe. Och fogdarne drefvo dem och slogo
Israels barns embetsmän, och vardt sagdt tili dem: »Hvi hafven
J icke hvarken i dag eller i går fullkomnat edert förelagda
dagsarbete, såsom tillförene». Då ropade de tili Pharao och
klagade öfver fogdarne. Men han sade: »J ären fåfänge, få-
fänge ären J. Derföre sägen J: Vi vilje gå och offra Her-
ranom. Så går nu bort och görer edert dagsarbete! Strå
skall eder icke gifvas, men antalet af teglet måsten J lefve-
rera ifrån eder!» Och då de gingo från Pharao, mötte de Mose
och Aaron och sade: »Herren se uppå eder och döme det, att
J hafven gjort vår lukt (vårt rykte) illa luktande för Pharao
och hans tjenare och fått dem svärdet i händerna tili alt
dräpa oss».

*) Gud ville väl från lörjan, att Pharao helt och hallet skulle
sianpa folket, men han fordrade icke genast det sväraste, för att
så vidt möjligt göra det för Pharao lätt, att foga sig efter Guds vilja.

2. Men Mose bad tili Herran. Och Herren sade:
»Si, Jag hafver satt dig tili en gud öfver Pharao, och Aaron,
din broder, skall vara din prophet, och de Egyptier skola för-
nimma, att Jag är Herren». Då gingo Mose och Aaron in tili
Pharao, och Aaron kastade siu staf för Pharao, och han vardt
en orm. Då lät Pharao kalla sinä visa och trollkarlar (Jannes
och Jambres, 2 Tim. 3,8), de gjorde ock sammaledes med
deras besvärjningar. Men Aarons staf uppslukade deras slafvar.
Så vardt Pharaos hjerta förstockadt och hörde dem icke.

§. 31. De Egyptiska plågorna. (2 Mos. 7—11).
1. Och Herren sade: »Gack tili Pharao bittida om mor-

gonen; si, han varder utgångande tili elfven. Så gack emot
honom på stranden och säg: »Herren, de Ebreers Gud, låter
säga dig: Släpp mitt folk, att de må tjena mig uti öknen!»
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Mose och Aaron gjorde så, och då Pharao icke ville höra dem,
hof Aaron upp sin staf och slog i vattnet, och vattnet vardt
förvandladt i blod, så att fiskarne i floden dogo och elfven
vardt luktande. Och de Egyptiska trollkarlarne gjorde ock
sammalunda med deras besvärjningar. Men Pharaos hjerta vardt
förstockadt, och han vände om och gick bort och lade det icke
på hjertat. Men alle Egyptier grofvo efter vatten ulmed elfven,
ty vattnet af elfven kunde de icke dricka. Och det varade
i 7 dagars tid.

2. Derefter räckte Aaron på Herrens befallning sin hand
öfver vattuen i Egypten, och paddor kommoder ut, så att
Egypti land var öfvertäckt, och de krupo in i Egyptiernas hus,
i deras kammare, lägerställen, bakugnar och deg. Men troll-
karlarne gjorde ock sammalunda med deras besvärjningar. Då
kallade Pharao Mose och Aaron och sade: »Bedjen Herren för
mig, att Han tager paddorna ifrån mig, så viii jag släppa
folket». Och Mose ropade tili Herran och paddorna blefvo
döda på en morgon, och marken luktade af dem. Då Pharao
såg, att han hade fått ro, förhärdade han sitt hjerta och hörde
dem icke.

3. Derefter räckte Aaron ut sin staf och slog i stoftet
på jorden, och der vordo löss (Moskitos) på menniskor och
på boskapen. Trollkarlarne gjorde ock sammalunda med deras
besvärjningar, men de kunde icke. Då sade trollkarlarne tili
Pharao: »Detta är Guds finger!» Men Pharaos hjerta vardt
förstockadt, och han hörde dem icke. 4. Derefter lät Herren
allahanda ohjra komma öfver Pharao, hans tjenare och hans folk,
men i landet Gosen var ingen ohyra. Då sade Pharao: »Går
åstad och offrer eder Gud här i landet!» Mose sade: »Yi
måste offra uti öknen». Pharao sade: »Jag viii släppa eder,
allenast att J icke fjerran faren! Bedjen för mig!» Mose bad
tili Herran, och ohyran försvann, så att icke en blef qvar.
Men Pharao förhärdade sitt hjerta ännu denna gången och ville
icke släppa folket. 5. Derefter lät Herren en pest komma
öfver Egyptiernas boskap, och för Egyptierna dogo allahanda
boskap. Och Pharao sände derefter, och si, der var icke ett
blifvet dödt utaf Israels barns boskap. Men Pharaos hjerta
vardt förstockadt och han släppte icke folket. 6. Derefter

59



§. 51. De Egypliska plågorna.

tog Mose sinä händer fulla med sot och stänkte det upp åt
himmelen för Pharao. Då vordo bölder och onda sär på
menniskorna och på boskapen; så att trollkarlarne icke kunde
stå för Mose för bölder. Men Herren förstockade Pharaos
hjerta, så att hau icke hörde dem.

7. Derefter gick Mose fram för Pharao och sade: »Her-
ren skall lata komina ett hagel, hvilkets like icke värit hafver
i Egypten in tili nu, så att alla menniskor och ali boskap,
som på marken funnen varder, deraf skola dödas». Den som
nu ibland Pharaos tjenare fruktade Herrans ord, lät sinä tje-
nare och sin boskap fly in i husen. Och haglet slog i hela
Egypti land neder alit det på marken var, menniskor och bo-
skap och ali grödan på marken, och sönderslog alla träd; allena
i landet Gosen haglade det icke. Då lät Pharao kalla Mose
och Aaron och sade: »Jag hafver i denna resan syndat. Herren
är rättfärdig. Men jag och mit folk äro ogudaktige. Beder
Herran, att Guds dunder och hagel återvänder, så viii jag
släppa eder». Och Mose bad; och dundret och haglet vände
igen och regnet föll icke mer på jorden. Men Pharao för-
härdade åter sitt hjerta.

8; Mose trädde inför Pharao och sade: »Vili du icke
släppa mitt folk, si, så viii jag låta komma gräshoppor,
hvilkas like icke värit sedd in tili denna dag». Då sade Pha-
raos tjenare: »Låt folket gå! Vet du icke ännu> alt Egypten
är förderfvadt?» Då sade Pharao tili Mose: »I män, går åstad
och tjener Herren. Men edra hustrur och bam och får
och fä lemner qvar». Men Mose sade: »Vi vilja gå med
unga och gamla, med får och fä». Och de drefvo dem ut.
Då förde om morgonen öslanvädret gräshopporna fram, och
de öfvertäckte hela landet och gjorde det svart och åto upp
ali grödan på marken och ali frukt på träden, så att intet
grönt blef qvar i hela Egypti land, och uppfyllde Pharaos hus
och alla Egyptiers hus. Då kallade Pharao hasteligen Mose
och Aaron och sade: »Förlåter mig minä synder ännu i denna
resan, och beder Herran, att Han dock borttager denna döden
ifrånmig». Och Mose bad; dåborttog ett ganska starkt vestan-
väder gräshopporna och förde dem i Röda hafvet. Men Herren
förstockade Pharaos hjerta, att han icke släppte Israels barn.
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§. 32. Passah och Uttåget.

9. Derpå räckte Mose sin hand upp åt himmelen, och det
vardt ett tjockt mörker i hela Egypti land i tre dagar, så
att ingen såg den andra, ej heller uppstod från sitt rum. Men
när alla Israels barn var ljust i deras boningar. Då upp-
fordrade Pharao Mose och sade: »Går åstad med edra barn,
men edra hjordar låter blifvahär». Mose sade: »Vår boskap
skall gå med oss, att vi må hafva offer och bränneoffer».
Men Herren förstockade Pharaos hjerta, och han sade tili Mose:
»Gack ifrån mig och tag dig tili vara, att du icke mer kommer
för minä ögon, ty då skall du dö». Mose sade: »Såsom du
sagt hafver; jag viii ej mer komma för dina ögon».
10. Och Herren sade tili Mose: »Jag viii ännu låta en plåga
komma öfver Pharao, sedän skall han släppa eder hädän; Jag
viii på midnatts tid utgå i Egypti land, och alit det först-

födt är skall blifva dödt, ifrån Pharaos förstfödda son alit
intill tjensteqvinnans förstfödda son, och alit det förstfödt är
ibland boskapen; men när Israels barn skall icke en hund
tjuta, på det J skolen förnimma, huru Herren åtskiljer Egyp-
ten och Israel. Då »kola de komma och säga: Far ut, du
och alit folket, som under dig är!»
An m. Etnedan Pharao oupphörligt förhärdade sitt hjerta emot

Guds tuktan och anmaning, så förhärdar nu Gud sjelf haris hjerta
tili straff. Han ville icke välsignelsen, utan förbannelsen, der-
före gaf Gud honom efter hans vilja. Da Pharao icke ville för-
herrliga Herren genora lydnad, så förherrligade Herren sig sjelf
genom Pharaos undergång.

§. 32. Passah och Uttåget. (2 Mos. 12—15).
1. Herren sade tili Mose och Aaron: »På tionde dagen

i månaden Abib (Nisän) tage hvar och en husfader ett får,
som ingen vank hafver, och J skolen behålla det intill fjor-
tonde dagen i månaden; och skolen då slagta det tili aftonen.
Och skolen taga af dess blod och stryka åt båda sidoträden
af dörren och öfra dörrträdet i husen, der de äta det uti. Och
skolen så äta köttet i den samma natten med osyradt bröd,
och skolen intet låta qvar blifva lill morgonen. J skolen
vara gjordade kringom edra länder, och hafva edra skor på
edra fötter, och stafvar i edra händer, såsom de der hasta
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§. 52. Passah och Uttåget.

tili vägs. Förty Jag viii i den samma natten gå genom Egypti
land, och slå alit det förstfödt är. Och blodet skall vara eder
ett tecken på husen, der J uti å'ren, att, när Jag ser blodet,
skall Jag gå fram om eder, och eder icke vederfaras skall
den plåga, som eder förderfva må, när Jag slår Egypti land.
Och J skolen halla denna dag Herranom tili en fest, J och
alla edra efterkommande. I sju dagar skolen J äta osyradt
bröd,, så att man i sju dagar intet syradt bröd finner i edra
hus. Och när J kommen in uti landet, det Herren eder gif-
vande varder, och edra barn säga tili eder: Hvad hafven J
der för en tjenst? skolen J säga: Det är Herrans Passah (förbi-
gående, förskoning), den der gick fram om Israels barn, då
lian plågade de Egyptier *).

*) Emedan offerdjurens blod vanligen stänktcs öfver altaret, så
betecknas genom dörrposternas bestrykande dermed hvarje
israelitiskt hus såsom ett at Herren invigdt, genom offerblodet re-
nadt altare, hvilket mordengeln kan förbigå. (Det tjenade således
icke dertill, att göra Israeliternas hus igenkänliga för mordengeln).

Surdegen är en redan i gäsning öfvergängen deg, och således
en bild af orenhet i seder. Christus är det rätta, urbildliga påska-
lammet, och hvad Passah måltiden i skuggbild och förebild var för
Israelilerna, det hafve vi Christne väsendtligen och i ali sanning uti
den heliga Kattvarden. Jfr. §. 152, 4.

2. Och om midnattstid slog Herren alit, det förstfödt
var, ifrån Pharaos förstfödda son, alit intill fångens förstfödda
son, och alit förstfödt af boskapen. Då vardt ett stort rop; ty
der var intet hus, der icke en död inne låg. Och Pharao kallade
Mose och Aaron och sade: »Görer eder redo, och farer ut ifrån
mitt folk, går åstad, och tjener Herran. Tager ock med eder
edra får och fä; går åstad, och välsigner mig med». Och
Egyptierne trängde fast uppå folket, att de måste med hast
drifva dem utur landet; ty de sade: »Yi dö hvar och en!»
Och Israels barn hade gjort så som Mose sagt hade, och hade
fordrat af Egyptierne silfver och guldtyg och kläder, hvilka
Egyptierne gåfvo dem *).

*) Tillika en rättvis ersättning för de orättvist påtvungna
dagsverkena.

3. Så drogo Israels barn ut, 600,000 män tili fots,
förutanbarn, och med dem drog en blandad folkskara (Egyptier
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§. 32. Passah och Uttåget.

af de undertryckta kasterna, som slöto sig tili Israeliteme) och
får och boskap. Men tiden, uuder hvilken Israels barn hade
bott i Egypten, är 430 år. Och Mose tog med sig Josephs
ben. Och Gud förde icke folket på vägen genom de Phili-
steers land, hvilken var den genaste, ly Han tänkte, att folket
måtte ångra sig, när de sägo örlig emot sig, och så vända
om tili Egypten. Derföre förde Han det på vägen genom öknen
åt Röda hafvet (d. ä. hafsviken vidSuez). Och Herren gick
före dem, om dagen uti en molnstod och om natten uli en
eldslod, på det Han skulle föra dem den rätta vägen.

A. Då det nu var sagdt för konungen i Egypten, att
folket flydde, vardt hans hjerta förvandladt, och han sade: »Hvi
hafve vi så gjort, att vi hafve släppt Israel, att de icke skola
tjena oss? Si, de fara ville i landet, och öknen hafver beslutit
dem». Och han gjorde redo sinä 600 vagnar och jagadeefter
dem med hästar och resenärer, och upphann dem, der de sig
lägrat hade vid hafvet. Då Israels barn sågo att Egyptierne
kommo efter dem, fruktade de sig storligen och sade tili Mose:
»Voro icke grafvar i Egypten, att du måste bortföra oss, att
vi skulle dö i öknen? Hvi hafver du så gjort oss?» Mose sade:
»Frukter eder intet, står och ser tili, hvilken salighet Herren
varder görande i dag med eder. Herren varder stridande för
eder, och J skolen stå stilla dervid». Då upphof sig Guds
Engel, som för Israels läger gick, och gaf sig bakom dem,
och kom emellan de Egyptiers och Israels läger och var på
en gång ett mörkt moln (åt Egyptiernas sida) och upplyste
natten (åt Israels sida), så att de å båda sidor under hela
natten icke kunde komma tillsamman.

5. Då gjorde Mose, såsom Herren honom budit hade,
och räckte sin hand öfver hafvet, och Herren lät drifva det
bort genom ett starkt östanväder och gjorde hafvet torrt. Och
Israels barn gingo der in midt i hafvet på det torra, och vatt-
net var dem såsom en mur på den högra sidan och den venstra.
Och Herren förstockade Egyptiernas hjerta, att de gingo in
efter dem midt i hafvet med alla vagnar, hästar och resenärer.
Som nu morgonen kom, såg Herren ur eldstoden och molnet
på Egyptiernas läger och gjorde en förskrackelse uti deras här.
Då sade Egyptierne': »Låt oss fly ifrån Israel; Herren strider
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04 §. 53. Tåget tili Sinai.

för dem». Men Herren sade tili Mose: »Räck ut din hand
öfver hafvet!» Mose gjorde så, och hafvet köm åter i sin ström,
och gick utöfver Pharao och hans hå'r, så att icke en af dem
blef igen. Och så halp Herren Israel på den dagen ifrån de
Egyptiers hand. Då sjöngo Mose och Israels barn Herren
denna visa: »Jag viii sjunga Herranom, ty lian hafver en härlig
gerning gjort. . . Herren är den rätte krigsmannen; Pharaos
vagnar och hans makt kastade han i hafvet . .

. Då folket det
hörde, bäfvade de; då förfärades de förstar i Edom, bäfvan
kom öfver de mäktige i Moab, alle Kanaans inbyggare gåfvo
sig . . . .» Och Mirjam, Aorons prophetiska syster, tog
en trumma uti sin hand, och alla qvinnor följde henne efter
i dans med trummor, och Mirjam sjöng före dem: »Låt oss
sjunga Herranom, Han hafver gjort en härlig gerning: man
och häst hafver Han störtat i hafvet».

§.33. Tåget tili Sinai. (2 Mos. 15—47).
1. Och Mose lät Israels bam draga från Röda hafvet,

och de vandrade tre dagar i öknen, och funno intet vatten.
Då kommo de tili Mara; men de kunde icke dricka vattnet
i Mara, ty det var mycket biltert. Då knorrade folket emot
Mose. Han ropade tili Herran; och Herren visade honom ett
träd, det satte han i vattnet, och så vardt det sött. Och de
kommo tili öknen Sin. Då knorrade Israels barn och sade:
»Ack, att vi hade dödt uti Egypti land, der vi sutto vid kött-
grytorna; ty J hafven fördenskull fört oss in i denna öknen,
att J skolen låta denna hela hopen dö afhunger». Då sade
Herren tili Mose: »Jag hafver hört Israels barns knorran. Säg
dem: om aftonen skolen J haha kött tili att äta, och om mor-
gonen varda mättade af bröd, och skolen förnimma, att Jag
är Herren, eder Gud». Och om aftonen kommo åkerhöns
och öfvertäckte lägret.

2- Och om morgonen låg dagg omkring lägret; och
som daggen fallen var, si, då låg der något i öknen rundt
och smått, såsom rimfrost på jorden, och hade smak, såsom
semla och honung. Och då Israels barn sågo det, sade de:
Man hu? (Hvad är detta?) ty de visste icke hvad det var.



§. 54. Lagens ufgifvande.

Men Mose sade: »Det är det brodet, som Herren eder af
himmelen gifvit hafver tili att äta; hvar och en församle deraf
så mycket, som lian ater för sig». Och de gjorde så och
samlade, den ene mycket, den andre litet. Och då man mätte
det, vardt dem, som mycket hade, intet tili öfveiiopp, och
dem, som litet hade, fattades intet; ulan hvar och en hade
församlat så mycket, som han åt för sig. Och Mose sade:
»Ingen låte något qvar blifva deraf tili morgonen». Men
somlige lato något qvar blifva; då växte der maskar uti och
vardt luktande. Och på sjette dagen församlade de dubbelt.
Och Mose sade; »Hvad J baka viljen, det baker, och hvad J
koka viljen, det koker, men hvad öfver är, det förvarer tili
i morgon». Då vardt det icke luktande och ingen mask fanns
deruti. Då sade Mose: »I dag är Herrans Sabbath, J varden
i dag intet finnande på marken». Men somlige af folket gingo
ut tili att församla och funno intet. Och Mose sade tili Aaron:
»Tag ett käril, uppfyll det med Man och förvara det inför
Herran (i helgedomen) tili edra efterkommande».

3. Och menigheten drog ut af öknen Sin och lägrade
sig i Raphidim. Der hade de icke något vatten, och kif-
vade med Mose och sade: »Gifver oss vatten!» Mose ropade
tili Herren, och Herren sade: »Tag din staf, med hvilken
du slog vattnet, och gack! si, Jag viii stå der före dig på
ett hälleberg i Horeb; der skall du slå hälleberget, och der
skall utlöpa vatten, så att folket får dricka». Mose gjorde
så. Derföre kallar man det rummet Massa och Meriba, för
Israels barns kifs skull, och för det att de försökte Herran.

Derefter kommo Amalekiterna och stridde mot Israel i
Raphidim. Och Josua drog ut, för att strida emot Amalek.
Men Mose och Aaron och Hur stego upp öfverst på högen,
och så länge Mose höll sinä händer uppe (under bön), segrade
Israel, men nar han lät händerna ned, hade Amalek öfver-
handen. Men Moses händer voro tunga, derföre höllo Aaron
och Hur under hans händer. Och så nederlade Josua Amalek.

§. 3i. Lagens utgifvande. (2 Mos. 19. 20).
4. Uti tredje månaden, sedän Israels bar n utgångne voro

utur Egypten, kommo de in uti öknen Sinut och lägrade sig
'.)
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§. 54. Lagens utgifvande.

der midt emot berget. Och Mose steg upp tili Gud. Och Herren
sade: »Detta skall du säga tili Jakobs hus: J hafven sett, hvad Jag
hafver gjort de Egyptier, och huru Jag hafver burit eder på örna-
vingar och tagit eder tili mig. Om Jmi hören min röst och
hallen mitt förbund, så skolen J vara min egendom för
alit folk, ty hela jorden är min. Och J skolen vara mig
ett prester/igt konungsrike och ett heligt folk.»*) Mose
sammankallade de äldsta i folket och framsatte alla dessa
orden för dem, och alit folket svarade tillsammans: »Alit,
det Herren sagt hafver, vilje vi göra».

") I dessa ord är Israels bestämmelse och hetydetsen af
det «amla förbund et uttalad. Israel skall vara Guds egendoms
folk framföv alla folk, eller såsom Herren på ett annat ställe (2 Mos.
4, 22) säger: „lsrael är min förstfbdde son", d. v. s. först utvald
ibland folken och upptagen i Guds barnaskap. Men den förstfödde
tillkom prestavärdigheten, derföre skulle Israel äfyen vara ettprester-
ligt konungsrike, d. v. s. vara vårdaie, beyarare och förmedlare af
de gudomliga uppenbarelserna för alla folk. För denna kallelses
skull är Israel äfven ett „heligt folk," ty helig viii säga: afsöndrad
ifrån det vanliga och bestämd för gudomliga ändamål. Israeliter-
nas författning skulle vara en Theokrati (Guds-styrelse). Gud sjelf
ville vara Israels omedelbara konung. Ha n ville nedlåta sig att på
alldeles samma sätt och likaså omedelbart herrska öfver Israel, som

en jordisk konung öfver sitt folk.
2. Och Herren sade tili Mose: »Gack bort tili folket,

och helga dem i dag och i morgon, att de två sinä kläder
och aro redo på tredje dagen, och uppsätt tecken (gränslinie)
omkring folket, ty den som kommer vid berget, han skall
döden dö, ehvad det .är djur eller menniska». När nu den
tredje dagen kom (sannolikt den 50:de dagen efter uttåget),
då hof sig upp dunder och ljungeld och en tjock molnsky på
berget och ett ljud af en ganska skarp basun, och folket, som
i lägret var, vardt förfäradt. Och Mose förde folket utur lägret
emot Gud, och de gingo inunder berget. Men hela Sinai berg
rök deraf, att Herren steg neder uppå det i eld, så att hela
berget bäfvade. Och basunens ljud vardt alit starkare. Mose
talade och Gud svarade honom.

3. Och Gud talade alla dessa (tio) orden: »Jag är
Herren, din Gud, den dig utfört hafver af Egypti
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§. 54. Lagens utgifvande.

land, utur träldomens hus. Du skall inga andra
gudar hafva jemte mig. Du skall icke göra dig
något beläte, ej heller eljest någon liknelse, antin-
gen efter det ofvantill är i himmelen, eller efter det
nere är på jorden, ej heller efter det, som i vatt-
net är under jorden. Bed icke tili dem och tjena dem
icke. Ty Jag, Herren, din Gud, är en stark häm-
nare, densom söker fädernas missgerning inpå bar-
nen, alit intill tredje och fjerde led, de som mig
hata, och gör barmhertighet uppå många tusende,
som mig hafva kär och halla minä bud.—Du skall
icke missbruka Herrans, din Guds, namn, ty Her-
ren skall icke låta honom blifva ostraffad.-som hans
namn missbrukar. Tänk uppå sabbathsdagen, så
att du helgar honom.- Sex dagar skall du arbeta
och göra alla dina gerningar; men på sjunde dagen
är Herrans, din Guds, Sabbath. Då skall du intet
arbete göra, ej heller din son, ej heller din dotter,
ej heller din tjenare, ej heller din tjenarinna, ej
heller din ök, ej heller din främling, som inom
dina portar är. Ty uti sex dagar hafver Herren
gjort himmel och jord och hafvet, och hvad derinne
är, och hvilade på sjunde dagen. Derföre välsig-
nade Herren sabbathsdagen och helgade honom.
Du skall ära din fader och din moder, på det du
skall länge lefva i landet, som Herren, din Gud,
dig gifva skall. Du skall icke dräpa. Du skall
icke göra hor. Du skall icke stjäla. Du skall
icke bära falskt vittnesbörd emot din nasta. Du
skall icke hafva lust tili din nästas hus. Du skall
icke begära din nästas hustru, ej heller hans tje-
nare, ej heller hans tjenarinna, ej heller hans oxe,
ej heller hans åsna, ej heller något, det din nasta
hafver». *)

*) De tio budorden (eller Dekalogen) aro det kortu inbegreppet
af och grundvalen för hela lagen. De blefvo af Herren under dun-
der och hlixt uttalade för alit folket, och derefter inristade Herren
dem i tvenne stentaflor tili ett beståndande vittnesbörd öfver
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§. 33. Förbundets afslutande.

Israel. Den första taflan iunefattar de budj livilka fordra iärlek
tili Gud och dem, sora företräda Honom på jorden, den andru taf-
lan ihnehållei- buden om kärlek tili nastan. Fördenskull samman-
iattar Christus inuehållet af de tio buden i tvenne föreskrifter (Malli,
22, 37—40): „Du skall älska Herren, din Gud, af alit ditt
hjerta, och af ali din själ, och af ali din hag. Detta ä r
det yppersta och stoista budet; det andra är detta likt:
Du skall älska din nasta såsom dig sjelf. På dessa tu bu-
den hänger ali lagen och propheterna."

Gud har ifrån begynnelsen skrifvit sin lag i menniskans
hjerta (Roni. 2, 14 och 15). Det är sainvetets röst. Men genom
synden har denna lag uti oss blifvit försvagad och fördunklad, och
blir genom excmpel, vana och öfning i synden alit svagare och osä-
krare. Derföre räoker den i hjertat skrifna lagen icke längre tili,
och Gud har ännu engäng kungjort sin heliga vilja och lätit tili ett
evigt, ofijränderligt vittnesbörd, uppteckna densamma i den Heliga
Skrift.

Lagen har eii välsiynelse: ~Hvilken menniska gör denj
(minä stadgar och rälter), han skall derigenom lefva" (3 Mos.
IS, 5), men också en förbannelse: „Förbannad väre den, som
icke fullkomnar ali denna lagens o id, så att han gör der-
efter" (5 Mos. 27, 26). Lagen var alltså gifven at menniskan tili
lif, men att hon likväl derigenom icke kanvinna lifvet, det är icke
Guds utan menniskans skuld, hvilken gjort sig genom synden oför-
mögen tili fullkomlig helighet och rättlärdighet. Derföre säger Pau-
lus Gal. 3, 10: „Alle de, som med lagens gerningar umga,
de äro under förba n nelse ... men att ingen varder rätt-
färdig för Gudi genom lagen, är uppenbart".

Då lagen nu genom välsignelsen, som med honom blifvit
förenåd, icke kan föra menniskan tili lifvet, sä skall han efter Guds
visa och nådiga afsigt genom f örban nelsen, som hvilar öfver ho-
nom, bana henne väg tili lifvet. Derom säger Paulus Gal. 3, 24:
„Så hafver nu lagen värit vår tuktomästare tili Christus, på
det vi sk oi e var da rättfärdige genom tron". Ty (Roni. 3,
20): „Af lagen känner man synden" och kommer tili längtan
efter lörlossning ifran syndens förbannelse och dom, hvarur sedän
framgår beredvillighet att emottaga frälsningen.

§.35- Förbundets afslutande. (2 Mos. 24).
i. Och alit folket såg duadret och ljungelden och ba-

suuens ljud och berget rykande och flydde, trädande fjerran,
och sade tili Mose: »Tala du med oss, vi vilje höra dertill,
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§. 55. Förbundets afslutande.

och låt icke Gud tala ined oss, att vi icke skole dö». *) Så-
ledes tradde folket långt ifrån. Men Mose närmade sig mörkret,
der Gud uti var. Och Herren sade tili Mose: »Stig upp tili
Herran, du och Aaron, Nadab och Abihu (Aarons aidsia söner)
och 70 af de äldsta i Israel och tillbeder fjerran. Men
Mose nalke sig allena intill Herran». Och om morgonen bit-
tida byggde Mose ett altare nedan vid berget med 12 stoder,
efter de 42 Israels slägter, och sände dit unga män (först-
födde) **) af Israels barn, att de deruppå skulle offra brän-
neoffer och tackoffer Herranom. Och Mose tog hälften af blo-
det och lät det uti ett bäcken, den andra hälften stänkte han
uppå altaret, och tog förbundets bok, uti hvilken han skrifvit
alla de ord, som Herren hitmtills taiat, och läste den för fol-
kets öron. Då svarade alit folket med en röst: »Alit, det
Herren sagt hafver, vilje vi göra och efterlyda». Då tog Mose
blodet, bestänkte folket dermed och sade: »Si, detta är för-
bundets blod, hvilket Herren med eder gör öfvef alla dessa
orden» ***).,

*) Hela folket var kalladt tili ett presterligt konungsrike.
Men det känner sig ännu icke moget för det presterliga kallet. Det
behöfver ännu en medlare emellan sig och Gud. Derföre ärigamla
testamentet ett särskilt prestständ ännu nödigt. Först i det nya för-
bundet har Israels kallelse blifvit ful,lkomligen uppfylld. De Christne
aro alle prester, hvilka sjelfve kunna triida inför Herren och icke
mer behöfva nägra särskilta prester.

**) Emedan Aaron och hans söner ännu icke blifvit tili presta-
embetet invigde, så förvalta de fövstfödde ännu, efter gammal sed-
vana, de presterliga göromålen.

***) Den ena hälfteu af förbundsblodet stänktespå altaret, hva-
rest Guds boning är, och den andra pä folket. Men likasom de
båda hälflerna utgöra ett helt, sa blifva genom förbundet Gud och
folket väsentligen ett. Förbundets afslutande raaste föregås af ett
offer, emedan den helige Guden endast med ett från synden
renadt folk kunde ingå förbund.

2. Då stego Mose, Aaron, Nadab och Abihu och de 70
äldste i Israel upp och sågo Israels Gud. Under hans fötter
var såsom en skön saphir och såsom en himmel, då han klar
är. Och då de hade skådat Gud, äto de och drucko *). Och
Herren sade tili Mose: »Kom upp tili mig- på berget och blif
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§. 56. Den gyllene kalfven.

der, att Jag gifver dig stentaflor och lag och budord, dem
Jag skrifvit hafver, hvilka du dem lära skall.» Och Mose
steg upp på Guds berg och hans tjenare Josua, och sade tili
de äldste: »Blifver här, tili dess vi komme igen tili eder».
Då nu Mose kom på berget, öfvertäckte eu molnsky berget,
och Herrans härlighet bodde uppå berget Sinai, och Herrans
härlighets anseende var såsom en förtärande eld öfverst på
berget. Och Mose gick in midt i skyn och blef uppå berget
i 40 dagar och 40 nätter. Och då Herren hade uttalat med
Mose, gaf Han honom de två vittnesbördets taflor; de voro
af sten och skrifna med Guds finger.

*) De 70 äldste företräda folket. Deras ätande och drickande
var förbunds offrets offermåUid. Genom offermåltiden afbildas den
innerliga gemenskapen emellan Gud och dea offrande, hvilken re-
nas ifrån synd och blir åter med Gud försonad. Den offrande har
derigenom likasom blifvit en Guds van, en medlem af hans hus
och bord.

§. 36. Den gyllene kalfven. (2 Mos. 32—34).

1. Men då folket såg, att Mose fördröjde koonna ne-
der af berget, församlade det sig emot Aaron och sade: »Upp,
och gör oss Gudar, de som gå före oss! Ty vi vete icke,
hvad denna mannen Mose vederfaret ä'r, den oss fört hafver utur
Egypten». Aaron sade: »Rifver de gyllene öronringar utur
edra hustrurs öron, edra söners och edra döttrars, och bärer
dem tili mig». Då ref alit folket deras gyllene öronringar
utur deras öron och buro dem tili Aaron; och han tog dem
och gjorde en gjuten kalf. Och de sade: »Desse aro dine
Gudar, Israel, som dig utur Egypten fört hafva!» Då Aaron
del såg, byggde han ett altare och lät utropa: »J morgon är
Herrans högtid!» Och de stodo om morgonen bittida upp och
offrade bränneoffer och tackoffer. Sedän satte sig folket tili
att äta och dricka, och stodo upp tili att leka. Men Herren
sade tili Mose: »Gack, stig ned; ty ditt folk, som du utur
Egypti land fört hafver, hafver förderfvat det. De äro snarli-
gen trädde från de vägar, som jag dem budit hafver. Jag
ser, att det är ett hårdnackadt folk; och nu lät Mig, att
min vrede förgrymmar sig öfver dem och uppfräter dem, så
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§. 56. Den gyllene kalfven.

vill Jag göra dig tili ett stort folk». Men Mose bad allvarligen
inför Herran och sade: »Ack Herre, hvi vill din vrede för-
grymma sig öfver ditt folk, det Du med stor makt och väl-
dig hand utur Egypti land fört hafver? Hvi skulle de Egyp-
tier säga: Han hafver fört dem ut tili deras ofärd, på det Han
skulle dräpa dem i bergen? Vand dig ifrån din vredes grym-
het, och tänk uppå dina tjenare Abraham, Isaak och Jakob,
hvilka Du vid dig sjelf svurit hafver och sagt dem: Jag skall
föröka eder säd, såsom stjernorna i himmelen, och den skall
besilta detta land eviunerligen». S.å ångrade då Herren det
onda, som han hotade att göra sitt folk *).

•*) Förfardigandet af den gyllene kalfven (oxen) var ej nägon
synå emot förbudet af främmande gudar, utan emot förbudet af
bilddyrkan. Den gyllene kalfven skulle vara en synlig bild af Jer-
hova, emedan oxen, ansågs för en kraftens symbol. Aaron trodde
sig ännu kunna tillbakadrifva folkets fordran, dermed att han be-
gärde deras qvinnorssmycken, men han band sigsjelfgenomsinogudliga
klokhet. Mose är lifligt medveten af sitt medlarekall: Han lå-
ter i.cke och förtröttas ej att bedja för folket, tills Herren hö-
rer honora; och detta ville Herren, som vid detta tillfälle pröf-
vade hoiiom och fann honoin beslåndande.

2. Mose steg ned af berget och hade två vittnesbör-
dets taflor i sin hand, och Gud hade sjelf inristat skriften
deruti. Men när Mose kom intill lägret och fick se kalfven
och dansen, förgrymmade han sig i vrede och kastade taflorna
utur sin hand och slog dem sönder nedanför berget; och tog
kalfven, som de gjort hade och brände honom upp i eld, och
gjorde honom tili pulfver, och strödde det i vatlnet, och gaf
det Israels barn tili att dricka, och trädde in i porten åt
lägret, och sade: »Kommer hit tili mig hvar och en, soin
Ilerranom tillhörer!» Då församlade sig tili honom alla Levi
barn. Och hau sade tili dem: »Detta sager Herren: Binde
hvar och en sitt svärd på sinä länder, och går igenom lägret
fram och åter, och dräpe hvar och en sin broder, frände och
nasta, som vikit från Herran*). Och Levi barn gjorde, så-
som Mose dem sade: och föll i den"dagen af folket vid 3000
män. Men om morgonen sade Mose tili folket: »J hafven
gjort en stor synd! Nu, jag vill uppstiga-till Herran, om jag
tilläfventyrs kan försona edra synder». När nu Mose åter-

71



§. 56, Den gyllene kalfven.

kom tili Herren, sade han: »Ack, detta folket hafver gjort
en stor synd! Förlåt dem! Hvar icke, så skrapa mig ur din
bok!» Herreu sade: »Huru? Den viii jag utskrapa ur min
bok, som syndar emot Mig. På min söknings dag skall Jag
söka derassynder».

*) Genom ropet: ~Kommer hit tili mig hvar och en, sora Her-
ranom tillhörer!" erbjöcl Moses alla dem, som ännu ville omvända
sig tili Herran, förlåtelse (amnesti). Men de, som äfven nu hård-
nackadl framhärdade i sitt affall, hade, såsom oförbätterliga upp-
rorsstiftare och. majestätsförbrytare, fulleligen förtjent döden.

3. Herren sade tili Mose: »Jag viii icke draga upp
med dig, ty du är ett hårdnackadt folk. Jag måtte tilläf-
ventyrs i vägen uppfräta dig. Jag viii sända min engel
före dig och utdrifva de Kanaaniter». Då folket detta onda
talet hörde, vordo de ångse; och ingen drog sin prydning på
sig. Och Mose tog tahernaklet (interims-helgedomen) och slog
det upp ute, långt ifrån lägret*). Och när Mose kom in i
tahernaklet, så kom molnstoden neder och talade med Mose,
och alit folket såg molnstoden och bugade sig. Men Herren
talade med Mose, ansigte mot ansigte, såsom en mau talar
med sin vän. Och Mose sade tili Herren: »Si, du säger tili
mig: för mig detta folket upp, och du låtar mig icke' veta,
hvem du viii sända med mig. Om ditt ansigte **) icke
går (med oss), så låt oss icke komma hädän af detta rum.
Ty hvarpå skall det då förnummet varda, att jag och ditt folk
hafva funnit nåd för dina ögon, utan då Du går med oss».
Herren sade: »Såsom du nu sade, så viii Jag ock göra».

*) Så länge folket icke är af Gnd åter tili nåd upptaget, kan
helgedomen, der Jehova uti bor, icke fiuiias midtibland detsamma.

**) Guds ansigte är beteckningen afden sig uppenbarande
Guden. Mose låter sig således icke noja dermed, att en engel skall
ledsaga dem, utan önskar, att engeln, i hvilken Guds namn är
(2 Mos. 23, 21), återigen skall tåga med. Jfr. Anm. tili §. 10, 2.

4. Och Herren sade tili Mose: »Uthugg dig två sten-
taflor, att Jag skrifver de ord deruti, som på de första taf-
lorna voro, och träd tili mig öfverst på berget». Mose gjorde
så, och var der när Herran 40 dagar och 40 nätter och åt
intet bröd och drack intet valten. Då nu Mose gick ned af
berget Sinai, hade han de två vittnesbördets taflor isin hand,

72



§. 57. Tabernaklet.

och visste icke, att huden af haris ansigte sken, deraf att
Herren hade taiat med honom. Och Aaron och alla Israels
barn fruktade att nalkas honom. Och haa lade ett täckelse
på sitt ansigte, och bjöd dem alit, det Herren hade taiat med
honom på Sinai berg.

§. 37. Tabernaklet. (2 Mos. 25—40).
1. Och Herren bjöd Mose och sade: »I skolen göra

mig enhelgedom, att Jag mä bo iblaud eäer». Efler
som Jag visar dig en föresyn tili tabernaklet och tili alit
det, som dertill hörer, så skolen i göra det. Så säg nu
Israels barn, att hvar man, som dertill ett frivilligt
hjerta hafver, frambär Herranom ett häfoffer (åt Herren
invigdt offer): guld, silfver, koppar, ädla stenar, kostbara
tyger och skirm, specerier och rökverk». Alltså framburo
Israels barn, både män och qvinnor, Herranom frivilliga gåf-
vor tili allahanda verk, som göras skulle. Och de framburo
för mycket, mer än behöfdes för verkets tjenst. Då bjöd
iYlose och lät utropa genom lägret: »Ingen gifve mer tili
helgedomens häfning». Då vände folket igen att frambära.
Och Bezaleel och Ahaliab, hvilka Herren kallat vid namn
och uppfyllt med sin anda, att de voro skicklige tili alla-
handa konstverk, arbetade, och alla vise män, hvilka Herren
hade gifvit vishet i deras hjerta, nemligen alla de, som
välvilligt erbjödo sig, och gingo tili att arbeta på verket.
Och de der förståndiga qvinnor voro, virkade dyrbara tyger
för helgedomen.

2. Och arbetarene på verket gjorde efter den föresyn,
som Mose sett hade på berget, ett tabernakel (täit), som
var 30 aln långt, 10 aln bredt och 10 aln högt. Väg-
garne voro hopfogade af bräder (stolparna af acacietrad),
öfverdragne med guld, och stodo rätt upp, och ofvantill var
taket betäckt med läder- och hårtäcken. Ingången tili taber-
naklet var framtill (i öster) och stängdes af ett dyrbart för-
hänge. Det inre deraf var deladt i tvenne rän. Förrummet
kallades det heliga och var 20 aln långt, men det inre
rummet kallades det allralieHgaste, och bagge skildes de

10
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ifrån hvarandra genom ett präktikt förhänge. Rundtomkring
tabernaklet var en förgård under fri himmel, som var in-
stängd genom pelare med omhängen, 100 aln lång och 50
aln bred.

3. Och for det allraheligaste gjorde de förbundsarken
af acacieträd, öfverdragen med guld, uti hvilken de båda
lagtaflorna och manna-krukan blefvo inlagda. Och locket
på arken var af fint, gediget guld och kallades nådastolen
(-thronen), och på locket stodo två gyllene cherubsbilder
uti drifvet arbete, hvilkas anleten voro nedböjde mot nåda-
stolen den de betäckte med sinä vingar. Men för det he-
liga gjorde de af acacieträd, öfverdraget med guld, ett rökelse-
altare, som ställdes i midten, och ett skådebrödsbord,
på hvilket alltid 12 skådehröd skulle ligga, och en ljusstake
med 7 armar af gediget guld. Uti förgården uppreste de
bränneoffhrs-altaret, på hvilket offerdjuren skulle slagtas
och förbrännas, —hvilket var af acacieträd, öfverdraget med
koppar och fyldt med jord. Och för presternas rening blef
ett tvättbäcken af koppar stäldt uti förgården.
Anm. Tabernakel (d. v. s. förbunds-hydda) betyder ursprungligen

täit för sammankomst, vittnesbördets täit och boning.
Der ville Gud sammanträffa med sitt folk, der betyga det sin
nåd, der bo ibland sitt folk. Det är således en bild af Guds
rike i Israel och en förebild af den Christna kyrkan. I det
allraheligaste bor Gud sjelf; i det heliga skulle egentligen
jemte och hos Herren folket bo. Men emedandehade förklarat,
att de sjelfve icke kunde framträda inför Herren, utan ännu be-
höfde en medlare (jfr. §.35, 1), var tillträdet tili det Heliga dem
förnekadt och endast presterna fingo inlräda i detsamma.
Derföre var folket, sådant det nu var, inskränkt endast tili
förgården. Husgeråden uti hvar och en af de trc afdel-
ningarne afbildade dens verksamhet i förbundet, soin der
skulle bo. Förbundsarken i det allraheligaste ulmärkte Her-
re Vis synden betäckande (d. v. s. synden förlåtande) verksamhet;

ty den innehöll vittnesbördets taflor, hvilka aflade vittnes-
börd om folkets syndfullhet, men täcktes (d. v. s. bragtes tili
tystnad) genom nådastolen, på hvilken Herren thronade; och
englarne sågo tillbedjande ned på försoningens under vid deras
fötter (jfr. 1 Petri 1,2). I förgården stod bränneoffers-al-
taret, pä hvilket det syndiga folket genom offren bekände sinä
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§. 38. Offren.
synder, sökte och fann förlåtelse för - dem. Husgeråden i det
heliga antydde nu, att det försonade folket skulle vara ett
ljusets folk (ljusstaken), ett böuens folk (rökaltaret) och
ett folk af goda gerningar (skådebrödsbordet).

4. På första dagen i den första månaden af det andra
året efter uttåget från Egypten vardt tabernaklet med alit sitt
husgeråd färdigt, och upprestes midt i lägret. Och så be-
täckte en molnsky vittnesbördets tabernakel, och Herrans hä'r-
lighet uppfyllde tabernaklet. Och när molnskyn gaf sig upp
från tabernaklet, så foro Israels barn vidare fram, men när
den icke gaf sig upp, då foro de icke, alit intill den dagen,
då den sig uppgaf.

§.38. Offren. (3 Mos. I—7).
1. Och Herren kallade Mose och talade med honom

utur vittnesbördets tabernakel och bjöd honom, huru Israels
barn, tili försoning för sinä synder, skulle offra Herranom.
Den som ville offra, skulle uti tabernaklets förgård framhafva
ettrent, kraftfullt och felfritt djur (af boskap, får eller bockar),
och sedän han på offrets hufvud laggt sin hand, slagta
det framför bränneoffers-altaret. Presten skulle upphämta blo-
det och dermed bes tanka altaret, och derefter på altaret
förbränna djurets kött antingen helt och hållet eller tili en
del jemte ett spisoffer, bestående af bröd och vin i förening
med olja och rökelse. Det öfverblifna köttet, som icke upp-
brändes, skulle användas tili en offermåltid.
Anm. 1. Menniskan har genom sinä synder förtjent döden, ty

„syndens lön är döden" (Rom. 6, 23). OfFerdjuret lider nu,
sedän den offrande, genom händernas påläggning, invigt det-
samma tili att företräda sin person och på detsamma liksoin öf-
verllyttat sinä synder, i syndarens st alle den af honom förtjenta
döden. Presten stänker derpå det utgjutna blodet på altaret,
d. v. s. han liksom frambär det tili Gud, för att antyda, att Gud
af nåd ville upptaga detta vikarierande straff och anse syndaren
fri från synden och rältfärdiggjord. Men förbrännandet af
offerköttet betecknade, att den försonade menniskan nu måste
uti helgelsens luttringseld frambära sig sjelf med alla sinä lem-
mar och krafter Gudi tili en angenäm lukt. Spisoffren, som
deijemte förbriindes, antydde, att helgelsen genom den hei. An-
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des bistånd (olja) och under fortfarande bön (rökelse) mäste full-
bordas och med frukterna af en from vandel (biöd och vin) för-
knippas. Offerniål tiden (§. 35, 2 förkl.) häntydde derpå, att
menniskan genotn rättfärdiggörelsen och helgelsen träder uti den
innerligaste gemenskap med Gud.

Anra. 2. Det är väl „omöjligt, att genora oxablod och boc-
kablod borttaga synder" (Hebr. 10, 4), redan af den orsak,
att det oskyldiga ofTrets lif, hvilket för syndarens skuldbelastade
lif frambäres, bvarken är frivilligt eller i värde deremot sva-
rande. Likväl lofvar Gud (3 Mos, 17, 11): „Jag hafver gifvit
cder det (offerdjurets blod) tili altaret, att edra själar
skola dermed försonade varda. Ty kroppens lif Ur uti
blodet, och blodet är försoning för lifvet." Men ofler-
djuret hade ocksä icke denna föisonande kraft uti sig sjelf, utan
endast derigenom, att det var en skugga och förebild tiliChristi of-
fer, som, enligt den gudomliga nådens rädslut, i tidens fullbor-
dan skulle frambära sig sjelf tili ett evigt giltigt och tillräckligt
offer för hela veridens synder.

2. Och Herren anordnade fyra slags offer. När en
själ af villfarelse, förseelse eller ölverilning syndade mot nå-
got Herrans bud och insåg sin synd, hvarmed han hade för-
syndat sig mot Herren, så skulle han först, UH försoning för
denna särskilta synd, frambära ett syndoffer eller skuld-
offer. Genom en sadan synd var han neml. utesluten från
gemenskapen med det heliga folket, men genom synd- eller
skuldoffret blef han åter i denna gemenskap upptagen. Derpå
skulle han äfven frambära ett bränneoffer, hvilket helt och
nallet förbrändes, och ett tackoffer, hvaraf endast de feta,
delarne uppbrändes, men alit det öfriga köttet användes tili
offermåltid. Da bränne- och tackoffer icke tjenade tili för-
soning af speciella, vid namn uppgifna synder, utan fastmer
tili försoning af den alhnänna, menniskan alltid vidlådande
syndigheten, såkunde de, äfven utan föranledning af någon
särskild synd, frambäras.

§. 39. Presterne.
3 Mos. B—lo. (2 Mos. 28 o. 29); 1 Mos 8.

'J . Och Herren afsöndrade hela Levi stam tili tjenst
uti helgedomen, i ställe för de förstfödde ur alla stammarne,
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hvadan då ock hvarje förstfödd måste tili Helgedomen fram-
bäras och lösköpas. Men tili prestembetet bestämdes endast
Aarons slägte, de öfrige Leviterna (deribland äfven Moses
söner) biträdde endast vid helgedomen, men hade dess-
utom sig uppdraget att undervisa hela folket uti la-
gen. Hela Levi stam skulle ej erhålla någon arf-
jord i det utlofvade landet, utan egnas åt Herrans tjenst.
Deremot måste alla öfriga stammar, tili underhåll för Pre-
sterna och Leviterna, vid helgedomen aflemna förstlingen
och tionden af ali afkastning. At Levi stam skulle uti det
heliga landet 48 städer, kringspridda i hela landet, tili bo-
s täi len upplåtas. I spetsen för hela stammen skulle Aaron
stå, i egenskap af Öfversteprest, och hans värdighet skulle
alltid öfvergå tili den åldsta sonen. Presternas embetsdrägt
skulle bestå uti en lång lifråck af fint hvitt linne. Öfver
denna presterliga klädning skulle öfverstepresten derjemte
bara en präktig öfverklädning och på bröstet embetsskölden,
hvilken var besatt med 12 i guld inlatlade ädelstenar, uti
hvilka namnen på de 12 stammarne voro inristade, på det
lian beständigt skulle bära Israels barns namn på sitt hjerta.
På eller uti denna embetssköld var äfven Ljus och Rätt,
hvarigenom öfverstepresten, på ett icke angifvet sätt, emot-
tog de gudomliga uppenbarelserna och besluten. På den pre-
sterliga turbanen bar han ett gyllene ännespann med inskrift:
»Herrans Helighet».

2. Sedän Tabernaklet var inrättadt, blefvo äfven Aaron
och hans söner tili deras presterliga embete invigde. Mose
tvådde dem med vatten, iklädde dem deras embetskläder och
smorde dem med olja. Aaron framträdde tili altaret och off-
rade, först sitt eget offer och sedän folkets, och Mose be-
stänkte med offerblodet Aarons och hans söners öra, hand
och fot. Då syntes Herrans härlighet för alit folk, och eld
gick ut från Herren och förtärde offret på altaret. Men
Aarons söner, Nadab och Abihu, togo hvar sitt rökelsekar
och lade eld deruti och lade rökverk deruppå och buro frem-
mande eld fram för Herren, det Han dem icke budit hade.
Då kom en eld ut från Herranom och förtärde dem. Och
Herren talade med Mose och sade (4 Mos. 6, 23.): »Tala
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tili Aaron och hans söuer, och säg: Så skolen J säga tili Israels
barn, när J välsignen dem: Herren välsigne dig och
bevare dig! Herren låte sitt ansigte lysa öfver dig
och väre dig nådelig! Herren upplyse sitt ansigte
öfver dig och gifve dig frid! Ty J skolen sätta mitt
namn uppå Israels barn, att Jag skall välsigna dem».
Anni. Uti denna välsignelse ligger redan hela hemligheten af den

heliga Trecnigheten och den af densamma utförande återlösningen
förborgad och liksom i frö innesluten, hvarföre den ock ännu
i den Christna kyrkan användes vid alla tili Gudstjensten hörande
handlingar. Tre gångcr lägges Herrans namn på menig-
heten, ty Gud Fadren har beslutit återlösningen, Gud Sonen
utförer den och Gud den Helige Ande tillegnar den. —■ Vidare
nämnes Herren en gång allena, men Herrans ansigte tyå gån-
ger, ty Fadren „bor uti ett ljus, der ingen tillkomma kan, den
ingeu menniska sett hafver, icke hellcr se kan" (1 Tim. 6, 16),
men Hans väsende uppenbarar sig för oss i Sonen och Anden
liksom uti menniskans ansigte hennes inre förråder sig och igen-
kännes. Slutligen nedkallas i välsignelsens första del väl-
signelse och beskydd; detta har afseende på Fadren, tyHan är
den eviga urkällan tili ali välsignelse, ali frälsning och alit lif,
och från Honom kommer „all god gåfva och ali fullkomlig
gåfva" (Jak. 1, 17); i andra delen bedes om ljus och nåd; detta
har afseende på Sonen, ty Han är det „sanna ljuset, hvilket
uppiyser alla menniskor" (Joh. 1,9) och „af Hans fullhet hafve
vi alle fått, och nåd för nåd" (Joh. 1, 16); i tredje delen ned-
kallas frid; detta har afseende på den Helige Ande, ty det
är Han, som förlänar vårt hjerta den rätta friden, då Han tilleg-
nar oss frälsningen och af Christi fullhet gifver oss syndernas
förlåtelse och evinnerligt lif.

§. iO. Högtiderna. 3 Mos. 23. 25; 5 Mos. 16.
1. Och Herren talade med Mose: »Håller min sab-

bath, ty han skall vara ett tecken mellan mig och eder för
edra efterkommande tili ett evigt förbund. Den som gör nå-
got arbete på honom, hans själ skall utrotad varda. På
första dagen i sjunde "månaden (Tisri = September) är Ba-
sunhögtiden; då skolen J blåsa med basuner och fira en
stor sabbath och icke något arbete göra. (Denna dag var
äfven den borgerliga nyårsdagen). Och när J kommen i
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det land, som Jag eder gifvande varder, skolen J halla lan-
dets helg Herranom. J sex år skall du så din åker och
samia in frukter, men på sjunde året (Sabbathsåret) skall
du icke så, och hvad af sig sjelf vaxer, skall du icke berga,
att de fattiga ibland ditt folk må äta deraf, och hvad som
blifver öfrigt efter dem, skall du låta de vilda djuren på
marken äta. Och på löfhyddohögtiden i detta året skall du
låta utropa lagen för hela folket på det ställe, som Herren
utvaljande varder, nemligen inför det församlade folket af
män och qvinnor, barn och främlingar, att de den höra och
lära att göra derefter. —■ Och J skolen räkna sju sådana
sabbathsår och skolen låta blåsa i basunen på 10:de dagen
i 7:de månaden (försoningsdagen), och helga det 50:de året,
ty det är edert Klangår. J skolen intet så, ej heller upp-
skära, och om J voren sägande: hvad skole vi äta på 7: de
(50:de) året, så viii jag bjuda min välsignelse i 6:te året
öfver eder, så att det skall göra eder tre års vext, att J
äten deraf intill 9:de året, intill dess åter ny årsvext kom-
mer. Och under klangåret skall hvar man komma tili sitt
igen, som han sålt hafver. Derföre, om du något säljer din
nasta af arfvejord, så skall du sälja det tili hononi efter klang-
årets tai. Eftersom åren äro många tili (nasta klangår), skall
du risa köpet (stegra priset), och efter som de äro få tili,
skall du låta det falla».

2. Och Herren talade med Mose: »Tre gånger om
året skola alla manspersoner inställa sig inför Herran, Israels
Gud, på det ställe, som Herren utvaljande varder. På 14:de
dagen i första månaden (Nisän eller Abib = Mars, April) om
aftonen är Herrans Passah, och på 15:de dagen är osy-
rade bröds högtid; då skolen J äta osyradt bröd i 7 dagar,
och skolen föra tili presten förstlings-kärfven af (vår- eller
säd-) skörden (jfr. §. 32). Och på 50:de dagen (7 veckor)
efter Passah är veckornas högtid (Pingsthögtiden), då
skolen J frambära förstlings-bröden af den nya skörden inför
Herran (skörd-, tackelse-högtid) *). —Och på lS:de dagen
i 7:de månaden (Tisri) är Löfhyddohögtiden, när J hafven
i hus insamlat årsvexten af landet (trädfrukt, olja, vin). Sju
dagar skolen J bo i löfhyddor, att edra efterkommande skola
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veta,. huru Jag hafver låtit Israels barn bo i hyddor (nemli-
gen under tåget genom öknen), då Jag förde dem utur
Egypti land».

*) Da pä 50:de dagen efter uttåget från Egyptcn äfven lagens
utgifvande på Sinai inträfFade, så förband man med denna högtid
äfven miunet af lagens utgifvande. •.

3. Och Herren talade vidare med Mose och sade: »På
dO:de dagen i 7: de månaden är Försoningsdagen, att J
skolen försonade varda för Herran, eder Gud. Då skolen J
späka edra kroppar (fasta), ty hvilken icke späker sin kropp,
skall utrotad varda utur hans folk. Och blott på denna dag
skall Aaron (öfverstepresten) ingå uti det Allraheligaste inför
nådastolen, som på arken är. Han skall bada sig med vat~
ten, och först med ett syndoffer försona sig och sitt hus.
Derefter skall han taga två bockar och ställa dem fram för
Herran, och kasta lott öfver de två bockarne, en lott »för
Herran» och en lott »för Asaseel». Den ena bocken,
på hvilken Herrans lott fallit, skall han offra tili ett synd-
offer för folket, och bära hans blod inom förlåten, och dermed
bestänka nådastolen, och sålunda försona hela Israels menig-
het. Sedän skall han framhafva den andra bocken, lägga
båda sinä händer på bockens hufvud och bekäuna öfver honom
alla Israels barns missgerningar, och skall lägga dem på boc-
kens hufvud och låta honom löpa genom någons mans hjelp,
som för handen är, i öknen, att bocken skall bortbära alla
deras missgerningar på sig uti vildmarken, och låta honom
i öknen.
Anni. Försoningsdagen var en allmän bot-, böne-och fastedag.

På densamma blefvo hela folkets synder (en gång om ärel.) för-
sonade genom offiel af bocken, som var folkets syndoffer. Derpå
blefvo de derigenom redan försonade synderna lagda på den an-
dra bockens hufvud, och densamme jemte de försonade synderna
skictad tili Asaseel (d. a. djefvulen) i öknen, på det menniskor-
nas åklagare mät.te eifara och se, att ban icke mer hade någon
makt att anklaga Israel. Uti K. T. svarar Långfredagen mot
försoningsdagen. Ty på denna dag är uppfyldt, hvad som på
försoningsdagen endast i skuggbild och förebild kunde framstäl-
las. Der är den rätte, evige Öfverstepresten „genom sitt blod
en resa ingången uti det Heliga och hafver funnit en
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evig förlossning" (Hebr. 9, 12), och nu „är vara bröders
åklagare förkastad, den de m åklagade för Gud dag
och natt, och de vuono honom för lammets blods
skull" (Uppenb. 12, 10 o. 11).

§. 41. Spisnings lagar. Löften.
3 Mos. 11. (S Mos. 14), 3 Mos. 27. 4 Mos. 6, 30.

1. Och Herren talade med Mose och Aaron och sade:
»Desse äro de djur, som J äta skolen: ibland landtdjuren
skolen J äta alit, som tvåklöfvadt är och idislar, men det som
icke idislar eller är klöfvadt, dock icke tvåklöfvadt (t. ex.
kamel, hare, svin), af dessas kött skolen J icke äta. Och
af vattendjuren skolen J äta alit, som spol och fjäll haf-
ver; men hvad som icke hafver spol och fjäll, det skall vara
eder en vederstyggelse. Och af de hevingade djuren skolen
J icke äta allahanda roffoglar och insekter, och de flygande
däggdjuren skola vara eder en vederstyggelse. Och hvilken
menniska som äter blod, honom viii Jag utrota ur hans folk,
ty kroppens lif är i blodet, och blodet är försoning för lifvet».
Anoi. Orsaken, hvarföre Israel skulle göra skillnad och urval i af-

seende på födoämnen, är angifven 3 Mos. 20, 24—26 (Jfr.
Apostl. 10, 10—16): „Jag är Herren, eder Giul, den eder afskiljt
hafver ifrån andra folk, att J ock sk i 1 ja skolen den rena boska-
pen från den orena.... ty Jag, Herren, är helig, den eder af-
skiljt hafver ifrån annat folk, att i skolen höra mig tili." Israel
skulle således äfven genom sin dagliga mat och dryck ciinras om
den gudouiliga välgerningen af sitt utväljande från andra folk,
om sin kallelse och bestämmelse, samt siu föipligtelse, att icke
vara oheligt, såsom Hedningarne, utan heligt, säsom Herren lir
helig. Men så snart den hedniska verlden, hvilken utmärktes
genom de orena djuren, sjelf blifvit upptagen i Guds rike, och
skillnaden mellan Israel och folken npphäfven, upphörde natur-
ligtvis äfven den religiösa förpligtelsen af dessa spisniugs lagar
(jfr. Apostl. 10, 15), och Paulus tillropar de ch.rist.na i Col. 2, 16.
17: „Sä läter nu ingen göra eder satnvele öfver mat eller dryck

. .
. ~ hvilket är skuggan af det, som tillkommaude var, men

kroppen sjelf är i Christo."

2. Och Herren talade med Mose: »Om en man eller
en qvinna gör Herranom ett besynnerligt löfte (en Nasirs

11
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eller JSasireers löfte, d. v. s. att varda afsöndrad, förlofvad,
invigd Herranom), så skall han halla sig från viu och starka
drycker; så länge som hans löfte varar, skall hau icke äta,
det af vinträd gjordt är; och rakknif skall icke komma på
hans hufvud; i hela tiden, den haa Herran lofvat hafver, skall
han vara helig och låta håret växa på sitt hufvud. Och
den som aunars gör ett löfte, han skall halla detsainma Her-
ranom. Men den som utlofvat sig sjelf, eller ett boskaps-
kreatur, eller en åker, han kau efter prestens värdering få
lösa det. Men alit, som är tili spillo gifvet, får icke
lösas, utan skall döden dö. Men detta är det, som skall tili
spillo gifvet varda. Den ibland eder, som offrar åt afgudarna,
och icke åt Herren allena, han väre tili spillo gifven! Och
när Herren, ,din Gud, förer dig in i det förlofvade landet och
för dig utrotar Känaaniterne, så skall du gifva dem tili spillo,
så att du icke ingår med dem något förbund.
An m. Tillspillogifvandet var ett tvunget helgande åt Herran af

dem, hvilka icke frivilligt ville helga sig åt honom, hrilka ined
obotfärdiga hjertari föraktade Guds långmodighet och tålamod
och fördenskull oundvikligt hemlöllo under det gudomliga utro-
telse-straflet.

§. 42. Särskilta lagbestämmelser.
Och Herren talade med Mose och gaf honom ännu mån-

gahanda andra bud och rätter för Israels barn, t. ex.: 1) J
skolen vara helige, ty jag är helig, säger Herren, eder Gud
(3 Mos. 19, 2). 2) Hör Israel: Herren, vår Gud, är en
enig Herre. Och du skall älska Herran, din Gud, af alit hjerta,
af ali själ och af ali förmåga (5 Mos. 6, 4. 5). 3) Du
skall älska din nasta såsom dig sjelf, ty Jag är Herren (3
Mos. 19, 18). 4) Du skall icke hata din broder i ditt
hjerta, utan du skall straffa din nasta, på det du icke skall
lida skuld för hans skull (3 Mos. 19, 17). 5) När du
finner din oväns oxe eller åsna, att' han far viii, så skall du
ledan hem tili honom igen. När du finner Hans åsna, som
dig hatar, ligga under bördan, skall du icke låta honom ligga,
utan hjelpa honom upp (2 Mos. 23, 4. 5). 6) För ett
grått hufvud skall du uppstå och ära de gamla (3 Mos. 19,
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32). 7) Samma rätten skall vara ibland eder, så för ut-
ländningen, som för inländningen (3 Mos. 24, 22). .8)
Den som gör sin nasta skada, honom skall man göra, som han
gjorde: skada för skada, öga för öga, tand för tand, (3 Mos.
24, 19. 20). 9) Allsingen fattig skall vara ibland eder
(5 Mos. 15, 4). —' 10) Du skall icke binda munnen tili
på oxen, som tröskar (5 Mos. 25, 4).

§. 43- Aftåg från Sinai. (4 Mos. 10—12).
1. Ett helt år voro Israels barn lägrade vid Sinai. På

20:de dagen i den 2:dra månaden i det 2:dra året, efter ut-
tåget från Egypten, gaf molnskyn sig upp af vittnesbördets
tabernakel. Då lade man tillsamman tabernaklet, och Levi barn
buro det. Så foro Israels barn med deras härar och drogo
utur Sinai öken. Men hopen af det lösa folket (§. 32, 3)
ibland dem hade fått lusta, och sutto och greto samt med
Israels barn och sade: »Ho kan fly oss kött tili att äta? Vi
komme ihåg den fisk, som vi åto tili gåfves (för intet) i E-
gypten, och melonerne och lökarne. Men nu se vara ögon
intet annat än Manna». Då förgrymmade sig Herrans vrede
svårligen, och Mose vardt afven bekymrad och sade tili Her-
ran: »Jag förmår icke alit detta folket uppehålla allena, ty det är
mig för svårt». Herren sade: »Församle mig 70 män af de
åldsta och haf dem fram för vittnesbördets tabernakel, så viii
Jag komma neder och der tala med dig och taga af din anda,
som öfver dig är och få dem, att de måga draga tungan öf-
ver folket med dig, att du icke drager honom allena. Och
tili folket skall du säga: i morgon skall Herren gifva eder
kött för en hei månad, tili dess att det varder eder en väm-
jelse». Mose gjorde så. Då kom ett väder ut ifrån Herran
och lät komma åkerhöns ifrån hafvet, och folket stod upp och
samlade hela dagen och natten och påföljande dagen. Som
ännu köttet var under deras tänder, slog Herren dem med en
ganska stor plåga. Deraf heter det samma rummet lustgrif-
ter, derföre att man der begrof det lystna folket.

2. Och Mirjam och Aaron talade emot Mose och sade:
»Talar nu Herren allena genom Mose? Talar han ock icke
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genom oss?» Och Herren hörde det. Men Mose var en ganska
saktmodig maa öfver alla menniskor på jorden. Och strax sade
Herren tili Mose, Aaron och Mirjam: »Går ut, J tre, in tili
vittnesbördets tabernakel!» Och de gingo alla tre ut. Då kom
Herren neder i molnstoden och sade: »Hörer minä ord: om
någor är ibland eder en Herrans prophet, honom viii jag up-
penbara mig uti en syn eller uti en dröm. Men icke så min
tjenare Mose, hvilken uti mitt hela hus trogen är. Munte-
ligen talar Jag med honom och han ser Herran, såsom Han
är, icke igenom mörka ord eller liknelse. Hvi hafven Jdå
icke fruktat att tala emot min tjenare Mose?» Och molnskyn
gaf sig fråu tabernaklet, och si, då var Mirjam spetälsk så-
som en snö. Men Mose ropade tili Herren: »Ack Gud, gör
henne helbregda!» Herren sade: »Låt innelycka henne i sju
dagar utom lägret, sedän lät åter taga henne igen».

§. 44. Kunskaparene. (4 Mos. 43 o. 14).
1. När Israels barn hade hunnit i öknen Paran tili

Kades-Barnea (vid sydliga gränsen af Kanaan), sände Mose,
på Herrans befallning, 12 män, en af hvarje stam, för att
bespeja landet. De gingo upp, genomtågade landet och skuro
vid bäcken Eskol en vinqvist med en vinklase och lato två bära
den på en slång, och dertill granat-äpplen och fikon. Och
de vände om efter 40 dagar och sade Mose och hela menig-
heten, huruledes det stod tili, och lato dem se landsens frukt,
och förtäljde dem: »Vi voro in uti det land, der mjölk och
honing uti flyter, och detta är dess frukt. Förutan att der
bor starkt folk uti, och der äro ganska fasta och stora stä-
der; och vi sågo der ock Enaks barn (resar), och vi voro
för både vara och deras ögon såsom gräshoppor». Men Ka-
leb och Josua, de ock landet bespejat hade, stillade folket
och sade: »Låt oss draga dit upp och taga landet in, ty vi
kunne väl vara dem öfvermäktige». Men de män, som hade
värit med dem uppfarne, sade: »Vi förmå det icke, ty de äro
oss för starke,» och förtalade landet, som de skådat hade, för
Israels barn. Då gret folket den natten och sade: »Ack, att
vi dock hade mått dö uti Egypti land, eller ännu dö måtte
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i denna öknenN Och den ene sade tili den andre: »Låt oss
häfva oss upp en höfvidsman och fara in uti Egypten igen!» Men
Kaleb och Josuarefvo sinä kläder och sade: »Landet är ganska
godt, och ett land, som mjölk och honing uti flyter. Haf-
ver Herren vilja tili oss, så förer lian oss väl uti det landet
och gifver oss det. Faller endast icke ifrån Herran och fruk-
ter eder intet för detta landets folk, ty yi vilje äta dem upp
såsom bröd. Deras beskärm är gånget ifrån dem, och Her-
ren är med oss». Då ville folket stena dem.

2. Men Herrans härlighet syntes för alit folket, och
Herren sade tili Mose: »Huru länge skall detta folket försmäda
mig? Och huru länge vilja de icke tro på Mig genom alla-
handa tecken, som Jag ibland dem gjort hafver? Jag skall för-
göra dem och göra dig tili ett större och mäktigare folk, än
detta är». Men Mose sade tili Herran: »Om du dräpte detta
folket såsom en man, så skulle hedningarne säga: Herren för-
mådde icke föra det folket in uti det land, som Han dem svurit
hade, derföre hafver Han dräpit dem i öknen. Så var nu nå-
delig öfver detta folks missgerning efter din stora barmhertig-
het». Herren sade: »Jag hafver förlåtit dem det; men alla
de män, som hafva sett minä tecken uti Egypten och uti ök-
nen och nu 10 resor försökt mig, ingen af dem skall få se
det landet, som Jag deras fäder svurit hafver, utan Josua
och Kal&b, derföre att en annan ande med dem är. Alle
J, som räknade ären, ifrån 20 år och derutöfver, skolen icke
komma in uti landet, och edra kroppar skola falla i denna
öknen. Och J skolen varda herdar i öknen 40 år, efter talet
af de .40 dagarne, under hvilka J landet bespejaden. Edra
barn viii Jag föra derin, att de skola få se det land, som J
förkasten». Och de män, som Mose sändt hade för att be-
speja landet, dogo af Herrans plåga, men Josua och Kaleb
blefvo lefvande. Då sörjde folket svårligen, drogo bittida om
morgonen upp på bergshöjden och sade tili Mose: »Här äre vi
och vilje draga upp tili de rum, der Herren oss af sagt haf-
ver, ty vi hafve syndat». Men Mose sade: »Det skall icke
väl bekomma eder. Drager icke upp, förty Herren är icke
med». Men de voro förblindade, tili att draga upp. Så
kommo de Amalekiter och Kanaaniter ned och slogo dem.
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§.45- Korah'B anhang. (4 Mos. -16 o. 17)
1. Och Korah, af Levi stam, jemte Dathan och

Abiram, af Rubens stam*), hofvo sig upp emot Mose och
Aaron, med 250 myndige (de förnämste) i menigheten, och
sade: »J gören alltför mycket, ty hela menigheten är helig.
Hvi upphäfven J eder öfver Herrans menighet?» Mose sade
tili Korah och hans hela parti: »J morgon varder Herren
kungörande, hvilka honom tillhöra, hvilken helig är och ho-
nom offra skall. J gören alltför mycket, J Levi barn. Är
det eder icke nog, att Israels Gud hafver afskiljt eder, att
J skolen tjena honom vid tabernaklets embete? Och J faren
mi ock efter presterskapet? J gören uppror emot Herran;
ty hvad är Aaron, att J knorren emot honom?» Och
Mose sände bort och lät kalla Dathan och Abiram. Men de
sade: »Vi komme icke dit upp. Är det icke nog, att du
hafver fört oss utur landet, der mjölk och honing uti flyter,
att du skulle dräpa oss i öknen? Skall du ännu dertill vara
Herre öfver oss?»

*) Korah, såsom Levit, traktade efter det öfverstepresterliga
embetet, och Dathan och Abiram gjorde, såsom Rubens, denförst-
ioddes, afkomlingar anspråk på den verldsljga Styrelsen.

2. Och Mose sade tili Korah: »Du och ditt hela
parti skolen i morgon vara för Herranom, du, de, och
Aaron, och en hvar röke för Herran!» Och de gjorde så.
Och Mose stod upp och gick tili Dathan och Abiram och
sade tili menigheten: »Går ifrån dessa ogudaktiga menniskors
tjäll, att J tilläfventyrs icke förgås uti någon deras synd!»
Och de gingo upp ifrån upprorsstiftarenes boning. Och
Mose sade: »Deruppå skolen J märkä, att Herren mig
sändt hafver, att jag alla dessa gerningar göra skulle, och
icke af mitt hjerta: om de dö, såsom alla menniskor, så
hafver Herren icke sändt mig. Men om Herren gör här
något nytt, så att jorden öppnar sin mun och uppslukar dem
med alit, det de hafva, så skolen J förstå, att desse män-
nerna hafva försmädat Herran». Och som han alla dessa ord
uttalat hade, remnade jorden under dem och uppslukade dem
med deras hus, och hela Israel flydde för deras skri skull.
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§. 46. De fyratio åren i öknen.

Dertill for en eld ut ifrån Herran och förtärde de 250 män,
som det rökverket offrade. Den andra morgonen knorrade
hela menigheten emot Mose och Aaron och sade: »J hafven
dräpit Herrans folk». Och då menigheten iorsamlade sig emot
Mose och Aaron, vände de sig tili vittnesbördets tabernakel,
och Herren sade tili Mose: »Går ut ifrån denna menigheten.
Jag viii med hast förgöra dem!» Och Mose sade tili Aaron:
»Tag rökpannan och gack snarligen tili menigheten och för-
sona dem». Aaron gjorde så och lopp midt igenom menig-
heten: och si, plågan var uppå gången ibland folket, och
han rökte och försonade folket, och stod emellan de döda
och de lefvande. Då vardt plågan förtagen.

3. Och Herren talade med Mose och sade: »Tag 12
stafvar, en för hvarje stam, och skrif hvarderas namn på
hans staf, och på Levi staf Aarons namn, och lägg dem i
tabernaklet för vittnesbördet, och hvilken Jag utväljande var-
der, hans staf skall grönska». Dettä talade Mose med Isra-
els barn, och alla deras förstar fingo honom stafvarne, och
han lade stafvarne inför Herran uti vittnesbördets tabernakel.
Men om morgonen, då Mose ingick, fana han Aarons staf
grönskas och bära mandel. Och Mose bar ut alla stafvarne
för folket och hvar och en tog sin staf. Och Herren sade:
»Bär Aarons staf åter inför vittnesbördet, att han förvarad
varder för ett tecken».

§. 4-6. De fyratio åren i öknen. (4 Mos. 20 o. 21).
Förberedande Anm. Atta och trettio år igenom irrade nu folket,

förkastadt af Herran, omkring i öknen. De vanhelgade Herrans
sabbather, föraktade hans rätter och lefde icke efter hans bud
(Ezech. 20). Slagtoffer och Spisoffer framburo de icke, utan de
upptogo Molochs tabernakel och deras Gnds Remphans stjerna och
de beläten, som de gjort hade (Apostl. 7, 43.; Amos 5, 26 o. 27).
Och deras kroppar, som hade tågat ut från Egypten, dukade un-
der i öknen, och ett nytt slägte uppväxte. Men Herren, som dem
förkastat, förglömde dock icke sitt förbund, och för deras barns
skull, som skulle komma in i löftets land, spisade han dem med
Manna och gaf dem att dricta af klippans vatten, och lät dem
icke sakna kläder och föda och ali lifvets nödtorft (5 Mos. 8, 3
o. 4; 29, 5).
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§. 46. De fyratio åren i öknen.

4. J första månaden af det 40: de året kommo Isra-
els barn åter in i öknen vid Kades. Och Mirjam blef der
död. Och menigheten hade intet vatten, och de församlade
sig mot Mose och Aaron. Då gingo de från menigheten in-
till dörren af vittnesbördets tabernakel, och folio på sitt an-
sigte; och Herrans härlighet syntes dem, och Herren talade
med Mose: »Tag stafven och församla menigheten, du och
din broder Aaron, och taler tili halleberget för deras ögon,
det skall gifva sitt vatten». Då församlade Mose och Aaron
menigheten inför halleberget och sade tili dem: »Hörer, J
olydige, månne vi ock skole skaffa eder vatten utur detta
halleberget?» Och Mose hof upp sin hand och slog på halle-
berget med sin staf två gånger; då gick der ut mycket vat-
ien. Men Herren sade tili Mose och Aaron: »Derföre, att
J icke trodden på Mig, att J måtten helgat Mig för Israels
barn, skolen J icke föra menigheten in i landet». Detta är
trätovattnet.

2. Och Mose sande budskap ut ifrån Kades tili de
Edomeers konung: »Så låter din broder Israel säga dig: du
vet ali den möda, som oss påkommen är, att våre fäder
voro nederfarne i Egypten, och huru Herren fört oss deri-
från. Si, vi äre i Kades, i den staden, som vid dina grän-
ser är. Låt oss draga igenom ditt land. Vi vilje icke fara
öfver åker och vingårdar, och icke dricka vattnet utur brun-
narne, och vika hvarken på den högra sidan eller på den
venstra, tili dess vi komma igenom dina landsändar». Men
de Edomeer sade tili honom: »Du skall icke draga här igenom,
eller vi skole möta dig med svärd», och drogo ut emot dem
med mäktigt folk. Då vek Israel ifrån dem *).

*) Alldenstund Amoriter-berget, hvilket utgjorde södra gran-
sen tili Palestina, i anseende tili sin branta sluttning var svårt att
bestiga, beslöt Mose att från Öster öfver Jordan intränga uti det
förlofvade landet. Närmaste vagen dit (förbi södra ändan af Döda
hafvet) gick genom Edomeernes omräde. Men då Edouieerne för-
vägrade det ombedda fredliga genomtåget, och Israel icke kunde
bekriga detla med dem i stamlöivandtskap stående folk, så återslod
dem intet annat, an att genom en ofantlig omvåg låga onikring hela
Edomeernes område. Således vandiade de åter söderut tili säf-hafvet
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§. 46. De fyratio åren i öknen.
(d. v. s. hafsviken vid Akaba), för att sedau på andra sidan af Edo-
miterberget tåga norrut lill Jordan.

3. Och Israels barn drogo ifrån Kades och kommo tili
berget Hor. Der skulle. Aaron samlas tili sitt folk. Och
Mose förde, på Herrens befallning, Aaroa och hans son Elea-
sar upp på berget Hor, och afklädde Aaron hans (öfverste-
presterliga) kläder och klädde deui på hans son Eleasar. Och
Aaron blef der död uppå berget, och hela menigheten begret
honom i 30 dagar. Sedän drogo de från berget Hor på vägen
åt säf- (Röda) hafvet, att de skulle draga omkring de Edo-
meers land. Och folket vardt ledset på vägen och talade
emot Gud och emot Mose: »Hvi hafver du fört oss utur E-
gypten, att vi skulle dö i öknen? Ty här är hvarken bröd
eller valten, och vår själ vämjar Öfver denna lösa maten».
Då sände Herren brännande ormar*), hvilka beto folket, så
att mycket folk i Israel blef dödt. Då kommo de tili Mose
och sade: »Yi hafve syndat. Bed Herran, att han tager dessa
ormarne ifrån oss». Och Mose bad för folket, och Herren sade
tili honom: »Gör dig en kopparorm och res honom upp för
ett tecken. Hvilken som biten är och ser uppå honom, hau
skall lefva». Mose gjorde så, och om någon vardt biten af
en orm, så såg han på kopparormen och blef vid lif **).

*) Ormarne kallas brännande för deras smäitsamt brännande
och inflammerande bett.

**) Chiistus betraktar (Joh. 3, 14. 15) kopparormens upphö-
jande såsom en förebild tili sin egen död på korset: ~Såsam Mose
upphöjde ormen i Ckneu, alltsä mäste ock tnenniskones Son varda
upphöjd, på det att hvar och en, som tror på honom, skall ickc
förgås, utan få eviunerligl lif."N

5. När Israels barn hade anländt tili floden Arnon *),
sände de bud tili Sihon, de Amoreers konung, och lato säga
honom: »Låt oss draga genom ditt land; vi vilje icke vika
in på åkrar eller vingårdar, vilje icke heller dricka brunns-
vattnet». Men Sihon församlade alit sitt folk och drpg emot
Israel. Men Israel slog honom med svärdsegg och intog hans
land ifrån Arnon alit intill Jabbok. Derefter slogo de äfven
Og, konungen i Basan, och intogo landet.

*) Arnon utfaller i döda hafvet och Jabbok i Jordan. Lan-
det mellan dessa båda floder innehades vid den tiden af Amoriter-

\-2
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§. 47. Bileam.

koniingen Sihon. I söder fiän Arnon bodde Moabiterne, i noir

frän Jabbok (i landet Basan) berrskade den jattelike konungen Og.
Da lsraeliterne ännu icke visste, att äfven landet på andra sidan
Jordan var dem tili egendom bestämdt, ville de i början lemna det
oantastadt.

§. Id. Bileam. (4 Mos. 22—25)
1. Sedän lägrade sig Israels barn i Moabs mark,

midt emot Jericho, på sidan Jordan. Och då Balak,
de Moabiters konung, såg alit, hvad Israel gjort hade Amo-
riterne, och att Moabiterne mycket fruktade för det folket, sände
han ut bud tili Bileam, som bodde i Mesopotamien, och lät
säga honom: »Si, ett folk är draget utur Egypten, det öf-
verläcker jordens ansigte och ligger emot mig. Så kom nu
och förbanna mig det folket, ty det är mig för mäktigt.
Förty jag vet, hvem du välsignar, han är välsignad, och den
du förbannar, han är förbannad». Och buden kommo tili
Bileam. Men Gud sade tili honom: »Gack icke med dem,
förbanna icke heller folket, ty det är välsignadt». Då sade
Bileam tili Balaks förstar: »Går i edert land, förty Herren
viii icke tillstädja, att jag går med eder». Då sände Balak
ännu härligare förstar, än de förre voro, med ännu rikare
skänker; tili dem sade Bileam: »Om Balak gåfve mig sitt hus,
fullt med silfver och guld, så kunde jag dock icke gå öfver
Herrans ord litet eller mycket tili att göra». Och om natten
sade Gud tili Bileam: »Statt upp och far med dem, dock
hvad jag säger dig, det skall du göra».

2. Om morgonen sadlade Bileam sin åsninna och for med
Moabiternes förstar. Men Guds vrede förgrymmade sig, att
han for dit, ty han älskade vrånghetens lön (2 Petr. 2, 15).
Och Herrans engel triidde fram i vägen, att han skulle stå
honom emot. Och åsninnan såg Herrans engel stå i vägen,
och ett draget svärd i hans hand; och hon vek af vägen.
Men Bileam slog henne. Då trädde Herrans engel uti ett trångt
tä (gångväg) emellan vingårdar, der på båda sidor gårdar voro.
Och då ingen väg var tili att afvika, hvarken på den högra
sidan eller på den venslra sidan, föll åsninnan på knä; och
Bileam förgrymmades och slog henne med stafven. Då öpp-
nade Herren åsninnans mun och hon sade tili Bileam: »Hvad

90



§. -47. Bileam.

hafver jag gjort dig, att du hafver slagit mig nu tre gånger?»
Bileam sade: »Ack, hade jag nu ett svärd i handen, jag skulle
dräpa dig». Då öppuade Herren Bileams ögon, att han såg
Herrans engel. Och denne sade tili Bileam: »Si, jag är ut-
gången, att jag skall stå dig emot, ty denna vägen är mig
emot». Bileam sade: »Jag hafver syndat; och nu, om det
är icke din vilje, viii jag vända om igen». Herrans engel
sade: »Far med dessa männerna; men intet annat skall du
tala, utan det jag säger dig». Så följde Bileam Balaks förstar *).

*) Bileam tänkte på medel, hvarigenom han skulle kunna
kringgä Herrans bestämdt uttalade vilja. Derföre träder Herrans
engel vredgad honom i vägen. Men Bileam ser honom icke, eme-
dan hans hjerta och sinne är uppfyldt af begär efter Balaks guld
och ärebevisningar. Derföre måste tilldragelsen med åsninnan bringa
honom tili den djupaste blvgd. Åsninnan ser, hvad siaren icke ser;
Herren upplåter det stuinma djurets mun, att det skall allägga vitt-
nesbörd emot prophetens vrånghet.

3. Om morgonen tog Balak Bileam och hade honom
upp på Baals höjder. Och Herren gaf Bileam ordet i mun-
nen; och han hof sitt tai upp och sade: »Huru skall jag
förhanna, den Gud icke förbannar? Huru skall jag
tala ondt emot den, Herren intet öndt emot talar?
Si, det folket varder allena boende och skall icke
räknadt varda ibland hedningar. Min själ dö med
de rättfärdigas död, och min ände väre såsom dessas
ände». Då sade Balak: »Hvad gör du mig? Jag hafver
låtit hämta dig, tili att förbanna minä fiender, och si, du väl-
signar dem». Bileam sade: »Skulle jag icke det tala, som Her-
ren gifver mig i munnen?» Då sade Balak: »Kom då med
mig på en annan plats och förbanna der». Och han förde
honom uppå berget Pisga; Och Herren gaf Bileam ordet i
munnen, och Bileam sade: »Gud är icke en menniska,
att Han kan ljuga, elleT ett menniskobarn, att Honom
något kan ångra. Skulle Han säga något och icke
göra? Skulle Han något tala och icke hallat? Si,
tili att välsigna är jag hit hafd; jag välsignar och
kan icke omvändat. Ty ingen trollkarl är i Jakob
och ingen spåman i Israel. I sin tid varder man sä-
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§. 48. Moses sista dagar.

gande om Jakob och om Israel, hvilka under Gud
gör». Då sade Balak: »Du skall hvarken förbanna dem eller
välsigna dem». Bileam svarade: »Hafver jag icke sagt dig,
att alit, det Herren talande vorde, det måste jag göra?» Balak
sade: »Kom, jag viii hafva dig på en annan plats, om till-
äfventyrs Gudi mä täekas, att du förbannar dem der». Och
han förde honom upp på kulien af berget Peor. Bileam hof
sinä ögon upp och såg Israel, såsom de lågo efter deras slägter.
Och Guds ande kom öfver honom, och han sade: »Huru
skön aro dina tjäll, Jakob, och din boning, Israel!
Välsignad väre den, som dig valsignar, och förban-
nad, den dig förbannar». Da förgrymmade sig Balak i
vrede, men Bileam sade: »Si, jag skall råda dig, hvad detta
folk med ditt folk göra skall». Och han hof sitt tai upp:
»En stjerna skall uppgå utaf Jakob och en spira upp-
komma af Israel och skall sönderkrossa de Moabi-
ters förstar. Men Israel skall vinna seger. Utur
Jakob varder kommande den, som råda skall». *)

*) Spådomen syftar närmast på David, som besegrade Moabi-
teine, Edomiterne m. fl., men sir» bögsta fullbordan har den funnit
i Chiisto, som fullkomligen besegrai- alla Guds rikes fiender.

4. Och Bileam gaf Midianiterne och Moabiterne det rå-
det, att locka Israel tili afguderi. De gjorde så, och bjödo
folket tili deras Gudars offer, och folket åt och tillbad deras
Gudar. Då förgrymmade sig Herrans vrede, och Han befallde, att
dräpa alla de mån, som sig tili Baal-Peor hallit hade. Och
när Israeliterne togo hämnd på Midianiterne, så vardt äfven
Bileam funnen ibland dem och jemte dem tili spillo gifven.

§. 48- Moses sista dagar.
(4 Mos. 26—32; 5 Mos. 1—34).

1. Rubens barn och Gads barn och den ena hälften
af Manasse barn hade ganska mycken boskap, och bådo Mose,
att han måtte gifva dem landet Gilead och Basan (§. 7. 3)
tili eget, emedan det hade många betesmarker. Då sade Mose:
»Skulle edra bröder draga i strid, och J skullen blifva här?»
Då gingo de fram tili honom och sade: »Yi vilje allenast bygga
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§. 48. Moses sista dagar.

hå'r fägårdar för vår boskap och städer för vara barn, men
vi vilje väpna oss och gå fram för Israels barn och icke vända
hem åt, intill dess Israels barn intaga hvar sitt arf». Då gaf
Mose dem deras arfvedel på andra sidan om Jordan.

2. Och det skedde i 40:de året på d:sta dagen i den
\\ :te månaden, då talade Mose med Israels barn alit, det Her-
ren honom tili dem bjudit hade, och sade: »Behåller nu Iler-
rans bud och rätter, ty så varder eder vishel och förstånd be-
römd för alla folk, när de hörande varda alla dessa bud, så
alt de skola säga: Si, hvilket vist och förståndigt folk detta
är, och ett härligt folk! Ty hvar är så härligt folk, som så
rättfärdiga seder och bud hafver, och tili hvilket Gudarne så
nalkas, såsoin Herren vår Gud, så ofta som vi akalle honom?
Derföre skall du lägga på hjertat dessa ord, som jag bjuder
dig i dag, och skall skärpa dem dinom barnom och derom tala,
när du sitter i ditt hus, eller går uppå vägen, när du ne-
derlägger dig eller uppstår. Och om du Herrans, din Guds,
röst lydig är, skall välsignelse komma öfver dig; välsignad
skall du vara i staden, välsignad på åkren; välsignad skall du
vara, när du ingår, och välsignad, när du utgår. Men om
du icke lyder Herrans, din Guds. röst, så skall förbannelse
komma öfver dig, och Herren skall förskingra dig ibland alla
folk, och J skolen vara ett ringa, föraktadt folk ibland Hed-
ningarne. Hör Israel: i dag skall du gå öfver Jordan, att
intaga de folk, som större och starkare äro än du. Men säg
icke i ditt hjerta: Herren hafver mig här infört för min rätt-
färdighets skull, ty du kommer icke in i landet för din rätt-
färdighets skull eller för ditt hjertas fromhets skull, utan Her-
ren fördrifver dessa Hedningar för deras ogudaktighets skull.
Derföre tänk på Herren, din Gud, ty han är den, som kraft
gifver tili att komma detta åstad. Men om du förgäter Herren,
din Gud, och följer andra Gudar efter, så betygar jag i
dag öfver eder, att J skolen slätt förgås, likasom
hedningarne, hvilka Herren förgör för edert ansigte.
Dessa folk, som du intaga skall, lyda dagväljare och spåmän,
men du skall icke så göra Herranom, dinom Gud. Ty Her-
ren sade tili mig: Jag skall uppväcka dem en Prophet,
såsom du är, utaf deras bröder och gifva minä ord
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§. 48. Moses sista dagar.

i hans mun; han skall tala tili dem alit, det Jag
honom bjuda viii. Och den som min ord ickehörer,
som han i mitt namn talande varder, af honom viii
Jag utkräfva det. *) Jag tager i dag himmel och jord tili
vittne öfver eder. Jag hafver satt eder före lifvet och döden,
välsignelse och förbannelse, att du skall utvälja lifvet».

*) En prophet såsom Mose måste äfven, såsom han, vara en
folkets återlösare, en grundläegare och upprättare af ett nytt för-
bund med Gud, och emedan ett nytt förbund måste vara bältre, än
det föi-egående, så måste äfven propheten såsom Mose vara en pro-
phet, som är större än Mose. Ingen af G. T:s propheter har såle-
des uttömt hela fullheten af detta löfte, såsom ju Skriften sjelf äf-
ven uttryckligen betygar (5 Mos. 34, 10; jfr. §. 43. 3): „Sedan stod
ingen prophet upp i Israel, såsom Mose, den Herren kände ansigte
emot ansigte." Först i Christo, upprättaren af det nya förbundet, alla
menniskors återlösare, har detta löfte blifvit fullkomligen uppfyldt-

3. Och Herren talade tili Mose och sade: »Gack upp
på berget Nebo tvärtöfver Jericho och bese landet Kanaan,
och blif död på berget, liksom din broder Aaron blef död på
berget Hor, derföre att J hafven brutit emot mig vid träto-
vattnet» (§. 46. 2). Och Mose talade med Herran och sade:
»Herren, Gud öfver alit lefvande kött, satte en man öfver
menigheten, som för dem ut- och ingår, att Herrans menig-
het icke skall vara såsom får utan herdar». Herren sade:
»Tag Josua, Nuns son (jfr. §. 33. 2, ii. 2), tili dig,
hvilken en man är, der anden uti är, och lägg dina händer
på honom, och haf honom fram för hela menigheten, och lägg
din härlighet uppå honom, att hela menigheten är honom lydig.
Och Eleasar skall rådfråga för honom genom Ljusets sätt (§.
39. 2) inför Herran». Mose gjofde, såsom Herren honom
bjöd, och Josua vardt uppfylld med visdoms anda. Derefter
välsignade Mose folket efter dess stammar och gick upp på
berget Nebo, och Herren viste honom hela landet jn tili alla dess
gränser. Derefter blef Mose död, efter Herrans ord. Och Han
(Herren) begrof honom i dalen, och ingen hafver fått veta hans
graf alit intill denna dag. Och Mose var 120 år gammal, då han
blef död. Hans ögon voro icke mörka vordne och hans kinder
voro icke förfallna. Och Israels barn begreto honom i 30 dagar.
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§. 49, Intåget i det förlofvade landet.

Fjerde. Underafdelningen.

Josua's ocli Domarenes historia.

§. 49. Intåget i det förlofvade landet. (Jos. I—s).
i. Efter Moses död sade Herren tili Josua*): »Var

nu tröst och ganska frimodig, att du håller och gör ali ting
efter lagen, som Mose, min tjenare, dig bjudit hafver. Vik
icke derifrån, antingen på högra sidan eller den venstra, och
låt denna lagboken icke komina utur din mun, utan
haf dina tankar deruti dag och natt, på det du skall
halla och göra ali ting derefter. Så skall dig lyckas
i alit det du gör, och du skall kunna handia visligen».

*) Josua ljuder, efter Grekiska uttalet: Jesus. Såsom redan
i anseende tili naranet, så är han äfven i anseende tili sin verksam-
het en förebild af Återlösaren, som införer oss alla från det joidiska
lifvets öken uti det himmelska Kanaans lugn.

2. Men Josua sände ut två spejare, för att Lese landet.
De kommo tili Jericho och togo in i en skökas hus, som hette
Rahab. Då vardt det sagt för konungen i Jericho, och han
sände tili Rahab och lät säga henne: »Få oss utmännerna!»
Men Rahab fördolde dem på taket under linstjelkar och sade:
»Här äro väl två män inkomne tili mig, men jag visste icke,
hvadan de voro; och då jag ville låta dörren igen, gingo de
ut. Söker med hast efter dem; J fån dem väl fatt». Och
de gjorde så. Men qvinnan steg upp på taket och sade: »Jag
vet, att Herren hafver gifvit eder detta land, ty en förskräc-
kelse för eder är fallen öfver oss. Ty vi hafve hört, huru
Herren uttorkade vattnet i Röda hafvet för eder, då J drogen
utur Egypten. Så svärjer mig nu vid Herran, efter jag haf-
ver gjort barmhertighet med eder, att J ock gören barmher-
tighet med min faders hus». Männerna gjorde så. Så släppte
hon dem neder med ett rosenfärgadt tåg genom ett fenster,
ty hennes hus var i stadsmuren; och de aftalade med henne,
att detta rosenröda tåg i fenstret skulle vara tecknet, att igen-
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§. SO. Försten öfver Herrans här. Jericho. o. s. v.

kanna och förskona hennes hus. Så vände männerna tillbaka
tili Josua och sade: »Herren hafver gifvit oss alit landet i
vara händer, och alle landets inbyggare äro förskräckta för oss».

3. Israels barn drogo nu tili Jordan, som var Ml tili
alla sinä bräddar af vårvattnet *). Och Herren sade tili Jo-
sua: »I dag skall Jag begynna göra dig stor för hela Israel,
att de skola veta, att, såsom Jag hafver värit med Mose,
så är Jag ock med dig». Och presterna buro förbundets ark
framför folket, och då deras fötter trädde i vattnet, så stod
vattnet, som ofvanefter flöt, upprest i en hop; men vattnet,
som nedanföre lopp åt salthafvet, förminskades och förlopp.
Och presterna stodo med förbundets ark torre midt i Jordan,
tills hela Israel kom öfver Jordan. Derefter uppstego äfven
presterna ur Jordan och dess vatten kom åter i sin stad. Och
folket lägrade sig i Gilgal. Och Josua uppreste de toi f ste-
nar, som de utur Jordan tagit hade, tili åminnelsetecken för
deras efterkommande. Sedän höllo de Passah och åto af lan-
dets säd, och Mannat upphörde.

*) Under vårtiden uppsväller Jordan vanligtvis af den smälta
snön på Libanon så mycket, att maa ej kah öfvergå den.

§. 50. Försten Öfver Herrans här. Jericho.
Achan. Ai. Välsignelse och förbannelse.

(Jos. s—B).
i. Och det begaf sig, då Josua var vid Jericho, att

han upplyfte sinä ögon och vardt varse, att en man stod der
för honom och hade ett draget svärd i sin hand. Josua sade
tili honom: »Hörer du oss eller vara fiender tili?» Han sade:
»Nej; ulan Jag är en förste öfver Herrans här». Då
tillbad Josua. Och Han sade tili Josua: »Drag dina skor
af dina fötter, ty rummet, som du står uppå, är heligt» *).
Och vidare sade Herren tili honom: »Si, jag hafver gifvit
Jericho i diu hand. Låt i sex dagar alla krigsmännerna gå
en gång omkring staden. Men på sjunde dagen går sju gån-
ger omkring staden, och låt presterna blåsa i basunerna. Och
då J hören basunerna, då skall folket göra ett stort skri, och
så skola stadsmurame falla». Josua gjorde så, och murarne
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§. SO. Försten öfver Herrans här. Jericho. o. s. v.

i Jericho föllo omkull**). Då besteg folket staden och gaf
den och alit, det derinne var, tili spillo. Meu alit guld och
silfver lade de tili en skatt i Herrans hus. Rahab och alit,
det hon hade, iät Josua lefva***).

*) Försten öfver Herrans här är densamme, som uppenbaiade
sig för Patriarkerna, såsom Herrans engel, och för Mose i den
brinnande busken. Här framträder Han i krigisk gestalt och under
krigiskt namn, såsom segerviunare öfyer alla Guds rikes fiender,
såsom verkställare af de gudomliga strairdoinarne. Liksom Jehovah
sjelf är Israels konung, sa är Han äfven Israels fältherre ocli anfö-
rare uti alla Herrans krig.

**) Icke genom basunljudet och härskriet, utan „geuom tron
föllo murarne i Jericho." (Hebr. 11, 30).

***) Afven „geuom tron förgicks icke Rahab med de otrogna"
(Hebr. 11, 3). Hon gifte sig sedermera med en förste af Juda stam
och vanu derigenom tili och med den aran, att blifva Davids och
Alerlösarens stammoder (Matth. 1,5).
Anm. Till-spillo-gifvandet, som Josua utan betänkande skall låta

gä i verkställighet öfver Jerichos innevåuare och alla Kanaauiter,
är en förfärligt stiäng, men rllttyis Guds straffdom (jfr §. 41. 2
Anm.). Gud har långe i tålamod fördragit äfyen lianaaniterne
och hos dem icke lemuat sig utan vittriesbörd. öti Sodom och
Gomorra hade de förgäfves erhållit ett varnande exempel, och
förgäfves hade Abraham, Isaak och Jakob med ord och gerning
ibland dem predikat om Herrans namn. I Ahrahams lider sko-
nade Gud dem ännu, emedan „mättet af deias misshandel ännu
icke var fullt" (§. 10. 2); men nu har det för längesedan blifvit
rågadt. Och liksom Gud fordom genom eld och svafvel frän
himmelen öfver dem utförde sin dom, så gör han det liu genom
Israels svärd, och förlänar deras land Israel tili besittning, meu
med den uttryckliga varningen, att det skulle gå med dem på
samma sätt, som de nu gjorde med Kanaaniterne, om de för-
löllo tili samma syuder och obotfärdighet (§. 48. 4).

2. Men Achcuij af Juda slägte, tog något af det, som
tili spillo gifvet var, och fördolde det. Då förgrymmade sig
Herrans vrede öfver Israels barn. När nu Josua utsiiude 3,000
män emot Ai, flydde de för de mau af Ai. Då vardt folkels
hjerta- förtvifladt, och Josua ref sinä kläder sönder och föll
uppå sitt ansigte tili jorden alit inlill aftonen, samt med de
altista af Israel, och de strödde stoft på sinä hufvuden. Då
sade Herren tili Josua: »Israel hafver syndat, och de hafva

13
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§. SO. Försten öfver Herrans här. Jericho. o. s. v.

gångit öfver mitt förbund, som Jag dem bjudit hafver, och
hafva tagit af det, som tili spillo gifvet var, och stulit. Statt
upp och helga folket och säg: en spillning är ibland dig,
Israel, derföre kan du icke blifva ståndande för dina fiender,
tili dess J låten den spillningen komma ifrån eder». Då hade
Josua Israel fram bittida om morgonen, den ena slägten efter
den andra, och det drabbade in på Juda slägte. Och då han
hade Juda slägte fram, drabbade det in på de Serahiters ätt.
Och då han hade de Serahiters ätt fram, drabbade det Sabdi
hus. Och då han hade Sabdi hus fram, drabbade det på Achan.
Och Josua sade: »Min son, gif Herren aran; hvad hafver
du gjort?» Då svarade Achan: »Sannerligen, jag hafver syn-
dat emot Herran; jag såg ibland rofvet en kostelig Babylonisk
mantel och 200 siklar silfver och en gyllene tunga (spänne),
der fick jag lust tili och tog det. Och si, det är neder-
grafvet i jorden i mitt Ijäll.» ■— Och de funno det i tjället,
och Josua sade: »Efter du hafver plågat oss, så plåge dig
Herren på denna dag!» Och hela Israel stenade honom och
uppbrände honom och alit, hvad han hade, i eld, och gjorde
öfver honom en stor slenrösa. ■— Derpå drog Josua alit krigs-
folket upp emot Ai och slogo mannerna i Ai och gåfvo dem
tili spillo.

3. Sedän byggde Josua, såsom Mose, Herrans tjenare,
bjudit hade (S Mos. 27), ett altare på berget Ebal och offrade
åt Herran, och uppreste derstädes stora stenar, och skref
derpå alla lagens ord, och lät derefter förkunna folket väl-
signelse och förbannelse. Sex stammar stodo på berget Ebal
och sex stammar midtemot, på berget Garizim. Och midt
emellan stodo presterna med förbundets ark, och utlalade väl-
signelse-orden, väuda tili berget Garizim, och förbannelse-
orden, vända tili borget Ebal, och alit folket svarade hvarje
gång: Amen! *)

*) Ebal och Garizim äro två, midtemot livaraiidra liggande berg,
emellan hvilka Sichems högdal sträcker sig. Ebal, pä norra sidan,
är kait och brant, Garizim, pä södra sidan, grönt och fruktbart.
Alt altarets nppresande, lagens ingrafvande och oflrets frambäraude
skedde pä föibannelsens berg, är betydelsefnllt, ty lag och offer stä
i närä förhällande tili förbaunelsen. Lagen bringar med sig förban-
nelse, offret tillintetgör den.
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§. SI. Josua's följande segrar.

§.51- Josua's följande segrar. (Jos. 9—12).

1. Men Gibeons inbyggare, då de hörde, hvad Josua
gjort hade med Jericho och Ai, upptänkte en list och sände
budskap åstad, och togo gamla säckar på sinä åsnor, och gamla
slitna vinläglar, och gamla lappade skor på sinä fötter, och
drogo gamla och rifna kläder uppå, och alit det bröd, som de
togo med sig, var hårdt och mögladt, såsom kommo de från
ett aflägset land. Och gingo tili Josua i lägret vid Gilgal
och sade: »Dine tjenare aro ganska fjerran komne af annor
land, för Herrans, din Guds, namns skull; ty vi hafve hört
hans rykte och alit, det han i Egypten gjort hafver och på
andra sidan af Jordan, Konungarne Sihon och Og. Så görer
nu ett förbund med oss». Då togo höfvidsmännerna af deras
spisning och frågade icke Herrans mun; och Josua ingick
ett förbund med dem, och de öfverste för menigheten svuro
dem. Men efter tre dagar kom för dem, att de voro hardt
när dem och skulle bo ibland dem. Då sade de öfverste:
»Låtom dem lefva, att de måga vara vedhuggare och vat-
tendragare för hela menigheten och tili Herrans altare.» Och
så gjorde Josua dem.

2. Då nu Adonizedek, konungen i Jerusalem, hörde,
alt Josua hade gifvit Jericho och Ai tili spillo, fruktade han
sig svårligen och förband sig med fyra Amoriter-konungar
att hämnas på Gibeon. Då kommo tillhopa de fem Amoreers
konungar och belägrade Gibeon. Men de af Gibeon sände tili
Josua och lato säga honom: »Drag icke din hand ifrån dina
tjenare, kom och hjelp oss!» Och Josua kom hasteligen på
fienderna, och Herren förskräckte dem för Israel och lät af
himmelen falla stora hagelstenar på dem; och mycket flere af
dem blefvo döde af hagelstenarne, än af Israels barns svärd.
Och Josua talade med Herren på den dagen och sade i Israels
narvaro: »Soi, statt stilla i Gibeon, och Måne i Ajalons dal!»
Då stod solen midt på himmelen och fördröjde gå neder så
när en hei dag, tilldess att folket hämnade sig på sinä fiender.
Och hafver ingen dag värit lik vid denna, då Herren lydde
en mans röst, ty Herren stridde för Israel. Och Josua
slog alit landet på bergen och suderut och i dalarne och vid
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§. 32. Josua's sista dagar.

bäckarne med alla deras konungar, och gaf tili spillo alit,
som anda hade *).

*) Sä var da redan liela södra delen af landet vester om Jordan
i besittning taget af Israeliteroe, och endast norra delen ännu i
Kanaaniternes händer.

3. Men då Jäbin, kommgen i Hazor, detta hörde, in-
gick han förbund med de konungar, som bodde mot norr.
Dessa drogo ut med alla deras harar, dråpeligt mycket folk
och ganska många hästar och vagnar, och lägrade sig vid sjön
Merom. Men Josua kom hasteligen på dem, och,Herren gaf
dem i Israels händer, och de slogo dem, tili dess icke en
igen blef. Och Josua tog alit landet in och landet vände
åter att strida. Men tillsamman voro 31 konungar i landet,
hvilka Israels barn slogo, och togo deras land in.

§. 52. Josua's sista dagar. (Jos. 13—24).
4. Då nu Josua vardt gammal och väl tili ålders, skif-

tade han landet (vester om Jordan) emellan de 9 stammarne
och halfva stammen Manasse (Ruben, Gad och halfva Manasse
hade redan undfått deras arfvedel öster om Jordan). Men
Levi stain gaf han icke någon arfvedel, ty Herrans offer var
deras arfvedel. Men Israels barn gåfvo Leviterne af deras
arfvedelar här och der 48 städer med deras förstäder, och
tabernaklet uppreste de i Siloh. Alltså gaf Herren Israel
alit land, som lian deras fäder svurit hade, och det felade
icke något af alit det goda, hvilket Herren Israels hus lofval
hade. Det kom alit.

2. Derpå lät Josua äfven Rubeniterne och Gaditerne
och halfva stammen Manasse (§. 48. 2), under välsignelse och
förmaningar, draga ned i deras arfvedel på andra sidan af Jordan.
Och då de kommo tili Jordan, byggde de der ett stort, skönt
altare. När Israels barn det hörde, församlade de sig hela
menigheten i Siloh, att de skulle draga upp tili dem med härs-
magt, och sände tili dem in uti Gileads land Pinehas, öfver-
stepresten Eleazars son (§. 46. 4) och 40 öfverste förstar,
hvilka sade: »Hvi synden J så emot Israels Gud, dermed att
J byggen eder ett altare!» *) Då svarade de: »Vi tankte, att
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§. 83. Domarenes tid. Debora.

i dag eller i morgon edra barn måtte säga tili vara barn:
Hvad hafven J göra med Herranom, Israels Gud? Herren hafver
satt Jordan tili ett landamäre emellaa oss och eder. ■— Och
så måtte edra barn komma vara barn ifrån Herrans fruktan;
derföre sade vi: lät oss bygga ett altare, icke tili något offer,
utan på det att det må vara ett vittnesbörd emellan oss och
eder och vara efterkoinmande, att edra barn icke behöfva säga
tili vara barn: J hafven ingen del med Herran. Bort det
ifrån oss, att vi skulle träda ifrån Herran, och bygga ett
altare tili offer förutan Herrans vår Guds altare, som står för
hans tabernakel.» Dessa ord täcktes Pinehas och Israels
förstar vai.

*) Uti den Mosaiska lagen var det vid dödsstraff förbjudit, att
offra annorstädes, än vid tabernaklet.

3. Derefter församlade Josua alla Israels slägter tili
Sichem och förmanade dem, att troget halla sig tili Herran.
»Tycker eder icke godt vara, att J tjenen Herran, så utväljer
eder i dag, hvem J tjena viljen, antingen den Gud, som edra
fäder tjent hafva på hinsidan elfven, eller de Amoreers Gudar.
Men jag och mitt hus vilja tjena Herran!» Då svarade
folket: »Vi vilje tjena Herran vår Gud och lyda hans röst».
Så gjorde Josua på den samma dagen ett förbund med folket.
Och Josua dog, da han 110 år gammal var.

§. 53. Domarenes tid, Debora. (Domareb. I—S).
1. Israel tjente Herran, sålänge Josua lefde. Men

sedermera kom ett annat slägte upp, som icke kände Herran,
eller de gerningar, som Han med Israel gjort hade. Så gjorde
Israels barn det ondt var för Herran och följde andra Gudar
efter. Så förgrymmade då Herrans vrede sig öfver Israel
och sålde dem i deras fienders händer. Då nu Herren upp-
väckte dem Domare, så var Herren med domarene och halp
dem utur deras fienders hand, sålänge domaren lefde, ty Herren
förbarmade sig öfver deras suckan öfver dem, som dem tvin-
gade och trängde. Men när domaren blef död, så vände de
sig och förderfvade det mer, än deras fäder.
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§. 54. Gideon.

2. Israels barn gjorde illa för Herranom, och Herren
sålde dem i Jabins *), konungens i Hazor, hand, hvilken
tvingade dem med våld i 20 år. På den samma tiden var
profetissan Debora domarinna i Israel. Ilon bjöd Barak,
att draga tili strids mot Sisera, Jabins härhöfvidsman. Barak
sade tili henne: »Om Du far med mig, så drager jag åstad».
Hon drog med honom. Och Herren förskräckte Sisera med
ali hans här och hans 900 stridsvagnar af jern för Baraks
svärd, så att Sisera sprang af sin vagn och flydde tili fots.
Han flydde in uli Jaels tjäll, och då han sof, slog Jael honom
en nagel genom tinningen, så att han dog**). Då sjöngo
Debora och Barak en segersång och sade: »Alltså, Herre,
förgånge alla dina fiender! Men de som honom kär hafva,
de väre såsom uppgående solen i sin makt!» Och landet hade
frid i 40 år.

*) Det är icke samme Jäbin, hvilken besegrades af Josua (§.51.
3). Josua hade förstört Hazor, men Kannaniterne hade åter upp-
byggt sladen. Namnet Jäbin buro sannolikt alla konungar i Hazor.

") Kränkandet af gästfiihetens lag och det svekfulla i Jaels
handling kan pa intet sätt försvaras, men den glödaude karleken
tili hennes folk, hatet emot dess tyranniska förtryckare och råheten
i den tidens seder kunna bidraga tili hennes urskuldande.

§. 54-- Gideon. (Domareb. 6—B).
1. Då Israels barn ytterligare gjorde det ondt var för

Herran, gaf Han dem under de Midianiters hand i 7 år.
Och då de Midianiters hand vardt för stark öfver Israel,
gjorde Israels barn sig klyftor i bergen och kulor. När Israel
något sådde, så kommo Midianiterne upp, såsom ett stort tai
gräshoppor, och förderfvade växten och lato ingen boskap blifva
qvar i Israel. Då ropade Israels barn tili Herran. Och en
Herrans engel kom och satte sig under en ek i Ophra, hvilken
tillhörde Joas. Och hans son Gideon tröskade hvete i pressen,
på det han skulle fly för Midianiterne. Då -sade Herrans
engel tili honom: »Herren väre med dig, du stridsamme
hjelle! ■— Gack åstad i denna din kraft, du skall fria Israel
ur Midianiternes händer. Si, jag hafver sändt dig». Men
han sade: »Gif mig ett tecken, att det är Du, som talar med
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§. 34. Gideon.

mig». Då offrade Gideon och lade offret på hälleberget, och
Herrans engel räckte ut stafven, som han hade uti sin hand
och kom vid offret; då for eld ur hälleberget och förtarde
det. Och Herrans engel försvann.

2. Och i densamma natten sade llerren tili honom:
»Slå sönder Baals altare och hugg borl den lunden, som der
när står och bygg Herrauom ett altare och offra derpå.»
Men Gideon fruktade sig alt göra det om dagen och gjorde
det om natten. Då nu folket i staden bittida om morgonen
frågade derefter, vardt dem sagdt, att Gideon det gjort hade.
Då .sade de tili Joas: »Få oss hit ut din son. Han måste
dö». Men Joas sade: »Viljen J lägga eder ut för Baal?
Viljen J fria honom? Är han Gud, så hämne sig sjelf!»
Ifrån den dagen kallade man Gideon Jerubbaal (d. v. s.
Baal hämne sig sjelf). Då församlade sig Midianiterne mot
Israel och Herrans Ande iklädde Gideon, och han sände bud
tili stammarne, att de skulle följa honom. Och Gideon sade
tili Gud: »Vili Du frälsa Israel genom min hand, såsom
Du sagt hafver, så viii jag lägga ett skinn med ulien ut på
logen. Om daggen lägger sig allenast på skinnet, och ali
marken är torr, så kan jag märkä, att Du viii frälsa Israel
genom min hand». Och det skedde så. Då sade Gideon
den andra morgonen: »Din vrede förgrymme sig icke öfver
mig, om jag än en tid talar. Jag viii än en tid försöka med
skinnet. Ar are nu allena torrt på skinnet, och daggen på ali
marken.» Och Gud gjorde så samma natt.

3. Då stod Gideon bittida upp, och alit folket, som med
honom var. Och Herren sade: »Folket, som med dig är, är
alltför mycket. Israel måtte berömma sig emot mig och säga:
min hand hafver frälst mig. Så låt nu utropa för folkets
öron och säga: den, som rädd är och förfärad, han vaade
om!» Då vände 22,000 om, och 10,000 blefvo qvar. Och
Herren sade: »Delta folket är ännu för mycket. Haf dem
neder tili vatlnet och ställ afsides hvar och en, som läppjar
vattnet med sin tunga, såsom en hund.» Då var deras tai,
som med munnen läppjat hade utur handen, 300 mäin; alit
det andra folket hade fallit på knä och druckit. Då sade
Herren: »Med de 300 män viii jag frälsa eder, men det andra
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§. SS. Abimelech. Jephtha.

folket låt alltsammans gå hem tili sitt.» Och om natten sade
Herren: »Statt upp och gack neder tili Midianiternes läger,
att du må höra, hvad de tala.» Då nu Gideon kom, så för-
täljde en för den andre en dröm: »Mig tyckte, att ett bjugg-
bröd, på glöd bakadt, väite sig in tili Midianiternes läger och
kastade neder deras tjäll och vände upp och ned på det». Då
svarade den andre: »Det är icke annat än Gideons svärd».

4. Och Gideon skifte de 300 män i tre delar och fick
hvar och en en basun uti handen och toma krukor och lampor
deruti. Midt om natten gick han med dem tili lägret, och
de blåste i basunerna och slogo sönder krukorna och höllo
lamporna i venstra handen och ropade: »Herrans och Gideons
svärd!» Då begynte hela hären att löpa, och Herren gjorde så,
att hvars och ens svärd i hela hären var emot den andra.
Och de mau af Israel jagade efter Midianiterne. Då sade
tili Gideon någre af Israel: »Var herre öfver oss, du och din
son och din sons son, efter du hafver frälst oss ifrån de Mi-
dianiters hand». Men Gideon sade: »Jag viii ingen herre
vara öfver eder, och min son skall icke heller vara herre öfver
eder, utan Herren skall vara herre öfver eder».

§. 55- Abimelech. Jephtha. (Domareb. 9—12).

1. Abimelech, Gideons son med en qvinna från Sichem,
legde sig lönnmördare, hvilka slogo alla hans bröder ihjäl.
Men Jotham, den yngste sonen, blef igen. Och männen af
Sichem gjorde Abimelech tili konung. Då detta var sagdt
Jotham, gick han upp öfverst på Garizims berg och sade tili
männen af Sichem: *) »Träden gingo tili och skulle smörja
öfver sig en konung och sade tili oljeträdet: var vår konung!
Men oljoträdet svarade: skulle jag öfvergifva min fetma, och gå
bort och uppsättas öfver träden? Då sade de tili fikonträdet:
kom du, och var konung öfver oss! Men fikonträdet sade:
skulle jag öfvergifva min sötma och min goda frukt, och gå
hort och uppsättas öfver träden? Likaledes sade vinträdet:
skulle jag öfvergifva min must, och gå bort och uppsättas
öfver träden? Då sade alla träden tili törnbusken: kom du
och var konung öfver oss! Och denne svarade: kommer och
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§. SS. Abimelech. Jephtha.

betror eder under min skugga, hvar J icke viljen, så gånge
en eld utur törnbusken och förläre Libanons eederträd!
Hafven J, män af Sichem, nu gjort rätt emot Gideon och
hans hus, att J slagit hans soner ihjäl och emot Abimelech,
att J gjort honom tili konung, så varer glade öfver honom
och han öfver eder; hvar ock icke, så gånge en eld ut af
Abimelech och förtäre de män af Sichem, och gånge dessli-
kes en eld af de män i Sichem och förtäre Abimelech!» Och
Jotham flydde och undvek. Då nu Abimelech hade herrskat
öfver Israel i tre år, sände Gud en ond vilja emellan Abi-
melech och de män af Sichem, så att de afföllo från honom.
Och Abimelech vann staden och dödade folket och uppbrände
tornet i Sichem med alla männerna derinne, Derpå drog
han tili Thebez och vann det. Men alla män och qvinnor
flydde på tornet i staden. Då kom Abimelech in tili tornet
och ville tända der eld uppå, men en qvinna kastade ett
stycke af en qvarnsten ned på hans hufvud och krossade
hans hufvudskål.

*) Sichem lag vid fotea af Garizim, uti dalen mellan Ebal ocli
Gaiizim.

2. Men Israels barn gjorde åter det ondt var för Her-
ran och tjente fremmande Gudar. Då sålde Herren dem un-
der Ammons barns hand. Och de förtryckte Israels barn
i 18 år. Då ropade de tili Herran, men Herren sade: »Går
och åkaller de Gudar, som J utvalt hafven, låter dem hjelpa
eder uti eder bedröfvelses tid.» Men Israels barn sade: »Vi
hafve syndat; gör Du med oss, som Dig täckes, allenast hjelp
oss i denna tiden.» Och Herren ömkade sig öfver, att Israel
så tvingad vardt. Och Herrans Ande kom öfver Jephtha,
och han drog igenom Gilead emot Ammons barn, och lofvade
Herran ett löfte och sade: »Gifver Du Ammons barn i min
hand, hvad som helst utnr mitt huses dörr kommer emot mig,
när jag med frid igen kommer, det skall höra honom tilli»-.
Och Herren gaf Ammons barn uti hans händer, och han slog
dem. Då han nu kom hem tili sitt hus, si, då gick hans
dotter ut emot honom med pipande och dansande, och hon
var hans enda barn. Då rei han sinä kläder och sade:
»Ack min dotter, du gör mig en hjertaus sorg, ly jag hal-

ii
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§. 56. Simson,

ver öppnat min mun inför Herran och kan icke kalla det
tillbaka.» Hon sade: »Min fader, hafver du öppnat din mun
inför Herran, så gör med mig, såsom utaf din mun gånget
är, efter Herren hafver hänmats på dina fiender.» Och hon
gick bort med sinä leksystrar och hegret sin jungfrudom på
hergen i två månader och kom igen tili sin fader, och han
gjorde henne, såsom han lofvat hade.

§.56. Simson. (Domareb. 13—16).
1. Israels barn gjorde åter det ondt var inför Herranom,

och Herren gaf dem i Philisteernes händer under 40 år. Då
syntes Herrans engel för Manoah's, af Dans slägte, hustru
och bådade. henne, att hon skulle föda en son, den der icke
skulle dricka vin eller starka drycker, och på hvilkens huf-
vud ingen rakknif skulle komma, ty han skulle vara en Guds
Nazir *) och begynna att frälsa Israel utur de Phili-
steers hand. Då bad Manoah Herren och sade: »Ack Herre,
låt den Guds mannen åter komma tili oss, att han må lära
oss, hvad vi skole göra med pilten.» Och Guds engel kom
åter tili qvinnan; då lopp hon hasteliga och kallade sin man.
Och Manoah sade tili honom: »Kare,.låt oss behålla dig här,
vi vilje tillreda dig ett kid af getterna.» Men Herrans engel
svarade: »Om du än behåller mig, så äter jag dock intet utaf
ditt bröd. Men viii du göra Herranom ett bränneoffer, så må
du det offra.» Men Manoah visste icke, att det var en Her-
rans engel, och sade: »Huru heter du?» Herrans engel sade:
»Hvi frågar du efter mitt namn, det dock underligt är?»
Då offrade Manoah på en sten Herranom. Och då lågan
uppgick af altaret mot himmelen, for Herrans engel ock upp
i altarets låga. Så förnam Manoah, att det var Herrans engel.

*) De, hvilka helgade sig sjelfva åt Herran, eller af sinä för-
äldrar dertill bestämdes, kallades Nazireer. Tili tecken, att de
tillbörde Herran och höllo sig afsöndrade från verlden, måste de
låta sitt hår växa och undvika alla berusande drycker (§. 41. 2).

2. Och qvinnan födde en son och kallade honom Simson.
Och pilten växte, och Herrans Ande begynte tili att vara med
honom. Men Simson friade tili en qvinna ibland Philisteernes
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§. 36. Simson.

döttrar i Thimnath, och det var af Herran, ty han sökte till-
fälle emot Philisteerne. Och då hau gick ned för att Ma,
kom ett ungt lejon rytande emot honom. Och Herrans Ande
föll öfver honom och han ref det sönder, såsom man hade
sönderrifvit ett kid. Några dagar derefter kom han igen tili
att taga henne. Då var en bisvärm i aset af lejonet och
honung, och han tog det och åt deraf under vägen. Vid
bröllopet gåfvo de honom 30 stallbröder; tili dem sade Sim-
son: »Jag viii sätta eder en gåta för e; om J den utgäten i
dessa sju bröllopsdagar, så viii jag gifva eder 30 skjortor och
30 högtidskläder, hvarom icke, så skolen J gifva mig så myc-
ket». De sade: »Sätt fram din gåta». Han sade: »Af
frossaren utgick mat och sötma af den starka». Och de kunde
i tio dagar icke råka uppå gåtan, och sade tili hans hustru:
»Locka för din man, att han utsäger oss gåtan, eller vi skole
bränna dig och din faders hus upp i eld.» Då gret Simsons
hustru för honom och sade: »Du hafver mig icke kär, du hafver
gifvit mitt folks barn en gåta före, och hafver icke utsagt
mig henne». Och då hon låg honom hårdt uppå, sade han
henne den. Då sade de män af staden på sjunde dagen tili
honom: »Hvad är sötare än honungen? Hvad är starkare an
lejonet?» Men han sade: »Om J icke haden plöjt med min
kalf, J haden icke rakat på min gåta». Och han vardt ganska
vred och gick upp i sin faders hus (på berget).

3. Efter några dagar i hvete-anden, då Simson ville
besöka sin hustru, sade hennes fader tili honom: »Jag mente,
att du hade värit henne vred vorden, ty hafver jag gifvit henne
din stallbröder». Då sade Simson: »Jag hafver en gång en
rattfärdig sak emot de Philisteer; jag skall göra eder skada»,
och gick bort och fick 300 räfvar (schakaler), vande ju en
svans emot den andra och satte ju en brand emellan två svan-
sar, och släppte dem uti Philisteernes säd, och brände upp
både saden och vingårdarne och oljoträden. Då Philisteerne
fingo veta orsaken dertill, så uppbrände de både qvinnan och
hennes fader i eld. Men Simson bodde uti en bergsklyfta i
Etham på berget Juda. Då drogo Philisteerne upp emot Juda,
och de utaf Juda bundo Simson, för att gifva honom i Phi-
listeernes händer, och han lät sig binda. Och då han kom,
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§. 56. Simson.

skriade Philisleernc och kommo emot honom. Men Herrans
Ande föll på honom, och tågeu på hans armar vordo såsom
blår, de at' eld förbräude aro. Och han fann der en åsna-
kindbåge och tog honom och slog dermed 1,000 män.

4. Simson gick tili Gaza och lade sig derhos en qvinna.
Och Philisteerne omhvärfde honom och lato taga vara på honom
i stadsporten i hela natten. Men han stod upp om midnatt
och fattade båda dörrarne i stadsporten med båda dörrträden och
skollbommen och lade dem på sinä axlar och bar dem upp på
bergshöjden för Hebron. Derefter fick han kärlek tili en
qvinna, hvilken hette Delila. Tili henne kommo Philisteer-
nes förstar och sade: »Tala så vid honom, att du kan få se,
hvarutinnan han så stor kraft hafver, så vilje vi gifva dig hvar
vara 4,100 silfverpenningar.» Och Delila sade tili Simson:
»Kare hvaruti står din stora starkhet?» lian sade: »Om man
bunde mig med 7 nya tåg, som ännu icke förtorkade voro,
så vorde jag svag och såsom en annan menniska.» Och då
han sof, band hon honom och ropade: »De Philisteer öfver
dig, Simson!» Men han slet sönder tågen, såsom ett vridet
snöre söndergår. Och på delta sätt gäckade han dem tre
gånger. Och som hon alla dagar låg honom uppå med så-
dana ord, vardt hans sjal uppgifven inlill döden, och han sade
tili henne: »Om man rakar håret af mig, så går min stark-
het ifrån mig.» Då lät hon honom sofva på sitt knä och
kallade Philisteernes förstar, och en rakade bort de 7 lockarne
af hans hufvud, och hon sade: »De Philisteer öfver dig Sim-
son! » Då vaknade han af sin sömn och tänkte: jag viii gå
ut, såsom jag i flera resor gjort hafver, och visste icke, att
Herren var viken ifrån honom *). Men Philisteerne grepo
lionom, och sluugo honom ögonen ut, och bundo honom med
två koppar-fjettrar, och han måste mala i fängelset i Gaza.
Och hans hufvudhår begynte åter växa.

*) Simsoiis kraft låg icke uti håret, utan deruti, att hau var en
Herrans Nazir. Men detta upphörde han att vara, niir hans hår,
tecknet och underpauten på det okiänkta löftet, lilef afskuret. Men
då Simson 1111 i sin hedröfvelse erkande och ångrade den syndfulla
riktningen i sin hittills förda vandel, så förnyades med det åter vå-
xande håret', såsom löftets teckeu, Ufven sjelfva löftet, och deijemte
ufven krafteu af delsamma.
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§. 87. Ruth.

5. Och då Philisteernes förstar församlade sig, tili att
göra sin Gud Dagon elt stort offer, hemtade de Simson, att
han skulle spela för dem, och ställde honom mellan två pe-
lare. Men Simson åkallade Herren och sade: »Herre, Ilerre,
tänk uppå mig och stryk mig, Gud, denna gången.» Och han
fattade de två midtelpelare, på hvilka huset hvilade, och böjde
dem krafteligen. Då föll huset uppå förstarne och uppå alit
folket, som derinne var, så att de döde, som han drap i sin
död, voro flere än de, som han drap, medan han lefde.
Anni Simson kunde endast begynna att befria Israel ur Phili-

steernes hand. Dertill läg skulden hufvudsakligen hos honom
sjelf. Han splittrade de höga Gudakrafter, hvilka hos honom
voro nedlagde, och använde dem endast efter sitt egensinne och
välbehag. Men äfven hans folk delade skulden med honom, ty
de lato honom allestädes stå ensam och tili och med öfverlem-
nade honom feghjertadt i fiendernas händer. Hvad Simson hör-
jade, kunde först en Samuel och David fullända.

§. 57. Ruth.
4. På den tiden, då domare regerade, vardt en hård

tid i landet; och en man af Bethlehem, vid namn Elimelech,
for bort i Moabiternes land med sin hustru Na emi och två
söner. Och han dog derstädes. Men hans söner togo Moabi-
liske hustrur, af hvilka den ena het Arpa och den andra Ruth.
Men efter 10 år dogo äfven de båda sönerna. Så gjorde
Naemi sig redo med sinä båda sonhustrur och for ut igen af
Moabiternes land, ty hon hade förnummit, att Herren hade
gifvit sitt folk bröd. Och under vägen hemåt sade hon tili
sinä sonhustrur: »Vänder om igen, hvar tili sin moders hus!
Herren göre barmhertighet med eder, såsom J med de döda
och mig gjort hafven». Då hofvo de sin röst upp och greto.
Och Arpa kysste sin svära och vände om. Men Ruth blef
när henne. Men Naemi sade tili henne: »Si, din svägerska
hafver vändt tillbaka: vänd ock du om! t Ruth svarade: »Dit
du går, dit viii jag ock gå. Ditt folk är mitt folk, och din
Gud är min Gud. Endast döden kan åtskilja oss!» Så gingo
de båda med hvarandra och kommo tili Bethlehem.

2. Men det var i bjugganden. Och då Ruth gick åstad
alt hemta ax, kom hon på en åker, som tillhörde en man,
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§. 37. Ruth.

beuämnd Boas. Då kom Boas tili sinä skördemän och sade
tili dem: »Herren väre med eder!» De svarade: »Herren
välsigne dig!» Boas sade: »Hvem hörer den unga qvinnan
tili?» Då han fick veta, att det var den Moabitiska qvinnan,
som var kommen med Naemi, sade han tili henne: »Hör,
min dotter, du skall icke gå på någon annan åker, tili att
hemta, utan håll dig intill minä pigor; hvar de skära på åkern,
gack efter dem; och om dig törstar, så gack tili karen och
drick; och när måltid är, så kom hit tili med och ät bröd».
Då sade hon: »Hvarmed hafver jag den nåden funnit för din
ögon, att du känner mig, som dock fremmande är?» Han
svarade: »Mig är sagdt alit det, du gjort hafver med din svära.
Herren vedergälle dig, det du gjort hafver, tili hvilken du
kommen äst, tili att hafva tröst under hans vingar!» Och
Boas bjöd sinä drängar: »Låter henne ock hemta emellan
kärfvarne och snubber henne icke, och låter desslikes falla
utaf händerna henne tili, och låter det ligga, att hon må upp-
hemta det». Så hemtade hon på åkern alit intill aftonen.

3. Och då hennes svära såg, huru mycket hon hade
hemtat, sade hon: »Hvar hafver du hemtat i dag?» Hon sade:
»Mannen heter Boas». Men Naemi sade: »Välsignad väre
han Herranom. Den mannen är oss åkommen (tillhör oss) och
är vår arfvinge» *). Och Ruth gjorde alit, såsom hennes svära
henne bjudit hade, och gick ned tili logan och sade tili Boas:
»Sträck ut din vinge öfver din tjenarinna, ty du är arfvingen».
Men Boas sade: »Det är sannt, men en annan är närmare
än jag. Lyster honom icke taga dig, så viii jag taga dig,
så visst som Herren lefver». Och Boas gick bort och sade
tili arfvingen, inför de äldste: »Vili du ärfva Elimelechs åker?»
Han sade: »Jag viii ärfva den». Boas sade: »Då måste du
ock taga Ruth tili hustru, att du må uppväcka den döda namn
tili hans arfvedel.» Då sade han: »Jag kan icke blifva vid
arfvet. Lös du hvad jag lösa skulle.» Då sade Boas tili de
äldste: »J ären i dag vittnen». De sade: »Vi äre vittnen.
Herren göre den qvinnan, som kommer i ditt hus, såsom Rahel
och Lea!» Så tog Boas Ruth, att hon vardt hans hustru. Och
hon födde en son, som de kallade Obed. Han är fader tili
Isai, hvilken är Davids fader.
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§. SB. Eli och Samuel.

*) Det var af ålder en lag i Israel, att, när nägon dog barnlös,
den, Born ville ärfva honom, skulle taga den dödes enkä tili hustru,
och den närmaste anföi-vandten icke allenast hade derpå det när-
maste anspråk, utan var äfven dertill förpligtad. Den äldste sonen
af ett sådant äktenskap uppkallades då efter den döda mannens
namn. Ett sådant äktenskap kallades Levirat-äktenskap (Levir
= syåger). Jfr. 5 Mos. 25, s—lo.

§. 58. Eli och Samuel. (1 Sam. I—7).
1. I Öfverstepresten Eli's tid, hvilken i 4-0 år dömde

Israel, var en man, som het El-Kana, och hans hustru var
Hannah; och de hade ej några bam. Hau gick årligen upp
tili Siloh (tili tabernaklet), att hau skulle tillbedja och offra
Herranom, och Hannah var med honom. Och hon var full
med hjertans bedröfvelse och gret mycket och lofvade ett löfte:
»Herre Zebaoth (= härskarornas herre), om du viii gifva din
tjenarinna en son, så viii jag gifva honom Herranom, så länge
han lefver, och ingen rakknif skall komma på hans hufvud.»
Och som hon länge bad för Herran, gaf Eli akt på hennes
mun; men hon talade i sitt hjerta, och allenast hennes läp-
par rörde sig. Då mente Eli, att hon var drucken, och sade:
»Huru länge viii du vara drucken?» Hannah svarade: »Nej,
min herre, jag är en bedröfvad qvinna och hafver utgjulit
mitt hjerta för Herran.» Eli sade: »Gack i Md, Israels
Gud gifve dig din bön, den du af honom bedit hafver.»
Och Herren tänkte på henne, och hon födde en son och kal-
lade honom Samuel (d. v. s. af Gud utbedd). Sedän hon
nu hade afvandt pilten, hade hon honom fram för Eli och sade:
»Min herre, jag är den qvinnan, som här när dig stod, då
jag bad om denna pilten. Nu hafver herren gifvit mig min
bön. Derföre gifver jag honom Herranom igen evinnerligen
(för hela hans lifstid), efter han af Herran beden är.»

2. Men Eli's söner, Hophni och Pinehas, hvilka
voro prester i Siloh, voro Belials barn och visste intet af Her-
ran ej heller af hvad deras prestaembete tillhörde. Men Eli var
ganska gammal, och han förnam, hvad hans söner gjorde, och
sade tili dem: »Hvi gören i sådant? Icke så, minä barn, det
är icke godt rykte, som jag hörer.» Men de hörde icke sin
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§. SB. Eli och Samuel.

faders röst. Och en Guds man kom tili Eli och sade:
»Så säger Herren: Du ärar dina söner mer, än Mig. Den
Mig ärar, honom viii Jag ock å'ra; men den Mig föraktar,
han skall komma på skam. Si, den tid skall komma, att
båda dina söner på en dag skola dö. Men Jag skall upp-
väcka mig en trogen prest, och han skall göra, såsom det
i Mitt hjerta och Min själ är.»

3. Men herrans ord var sällsynt på den tiden, och var
föga prophetia. Och det begaf sig, att Samuel hade laggt
sig uti Herrans tempel. Och Herren kallade Samuel. Då
lopp Samuel tili Eli och sade: »Si, här är jag, du kallade
mig». Men han sade: »Jag hafver icke kallat dig; gack bort
igen och lägg dig att sofva.» Men Samuel kände ännu icke
Herran, och Herrans ord var honom ännu icke uppenbart.
Och Herren kallade honom ännu två gånger, och tredje gån-
gen förmärkte Eli, att Herren kallade pilten, och sade tili ho-
nom: »Om Han merkallar dig, så säg: tala Herre, ty din
tjenare hörer tili». Samuel gick bort och lade sig i sitt
rum. Då kom Herren och kallade, såsom tillförene: »Sa-
muel! Samuel!» Och Samuel sade: »Tala Herre, ty din tje-
nare hörer tili». Och Herren sade: »Si, Jag skall uppväcka
öfver Eli alit, det Jag öfver hans hus sagt hafver, för det
att han visste, huru hans söner bedrefvo slem ting, och hafver
icke en gång sett illa på dem derför». Och om morgonen
tordes Samuel icke säga Eli synen. Då kallade Eli honom
och sade: »Hvad är det för ord, som dig sagdt är? Dölj
det icke för mig!» Då sade Samuel honom alit; och Eli sade:
»Han är Herren; Han göre, som Honom godttyckes!» Men
Samuel växte tili, och Herren var med honom, och intet af
alla hans ord föll på jorden. Och hela Israel visste, att Sa-
muel var en trogen Herrans prophet.

4. Men Israel drog ut emot de Philisteer och hären
vardt förskingrad. Då sade de äldste i Israel: »Låt oss taga
tili oss Herrans förbundsark, att den må frälsa oss ifrån vara
fienders hand». Och då Hophni och Pinehas kommo i lägret
med förbundsarken, skriade hela Israel, och Philisteerne fruk-
tade sig och sade: »Gud är kommen i lägret! Ve oss! Ho
kan hjelpa oss ifrån dessa mäktiga Gudars hand! Det äro de
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§. 58. Eli och Samuel.

Gudar, som slogo Egypten med allehanda plågor». Men
Israel vardt slagen i striden och Guds ark vardt tagen och
de två Eli söner blefvo döde. Då lopp en af Benjamin utaf
hären tili Silo och sade det Eli. Och som han nämnde om
arken, föll Eli tili rygga af stolen och slog sig haisen sön-
der och blef död, ty han var gammal och en tung man.

5. Men Philisteerne förde förbundets ark uti sin af-
guds Dagons hus. Och som de den andra morgonen bittida
uppstodo, funno de Dagon liggande framstupa på jorden in-
för Herrans ark, och satte honom igen i sitt rum. Men den
andra morgonen funno de honom åter liggande framstupa på
jorden och hans hufvud och båda händer afhuggna vid trös-
keln *). Och Herrans hand vardt svår öfver Philisteerne och
slog dem med svåra plågor. Då beslöto Philisteerne att åter-
sända Herrans ark med gyllene klenodier tili skuldoffer.
Men på det de skulle erfara, om Herrans hand hade gjort dem
alit detta stora onda, eller om det var dem eljest af en
olycka påkommet, så spände de två unga däggande kor för
en vagn, behöllo deras kalfvar hemma och satte förbunds-
arken på vagnen. Och korna gingo rätt fram den vägen,
som drog tili Bethsemes, vid gränsen tili Israels land. Och
Leviterne lyfte Herrans ark neder, höggo sönder trädet af
vagnen och offrade .korna Herranom tili bränneoffer. Och
somlige af de Bethsemiter vordo slagne, derföre att de hade
sett Herrans ark**). Derefter kom arken i presten Abina-
dabs hus i Gilea.

*) Philisteemes afgud Dagon hade händer och fötter af en men-
niska, men kroppen af en fisk.

**) Endast öfverstepresten fick en gång om åiet med syndaoff-
rets blod ingå i förbundsarken (§. 40: 3); och det var presterne
sjelfre förbjudet (4 Mos. 4, 20): „De skola icke gå derin och skådahelgedomen ohöljd, att de icke dö".

6. Men Samuel sade tili hela Israels hus: »Om I
omvänden eder med alit hjerta tili Herran, så låter ifrån eder
de främmande gudar och bereder edert hjerta tili Herran ochtjener Honom allena, så varder Han eder frålsande utur dePhilisleers hand». Så bortkastade Israels barn alla afgudar
och tjente Herran allena. Och Samuel församlade hela Israel

13
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§. 39. Saul blir konung.

tili Mizpa, och bad tili Herran för dem och Herren hörde
honom. Och som Samuel offrade, kommo Philisteerne fram
tili att strida med Israel, men Herren förskrackte dem genom
ett stort tordön, så att de vordo slagne för Israel. Då tog
Samuel en sten och satte honom tili ett minnesmärke och
kallade honom Eben-Ezer (hjelpo-sten) och sade: Alit här-
intill hafver Herren hulpit oss». Så vordo då de Phi-
listeer förtryckte och kommo icke mer i Israels gråns.

Fjerde underafdelningen.

Kouungarnes historia.

§.59. Saul blir konung. (1 Sam. 8—14).
1. Då nu Samuel vardt gammal, satte han sinä söner

tili domare öfver Israel. Men hans söner vandrade icke uti
hans vägar, utan böjde sig efter girighet och togo gåfvor och
förvände rätten. Så församlade sig alla äldste i Israel och
sade tili Samuel: »Si, du är vorden gammal, och dina sö-
ner gå icke i dina vägar; så sätt nu en konung öfver oss,
såsom alle hedningar hafva, den oss döma må och tåga för
oss, när vi föra vårt örlig;» ty Nahas, Ammoniternes konung,
hade dragit ut att strida emot Israel. Detta folkets tai
behagade Samuel illa. Men Herren sade tili honom: »Hör
folkets röst, förty de hafva icke förkastat dig, utan
Mig, att Jag icke skall vara konung öfver dem».

2. Men der var en man i Benjamin, vid namn Kis,
hvilken hade en son, benämnd Saul; han var en dägelig ung
man, hufvudet högre äu alit folket. Men Kis hade borttap-
pat sinä åsninnor. Då gick Saul bort att uppsöka åsnin-
norua, och kom tili den staden, der den Gudsmannen Sa-
muel var, att han skulle säga dem vägen, den de gå skulle.
När nu Samuel såg Saul, sade Herren tili honom: »Si, det
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§. S9. Saul blir konung.

är mannen, som jag dig sagt hafver, att han skall råda öfver
mitt folk». Då sade Samuel tili Saul: »Du måste i dag
äta med mig, men om åsninnorna, som du för tre dagar se-
dän iorttappade, var nu icke bekymrad, ty de aro funna.
Och hvem hörer alit det goda tili i Israel? Blifver det icke
ditt och hela din faders hus?» Andra morgonen tog Samuel
ett oljoglas och gjöt på Sauls hufvud, kysste honom och sade:
»Ser du, att Herren hafver smort dig tili en förste öfver
hans arfvedel?» Och då Saul gick ifrån Samuel, gaf ho-
nom Gud ett annat hjerta.

3. Men Samuel kallade folket intill Herran i Mizpa
och kastade lott om alla stammar och slägter, och Jotten
träffade Saul, Kis son. Och de sökte efter honom; och si,
han hade undstungit sig under ett fat. Då gladdes alit fol-
ket och sade: »Lycka ske Konungen!» Men somlige Belials
barn sade: »Hvad skulle denne hjelpa oss?» och förak-
tade honom. Men han låtsade, som han icke hörde
det. Och Nahas, Ammoniternes konung, belade Jabes i
Gilead och sade: »Jag viii stinga ut högra ögat på eder alla».
Och när budskapen kommo tili Jabes och förkunnade detta,
gret alit folket. Si, då kom Saul utaf marken, gångande
bakefter boskapen (d. v. s. bakefter plogen), och när han
dessa orden hörde, kom Guds ande öfver honom, och han
sände i alla Israels gränser och uppmanade folket tili strid.
Så föll Herrans fruktan öfver folket, att de utdrogo såsom en
man och slogo Ammoniterne. Då sade folket tili Samuel:
»Hvar äro de, som sade: skall Saul råda öfver oss? Låt de
man komma här fram, att vi måge döda dem». Men Saul
sade: »På denna dagen skall ingen dö, ty Herren hafver
gjort salighet i Israel».

4. Och Samuel tog afsked af folket och sade: »Si,
här är jag; svarer mig inför Herran och hans Smorda, om
jag någon gjort öfvervåld eller orätt, om jag af någons hand
tagit gåfvor». De sade: »Du hafver icke gjort det; derpå
väre Herren vittne!» Då sade Samuel vidare: »I haiven sagt:
en konung skall råda öfver oss; ändock Herren, eder Gud,
var eder konung. Si, Herren hafver satt en konung öf-
ver eder. Frukter Herran och Ijener honom troligen af alit
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§. 60. Sauis förkastelse. Davids smörjelse.

hjerta. Men om I gören det ondt är, så skolen både I och
eder konung förgås. Går också nu fram och ser, hvad stort
Herren göra skall för edra ögon, att I skolen förnimma det
stora onda, att I hafven bedit eder en konung». Men det
var i hveteandstiden *), och då Samuel åkallade Herran, lät
Herren dundra och regna. Då fruktade alit folket och sade:
»Bed för dina tjenare Herran, din Gud, att vi icke dö».
Samuel sade: »Frukter eder intet! I hafven sannerligen gjort
alit detta onda. Men Herren öfvergifver icke sitt folk, för
sitl stora namns skull. Väre ock ijerran ifrån mig, attjag
skulle så synda emot Herran, alt jag skulle aflåta bedja för
eder och lära eder den goda och rätta vägen»**).

*) Under hveteandstiden (uti April och Maj) aro Sskväder och
regn något ohördt uti Palestina.

**) Samuel nedlade sitt domare-em hete, men sitt prophe-
tiska kali förvaltade han naturligtvis efteråt, såsom förut.

§. 60- Sauls förkastelse. Davids smörjelse.
(1 Sam. 15. o. 16).

1. Men Samuel sade tili Saul: »Så säger Herren Ze-
baoth: Jag hafver tänkt uppå, hvad Amalek gjorde Israel, då
han drog utur Egypten (§. 33. 3). Så drag nu åstad och
slå de Amalekiter, och gif dem tili spillo med alit, det de
hafva, och skona dem icke». Då slog Saul Amalekiterne och
gaf tili spillo alit folket, men skonade deras konung Agag
och hvad god får och fä var, och ville icke låta det tili
spillo, men det som slemt var och icke dugde, det lät han
tili spillo. Då skedde Herrans ord tili Samuel: »Mig ång-
rar, att Jag hafver gjort Saul tili konung, ty han hafver icke
fullkomnat minä ord». Som nu Samuel kom tili Saul, sade
Saul tili honom: »Yälsignad väre du Herranom! Jag hafver
fullkomnat Herrans ord». Samuel svarade: »Hvad är då det
rop af får i minä öron och det rop af fä, som jag hörer?»
Saul sade: »Folket skonade det bästa får och fä för Her-
rans, din Guds, offers skull; det andra hafvevi lätit tili spillo».
Men Samuel sade: »Är det icke så, då du liten var för dina

116



§. 60. Sauls förkastelse. Davids smörjelse.

ögon, vardt du ett hufvud i Israels slägter? Menar du, att
Herren hafver mer lust tili offer, än dertill, att maa lyder
Herrans röst. Si, lydnad är bättre än offer, och höra
tili är bättre än det feta af vädrar; förty olydnad
är en trolldomssynd och genstrafvighet är ett afguderi
och afgudadyrkan. Så efter du hafver förkastat Herrans
ord, hafver Han ock förkastat dig, att du icke skall vara
konung». Och när Samuel vände sig om, tili att gå sinä
färde, fattade Saul honom i hans kjortels flik och hon refs
sönder. Då sade Samuel tili honom: »Herren hafver i denna
dag rifvit Israels konunganke ifrån dig och gifvit dinom nasta,
den bättre är än du». Och Samuel gick bort cch såg Saul
icke mer, intill dess han blef död. Dock likväl sörjde Sa-
muel för Sauls skull.

2. Och Herren sade tili Samuel: »Huru länge viii du
sorja för Sauls skull, den Jag förkastat hafver? Uppfyll ditt
horn med olja och gack tili Bethlehemiten Isai, förty af hans
söner hafver jag försett mig en Konung». Och då Samuel
kom tili Bethlehem, helgade han Isai och hans söner och
bjöd dem tili offret. Då de nu kommo in, såg han på den
förstfödde (Eliab) och tänkte: visst är för Herranom här Hans
smorde. Men Herren sade tili Samuel: »Se icke på hans
skapnad, eller hans stora person; Jag hafver förkastat (ej ut-
valt) honom. Förty det går icke, efter som en men-
niska ser. En menniska ser det för ögonen är, men
Herren ser tili hjertat». Då lät Isai sinä 7 söner gå
fram för Samuel; men Samuel sade: »Herren hafver ingen
af dem utvalt. Äro nu här piltarne alle?» Han sade: »Det
är ännu en, den minste, igen, och si, han vaktar får». Då
lät han hemta honom; och han var brunaktig, med fagra ögon
och dägelig skapnad, och hette David. Och Herren sade:
»Upp och smörj honom; den är det». Då smorde Samuel
honom midt ibland hans bröder. Men Herrans ande vek
ifrån Saul, och en ond ande qvalde honom. Och då Saul
förnam, att Isai son förstod sig på strängaspel, sände han
bud och lät hemta David. När nu den onde anden kom öf-
ver Saul, så spelade David på harpan, och det vardt bättre
med Saul, och den onde anden vek ifrån honom.
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§. 61. David och Goliath.

§. 61. David och Goliath. (1 Sam. 17)

1. Philisteerne församlade sinä härar tili strid emot
Juda och stodo på ett berg på hinsidan, och Israeliterne på
denna sidan, så att en dal var emellan dem. Då framträdde
ur Philisteernes läger en kämpe nämnd Goliath, af Gath,
sex alnar och en tvärhand lång. Han hade en kopparhjelm
på sitt hufvud och ett fjällpansar uppå, och skaftet på hans
spjut var såsom ett väfträd. Och han ropade tili Israels här:
»Väljer en ut af eder, som går hit neder tili mig; slår han
mig, så vilje vi vara edre tjenare, varder ock jag hans öf-
verman, så skolen I vara vara tjenare». Då Saul och hela
Israel det hörde, förskräckte de sig och fruktade sig storli-
gen. Men David var åter hos sin fader och vaktade får,
och Isai skickade honom tili hären, att han skulle besöka
sinä bröder, om dem väl gick. Då nu David kom tili hären
och helsade sinä bröder, si, då trädde åter jätten Goliath
fram och talade såsom tillförene smädande Israels här. Men
hvar man i Israel flydde för honom och sade: »Hafven I icke
sett denna mannen, som uppgången är? Den honom slår,
honom viii konungen göra mycket rik och gifva honom sin
dotter». Då sade David: »Hvad skall man gifva honom,
som slår denne Philisteen?» Och Eliab, hans bröder, vardt
vred på honom och sade: »Hvi hafver du öfvergifvit de få
fåren i öknen? Jag känner väl din öfverdådighet; du är hit
ned kommen tili att se striden».

2. Och då man förkunnade Saul, hvad David sagt
hade, lät han hemta honom. Och David sade tili Saul: »In-
gens mans hjerta gifve sig för den sakens skull; din tjenare
skall gå bort och strida med denna Philisteen». Saul sade:
»Du kan icke gå bort och strida med honom, ty du är en
yngling, och han är en stridsman ifrån hans ungdom». Men
David sade: »Din tjenare vaktade sin faders får och der kom
(en gång) ett lejon och (en annan gång) en björn och tog
bort ett får af hjorden, och jag följde efter och tog det ur
vilddjurets mun, och dödade vilddjuret. Herren, som mig fräl-
ste ifrån lejonet och ifrån björnen, han frälsar mig ock ifrån
denna Philisteen». Då sade Saul: »Gack åstad! Herren väre
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§. 62. David och Jonathan.

med dig I» Och Saul drog sinä kläder uppå David och satte
honom en kopparhjelm på hans hufvud och lade ett pansar
uppå honom. Och David band sitt svärd öfver sinä kläder
och begynte tili att gå; men han vände om och sade: »Jag
kan icke så gå, ty jag är det icke van,» och lade det
från sig. Och han tog sin staf i sin hand och utvalde fem
släta stenar utur bäcken och lade dem uti herdaskräppan och
tog slungan i sin hand och gick fram emot Philisteen.

3. Då Philisteen såg David, föraktade han honom och
sade: »Är jag då en hund, att du kommer emot mig med
käppar; kom hit tili mig, jag skall gifva ditt kött foglarne
under himmelen». Men David sade: »Du kommer tili mig
med svärd, spjut och sköld, men jag kommer tili dig
i Herran Zebaoths namn, Israels härs Gud, den du
försmädat hafver. Och Herren skall i denna dag gifva dig
uti min hand, och ali denna menigheten skall förnimma, att
Israel hafver en Gud och att Herren icke hjelper genom svärd
eller spjut, ty striden är Herrans». Då nu Philisteen reste
sig åstad, skyndade David emot honom, tog en sten ur skräp-
pan och slungade och råkade Philisteen i hans panna, så att
han föll tili jorden på sitt ansigte. Och efter David intet
svärd hade i sin hand, lopp han fram tili Philisteen, drog
hans svärd utur' skidan och högg honom dermed hufvudet af.
Och då Philisteerne sågo, att deras starkaste var död, flydde
de, och Israels män jagade efter dem och slogo dem.

§. 62. David och Jonathan. (4 Sam. 48—20).
4. Och Jonathans, Sauls sons, hjerta förband sig

med Davids hjerta, och Jonathan vardt kär åt honom, såsom
sitt eget hjerta; och de gjorde ett förbund tillhopa. Och
då de återkommo från striden, gingo qvinnorna af alla Isra-
els städer emot konung Saul med sång och harpor och trum-
mor och sjöngo tili hvarandra: «Saul hafver slagit tusende,
men David tio tusende». Och Saul såg illa uppå David ifrån
den dagen och alltsedan. Andra dagen föll den onde anden
öfver Saul, men David spelade på strängarne och Saul ka-
stade spjutet efter honom och tänkte: »Jag viii skjuta David
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§. 62. David och Jonathan.

igenom i väggen». Men David gaf sig undan för honom.
Då skiljde Saul honom ifrån sig och gjorde hononi tili höf-
vidsman öfver 1,000 män; och David hade sig förnumsteli-
gen i alla sinä gerningar; och Herren var med honom. Der-
före fruktade Saul för honom och gaf honom sin dotter Mi-
chal tili hustru.

2. Men Saul talade med sin son Jonathan och med
alla sinä tjenare, att de skulle slå David ihjäl. Men Jona-
than talade det bästa om David med sin fader och sade: »Ko-
nungen synde icke på sin tjenare David, ty han hafver intet
brutit dig emot, och hans gerningar äro dig ganska nyttiga».
Då lydde Saul Jonathans röst och svor: »Så visst som Her-
ren lefver, skall han icke dö!» Men den onde anden kom
åter öfver Saul, och han kastade med spjutet efter David, då
han spelade, och spjutet for in i väggen. Då flydde David,
och Saul sände bud i Davids hus, att de skulle taga vara på
honom och om morgonen slå honom ihjäl. Men Michal hans
hustru lät honom neder genom ett fenster, så att han und-
slapp, och lade ett beläte i sängen; och då buden kommo,
sade hon: »Han är krank». Och Saul bjöd: »Bärer honom
hit upp tili mig med sängen, att han må dräpas». Och då
buden kommo,. si då låg belätet i sängen. Men David
kom tili Samuel i Rama. Och Saul sände bud bort, att de
skulle hemta David. Och de sågo propheternes församling
prophetera och Samuel var deras tillsiare. Då kom Guds
ande öfver Sauls bud, så att de ock propheterade. Och Saul
sände andra bud, de propheterade ock, och likaledes de tredje
buden. Så gick han ock sjelf tili Rama, och Guds ande
kom ock_ Öfver honom, så att han propheterade. Deraf säger
man: »Är ock Saul ibland propheterna?»

3. Och David flydde ifran Rama och talade för Jona-
than: »Hvad hafver jag syndat för din fader, att han står
efter mitt lif?» Jonathan sade: »Jag viii utfråga min fader,
om det står väl eller illa tili med David. Efter tre dagar
kom neder och göm dig. Så viii jag skjuta tre pilar,
som om jag skjöte tili ett mål. Om jag säger tili
drängen: Gack och tag igen pilen, si, pilarne ligga hitut
bak dig, tag upp dem, så kom, ty det är frid; men
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om jag säger: Si, pilarne ligga bort bättre framför dig,
så gack dina farde, ty Herren hafver låtit dig gå. Och hvad
du och jag med hvarannan taiat hafve, Herren väre emellan
dig och mig i evig tid». Då nu nymånaden kom, satte ko-
nungen sig tili bords, och då man saknade David i hans rum,
sade Saul tili Jonathan: »Hvi är ieke Isai son kommen tili
bords?» Då Jonathan ville undskylla honom, vardt Saul vred
och sade: »Du skalk och bof! Jag vet vai, att du hafver
utvalt Isai son, dig och din slemma moder tili skam. Så
länge han lefver på jorden, varder hvarken du eller ditt rike
beståndande. Så sänd nu och lät hemta honom hit tili mig,
ty han måste dö». Jonathan svarade: »Hvi skall han dö?
Hvad hafver han gjort?» Då skjöt Saul spjutet efter honom,
att han måtle skjuta honom igeuom. Då Jonathan märkte,
att hans fader det bestämdt beslutit, att döda David, gick han
ut i marken, afskjöt en pii och sade tili drängen: »pilen lig-
ger bättre fram för dig». Då hemtade drängen Jonathan
pilen upp och visste icke, hvad på färde var. Och Jona-
than sände drängen med vapnen in i staden. Då kom David
fram, och han och Jonathan kysste hvaraudra och greto.-tillhopa.

§'. 63. Davids förföljelser. (1 Sam. 21—27).
1. Och David kom tili Nobe tili presten Ahimelech,

och då hau hungrade, gaf Ahimelech honom skådebröden att
äta, ty der var intet annat bröd. Äfven gaf han honom
Goliaths svärd. Och David flydde tili Achis, Philisteernes
konung. Men konungens tjenare sade: »Denne är David, lan-
dets konung, om hvilken de sjöngo: Saul hafver slagit 4,000,
men David 10,100». Då fruktade sig David storligen och
förvandlade sinä åthäfvor, såsom vore han vansinnig, och Achis
dref honom från sig. Då flydde han tili kulan Adullam, och
der församlade sig omkring honom hans faders hela hus och
allehanda män, som voro-nödställde och hade ett bedröfvadt
lijerta, omkring 400 män, och han var deras höfvidsman.
Men Edomitern Doeg hade sett, huru Ahimelech hade gifvit
David spisning och svärd, och kungjorde det Saul. Och Saul
lät kalla Ahimelech och hela hans faders hus och befallte

\£
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§. 63. Davids förföljelser.

sinä drabanter, att döda dem. Men de ville icke komma
sinä händer vid Herrans prester. Då slog Doeg presterna,
så att den dagen dogo 85 män. Men en son af Ahimelech,
benämnd Abjathar, slapp undan, tog med sig lifrocken med
Ljus och Rätt och flydde tili David. Derefter bodde David i
öknen Siph. Och de Siphiter gingo bort och förkunnade det
Saul. Då drog Saul åstad och omringada honoin med sinä
män. Men ett budskap kom tili Saul och sade: »Skynda
och kom, förty de Philisteer äro infallne i landet». Då upp-
hörde Saul att förfölja David och drog bort mot Philisteerne.

2. Då nu Saul igenkom ifrån Philisteerne, vardt honom
sagdt: »Si, David är i öknen Engedi». Och Saul tog 3,000
unga män, för att söka David; och när han kom i öknen,
gick han in i en kula; men David och hans män sutto inne
i kulan. Då sade männerna tili David: »Si, detta är den
dagen, om hvilken Herren, din Gud, dig sagt hafver: si, jag
skall gifva din fiende i dina händer». Och David stod upp
och skar sakta bort en flik af Sauls kjortel. Men sedän slog
honom hans hjerta, att han hade skurit Sauls flik bort,
och han sade tili sinä män: »Det låte Herren vara långt
ifrån mig, att jag det göra skulle och komma min hand vid
min Herra, ty han är Herrans smorde». Men då Saul kom
upp utur kulan, ropade David efter honom och sade: »Min
Herre konung, si, i dag se dina ögon, att Herren hafver i
denna dag gifvit dig i min hand. Se dock fliken af din kjor-
tel i min hand. Känn och se, att intet ondt är i min hand.
Herren väre domare emellan mig och dig, men min hand
skall icke vara öfver dig». Då upphof Saul sin röst och
gret och sade: »Min son David, du är rättfärdigare än jag.
Herren vedergälle dig det goda, som du i denna dag med
mig gjort hafver! Nu si, jag vet, att du varder konung, så
svär mig nu vid Herran, att du icke utrotar min säd efter
mig». Då svor David honom, och Saul drog hem.

3. Men Saul gjorde sig åter redo med 3,000 män,
för att uppsöka David i öknen Siph. Om nalten gick David
med Abisai (sin systerson) in i Sauls läger; och si, Saul
låg och sof, och hans spjut var slött i jorden, och folket
låg omkring honom. Då sade Abisai: »Jag viii med spjutet
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§. 6-4. Sauls död.

stinga honota igenom i jorden». Men David förhindrade ho-
nom och sade: »Ho viii komma siri hand vid Herrans smorda
och blifva oskyldig? Så tag nu spjutet och vattenbägaren och
lät oss gå». Och ingen var, som det märkte eller vaknade,
ty en tung sömn var fallen på dem af Herran. Då nu David
var kommen öfver på andra sidan, gick haa upp på bergs-
kullen och ropade tili folket och förebrådde Abner, Sauls fält-
öCverste, alt han icke bevakat sin herre, och sade: »Si, här
å'r konungens spjut och vattenbägaren, som stodo vid haas
hufvud». Då kände Saul Davids röst och sade: »Jag hafver
syndat, miu son David, jag viii intet ondt mer göra dig».
Och Saul vande om hem igen. Men David tänkte i sitt hjerla:
»Jag faller dock en dag Saul i händer; det är mig bättre,
att jag rymmer undan in uti de Philisteers land». Då gjorde
han sig redo och gick åstad med de 600 män, som med ho-
nom voro, tili Achis. Då det var Saul sagdt, att David hade
flytt, sökte han icke mer efter honom.

§. 64. Sauls död. (1 Sam. 28—31. 2 Sam. 1).
4. Samuel var död, och hela Israel hade begråtit ho-

nom. Då nu Philisteerne å nyo drogo tili strids mot Israel,
vardt Sauls hjerta försagdt, och han frågade Herren, men
Herren svarade honom icke, hvarken i drömmar, eller genom
Ljus och Rätt, eller genom propheter. Då sade Saul tili
sinä tjenare: »Söker mig en qvinna, som en spådomsanda
hafver, att jag må fråga henne». (Men Saul hade tillförene,
såsom Herren i lagen ■—■ 3 Mos. 19, 3; 20, 27 bjudit
hade, utrotat alla teckentydare och spåmän i landet). Hans
tjenare sade: »Si, i Endor är en qvinna, som hafver en
spådomsanda». på förställde sig Saul och kom om natten
tili qvinnan och sade: »Res mig Samuel upp»! Då nu qvin-
nan såg Samuel, ropade hon högt och fruklade sig och sade
tili Saul: »Jag ser gudar stiga upp af jorden. En gammal
man kommer upp och är klädd uti en silkes kjortel». Då
förnam Saul, att det var Samuel, och böjde sitt ansigte ned
på jorden och sade: »Jag är i stor nöd; de Philisteer strida
emot mig, och Gud är viken ifrån mig och svarar mig intet;
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§. 65. Davids anträde tili regeringen.

derföre hafver jag låtit kalla dig». Samuel sade: »Herren
varder dig görande, såsom Han geaom mig taiat hafver, och
skall rifva riket utur din hand. I morgon skall du och dina
söner vara när mig». Då föll Saul tili jorden och vardt
svårligen förfärad. Och då han genom mat vederqvickt sig,
bortgick han.

2. Och Achis sade tili David: »Du och dina män skolen
tåga med mig i kriget». David sade: »Valan, du skall er-
fara, hvad din tjenare skall göra». Men de Philisteers för-
star vordo vrede på honom och sade tili Achis: »Lät den
mannen vånda om, att han icke varder vår fiende i striden».
Då kallade han David och sade: »Jag håller dig för en red-
lig man, och hafver intet argt sport af dig, men du behagar
icke förstarne. Så vänd nu om och gack med frid». Då
drog David sig undan med sitt folk. Men Philisteerne stridde
mot Israel och Israels män flydde för de Philisteer, och Saul
vardt illa sårad af skyttarne. Då sade han tili sin vapen-
dragare: »Drag ditt svärd och sting mig igenom, att Phili-
steerne icke komma och drifva gabberi med mig». Men hans
vapendragare ville icke; då tog Saul svärdet och föll deruppå.
Men hans tre söner hade omkommit i striden. Och David
klagade denna klagan öfver Saul och Jonathan: »De ädlaste
i Israel aro slagne på dina berg! Huru äro de hjeltar fallne!
. . . Jag sörjer om dig, min broder Jonathan; du hafver
värit mig inycket kär; din kärlek var mig närmare, än
qvinno-kärlek.

§. 65- Davids anträde tili regeringen.
2 Sam. 2—6. (1 Chr. 12—17).

(1055 f. Chr.)

1. Och de män af Juda kommo och smorde i Hebron
David tili konung. Men Abner, Sauls härhöfvidsman, gjorde
lsboseth, Sauls son, tili konung öfver Israel (de öfrige stam-
marne). Och det var ett långt örlig emellan Sauls hus och
Davids hus. Men David gick och förkofrades, och Sauls hus
gick tillbaka och förminskades. Men Abner vardt vred på
lsboseth och gick öfver tili David, och David gjorde ett för-
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§. 66. Löftet åt David.

bund med honom. Deröfver blef Joab, Davids härhöfvidsman,
vred och mördade Abner. Då klagade David öfver Abner och
sade: »Jag ä'r oskyldig för Abners blod, det komme öfver
Joabs hufvud».—lsboseth regerade 2 år, då kommo tvenne
fältöfverstar och dödade honom, under det hau sof, och buro
hans hufvud tili David. Och David böd sinä unga man, och
de slogo mördarne ihjäl. Då kommo äfven de öfrige Israels
stammar tili David i Hebron och smorde honom tili konung
öfver Israel. Derefter drog konungen bort tili Jerusalem
emot de Jebuseer, hvilka bodde i landet (§. 53, 1.), och
vann borgen Zion, och bodde på borgen och kallade den
Davids stad.

2. Derefter stod David upp, att han skulle hemta Guds
ark från Gibea utur Abinadabs hus (§. 58. 5). Och då
oxarne gingo afsides utaf vägen, tog Usa, Abinadabs son,
tili och höll arken, och Herren slog honom der för hans
öfverdådighets skull, så att han blef död *). Och David fruk-
tade sig och ville icke låta bära arken tili sig in i Davids
stad, utan lät bära honom i Leviten Obed-Edoms hus.
Och Herren välsignade honom och alit hans hus. Då hem-
tade David, jemte hela Israel, Guds ark upp uti sin stad med
trumpeter och basuner och David dansade med ali makt för
Herran **).

*) Uti lagen var befaldt (4 Mos. 4, 15.): „Presterna skola icke
komma vid helgedomen, att de icke dö". (Jfr. §. 58. 5. Förkl. 2).
Fördenskull voro ock, på det Leviterne icke, då de buro arken,
skulle nödgas vidröra honom, vid dess sidor ringar anbragta, uti
hvilka bärstänger instuckos.

**) Davids dansande är ej någon dans efter vårt bruk. Sna-
rare var det ett högtidligt, efter takt afmält framskridande omkring
helgedomen, hvilket äfven ofta annars i äldre tider vid religiösa
högtidligheter egde rum.

§. 66. Löftet åt David. 2 Sam. 7—lo (1 Chr. 18—21).
Då nu konungen satt i sitt hus och Herren hade honom

ro gifvit för alla hans fiender alit omkring, sade han tili
Propheten Nathan: »Si, jag bor uti cederhus och Guds ark
bor under tapeter». Nathan sade: »Alit, det du hafver i
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§. 67. Davids synd och bättring.

ditt hjerta, det gör, ty Herren är med dig». Men om
natten kom Herrans ord tili Nathan och sade: »Gack och
säg tili min tjenare David: detta säger Herren: du skall icke
bygga mitt namn ett hus, ty du är en krigsman och har
utgjutit blod; derlill är ännu krig rundtomkring *). Men när
nu din tid förliden är, skall Jag uppväcka Din säd efter
dig; han skall uppbygga åt mitt namn ett hus, och Jag
skall vara hans fader och han skall vara min son.
Men ditt hus och ditt rike skall blifva ståndande
för dig evinnerligen och din stol (ihron) skall stadig
blifva tili evig tid**)». Då sade David: »Ho är jag,
Herre, Herre; och hvad är mitt hus, att du hafver låtit mig
komma härtill? Dertill hafver du, Herre, oek taiat tili din
tjenares hus om tillkommande ting». •—• Och det begaf
sig derefter, att David slog de Philisteer och gjorde sig de
Moabiter underdånige, besegrade Syrerne och underkastade
sig hela Edo m, och inlade besättningar i alla deras städer ***).
Ty Herren halp David, hvarthän han drog.

*) Templet, sasom fridens boning, skulle ock af en fridens förste
(Salomo fridsäll) uppbyggas.

**) Denna spådom syftar närmast på Salomo, men sin full-
komliga fullbordan fann den först nti den fiidsförste, som var Da-
vids Son och Herre (Matth. 22, 42), hvilken byggde det raita Guds
tempel, hvarest rätte tillbedjare tillbedja Gud i andan och sannin-
gen (Joh, 4, 24), och hvilkens thron på Fadrens högra hand består
evinnerligen. Härefter förväntades Messias endast ur Davids
sliig t.

***) Genom Davids segrar hade den theokratiska staten vunnit
sin största utvidgning och makt. Den sträckte sig från Euphrat tili
Medelhafvet, från Libanon tili Arahiska hafvet.

§. 67. Davids synd och bättring.
2' Sam. 40—12. (Psalm. 51).

1. Och det begaf sig derefter, att Ammons barns
konung blef död, och David sände bud tili hans son Hanon,
för att hugsvala honom öfver hans fader. Men Hanon ansåg
dem för spejare och lät raka dem halfva skägget af och skar
halfva kläderna af på dem och lät dem så gå. Och Ammons
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§. 67. Davids synd och bättring.

barn skickade sig tili strid mot Israel. Då sände David Joab
och sinä tjenare med honom, och hela Israel, att de skulle
förderrva Ammons barn och belägga Rabba, hufvudstaden.
Men David förblef i Jerusalem*) och gick upp på laket
af sitt hus och såg en qvinna, som var ganska dägelig.
Det var Bathseba, hustru tili Uria, som låg med hären
framför Rabba. Då skref David ett bref tili Joab och bjöd
honom: »Skicka Uria i striden, der hon allrahårdast är, och
vänder eder tillbaka ifrån honom, att han måtte varda slagen
och blifva död». Joab gjorde så, och då männerna folio ut
ur staden och stridde mot Joab, folio somlige af folket, och
Uria blef äfven död. Då sände Joab bort och lät säga det
David. Och David lät hemta Bathseba, och hon vardt hans
hustru.

*) Sysslolöshct är en början tili alla laster. David var förplig-
tad, att sjelf föra Herrans krig. En synd blifver säilän allena, utan
drager merändels med sig ännu andra. Så blef tili och med en Da-
vid, när han begynute att hängifva sig åt maklighet, från att gå
sysslolös förvandlad tili äktenskapsbiytare och mördare.

2. Men Herren sände prophelen Nathan tili David;
denne sade tili honom: »Der voro två män uti en stad, den
ene var rik, den andre fattig. Den rike hade ganska myc-
ket får och fä; men den fattige hade icke utan ett litet får,
hans endaste, hvilket åt af hans beta och drack af hans dricke-
kar och sof i hans famn. Men då tili den rika mannen kom
en gäst, nändes han icke taga af sinä får, utan tog den fat-
tige mannens får och redde det tili». Då förgrymmade sig
David med stor vrede emot den mannen och sade: »Så sannt
som Herren lefver, den mannen är dödsens barn, som detta
gjort hafver». Då sade Nathan tili honom: »Du är den
mannen. Urias hustru hafver du tagit dig tili hustru, men
honom hafver du dräpit med Ammons barns svärd. Derföre
säger Herren: si, Jag skall uppvåcka ondt öfver dig ulaf ditt
eget hus». David sade: »Jag hafver syndat emot Herran» *).

INalhan sade: »Så hafver ock Herren tagit din synd bort; du
skall icke dö. Men efter du hafver med delta ärendet köm-
mit Herrans fiender tili att förhäda, skall den sonen, som
Bathseba dig födt, döden dö». Och barnet var dödssjukt och
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§. 68, Absaloms och Sebas uppror.

dog. Derefter födde Bathseba David åter en son, hvilken
han kallade Salomo. Och Herren älskade honom, och
David fick honom under propheten Nathans hand; han kallade
honom Jedi dj a (d. v. s. Herrans alskling).

*) Ett bevis på Davids djupa ånger är den 51:ste psalmen, hvil-
ken David vid denna tid författade. Der säger han: „Gud, vai- mig
nådelig, efter diti godhet, och afplana min synd, efter din stora
barmhertighet. Två mig väl af min missgerning och rensa mig ifrån
min synd. Förty jag känner min missgerning, och min synd är all-
tid för mig. . . . Si, jag är af syndelig säd född, och min moder
hafver mig i synd aflat. .

.
. Väud bort dilt ansigte ifrån minä syn-

der och afplana alla minä missgerningar. Skapa i mig, Gud, ett
rent hjerta och gif i mig en ny viss anda. Förkasta mig icke ifrän
ditt heliga ansigte och tag icke din Heliga Anda ifrän mig. . .

."'—

När David gjorde bältring, blef synden honom förlåten, och han
stod åter i nåd hos Gud; men den timliga ofärd, som han genom
sin synd nedkallat öfver sitt hus, hade icke desto mindre sitt full-
komliga förlopp. Absaloms uppresning var början tili denna ofärd.

§. 68- Absaloms och Sebas uppror.
(2 Sam. 13—20).

1. Och det begaf sig, att Absalom, Davids son, lät
drapa sin (stjuf-)broder Amnon, emedan denne hade för-
kränkt hans syster Thamar. Men Absalom flydde och vågade
icke på fem år sin faders ansigte, bad för honom.
Då lät David honom komma hein igen. Men Absalom var
den dägeligaste man i Israel, och ingen brist var på honom
ifrån hans fotabjell upp tili hans hjessa. Och när han skar
sitt hår af - det skedde gemenligen hvart år så vog
hans hufvudhår 200 siklar. Och Absalom beställde sig vag-
nar och resenärer och 50 man, som hans drabanter voro.
Och bitlida om morgonen gick han på vägen vid porten.
Och hvar någon hade ett ärende, att han skulle komma tili
rätta för konungen, kallade Absalom honom tili sig och sade:
»Utaf hvad stad är du? ■— Si, din sak är god och rätt,
men du hafver ingen, som dig [örhörer inför konungen. Ack,
hvem säller mig tili domare i landet, att hvar man måtte
komma tili mig, att jag måtte hjelpa honom tili rätta!»
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§. 615. Absaloms och Sebas uppror.

Och när någon gick fram tili (tillbad *) honom, så räckte
han sin hand ut och fick honom fatt och kysste honom.
På det sättet gjorde Absalom hela Israel och slal alltså bort
männernas hjerta af Israel. Men en dag gick han tili Hebron
med 200 män och lät under basunljud utropa: »Absalom
är konung vorden i Hebron!» Och förbundet vardt starkt
och folket lopp tili och förökades med Absalom. Sände ock
desslikes Absalom efter Ahitophel, Davids rådgifvare. När
denne gaf ett råd, så var det, som om man frågat Gud om
något. Men Husai, Davids vän, gick äfven öfver tili Absa-
lom, för att göra Ahitophels rådslag om intet. Absalom satte
Amasa öfver hären.

*) Tillbedja utrnärker här, säsom pä niånga andra ställen, den,
konungarne i Österlandet liUkoinmande ärebetygelseu genom kuii-
böjning.

2. När David erhöll kunskap derqm, sade han: »Uppl
låt oss fly, ty här blifver ingen undftykt för Absalom»*).
Och konungen gick. öfver bäcken Kidrou upp för oljoberget
och gret, och haus hufvud var skyldt, och gick barfotad.
Dertill alit folket, som med honom var, hade hvar och en
förskylt sitt hufvud och gick uppåt grålande. Men då David
kom längre fram, si då gick der en man fram utaf Sauls hus,
benämnd Simei, bannade och kastade stenar åt David och
sade: »Härut, du blodhund, du Belials man! Herren hafver
vedergällt dig alit Sauls hus blod. Och si, nu tränger dig
din olycka, ty du är en blodhund!» Och Abisai, Joabs bro-
der, sade tili konungen: »Jag viii gå bort och hugga hufvu-
det af denna döda hund». Men David sade: »Låt honom
banna, ty Herren hafver bjudit honom det» **).

*) Davids modlöshet härrörde fråu hans medvetande, att den
förtjenta Guds tuktan liu för haus niissgernings skull sväfvade öfver
honom. Derföre underkastar haa sig olyckan och öfverlemnar åt
Gud, huiu länge och tili hvilken grad Han viii tukta honom.

**) David eikäude Sinieis hannor säsom en yttring af den för-
bannelse, som Herren för haus syuders .skull lätit kouima öfver ho-
nom, och derföre säger hau: „Lät honom hauna, ty Herren hafver
bjudit honom det." Men dermed är Simei icke uiidskylld. Hans
förgripelse på Herrans Smorda var för honom eu döden värd för-
brytelse; men David känner sig icke nukallad, att hämnas densamma.

17
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§. 68. Absaloms och Sebas uppror.

3. Men Absalom och alit folket af Israels män *)
kommo tili Jerusalem. Och Ahitophel sade: »Jag viii stå
upp med 42,000 män och öfverfalla David i denna natt medan
han trött är». Detta tycktes Absalom vara godt, men likväl
sade han: »Låt oss höra Husai, hvad han säger derom».
Husai sade: »Du känner väl din fader och hans män, att de
äro starke och krigsvande. Derföre råder jag dig, att du
först församlar dig hela Israel, så vilje vi öfverfalla honom,
att Vi icke låte blifva en qvar af honom och alla hans män».
Då sade Absalom: »Husais råd är bättre, än Ahitophels råd».
Men när Ahitophel såg, att hans råd icke hade framgång,
hängde han sig.

*) Absalom hade förslätt att tili sin fördel bcgagna den gamla
nfundsjukan emellan Juria och Israel (eller de öfrige stammarne, i
spetsen för hvilka Ephraira stod). Under det stainmen Juda förblef
David trogen, hade de öfrige stammarne tili största delen gått öfver
till Absalom

4. Och David ordnade folket och ville sjelf draga ut
i striden. Men folket sade: »Du skall icke draga ut». Men
konungen bjöd sinä höfvidsmän: »Farer mig sakta med pilten
Absalom!» Då nu folket kom ut i marken emot Israel, vardt
stridt i Ephraims skog, och Israels folk vardt der slaget.
Absalom flydde på en mulåsna, och då den kom under en
stor tjock ek, fastnade han med sitt hufvudhår vid eken och
sväfvade mellan himmel och jord, men mulåsnan lopp sin
väg undan honom. Då tog Joab tre spjut och stötte dem
Absalom i hjerlat. Derpå blåste han i basunen och kallade
folket igen, att de icke mer skulle jaga efter Israel, ty han
ville skona folket. När nu David hörde, att Absalom var död,
gret han och sade: »Min son Absalom, min son, min son
Absalom! gifve Gud, att jag måttedö för dig!» *)

*)Davids jemmer och sorg öfver den ogudaktige sonens ändalyckt
kan förklaras deraf att han i hela upproret såg en fullbordan af den
förbannelse, hvilken han sjelf genom sinä synder dragit öfver sitt
hus. Hans egen skuld tili alit förderfvet Ur uti hans ögon så
att han, i jemförelse dermed, anser Absaloms ogudaktighet och brott
säsom ricga, och under djup sorg beklagar den missledde sonen,
hvilken (visserligen genom sin egen vrånghet) hlifvit föremålet for
den öfver slägten hvilande förbannelsen, som fadren förskvllt.
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§. 69. Davids sista dagar.

5. Och de män af Juda förde konungen tillbaka tili
Jerusalem. Då kommo alla Israels män och sade tili konun-
gen: »Hvi hafva Juda män stulit dig ifrån oss och hafva fört
konungen och hans hus öfver Jordan?» Och de män af Juda
talade hårdare, än de män af Israel. Och dit var kommen
en Belials man, som hette Seba, en Benjaminit, som blåste
i basunen och sade: »Yi hafve ingen del i David, eller nå-
got arf i Isai son!» Då föll från David hvar man i Israel
och följde Seba. Men Juda män blefvo vid sin konung. Och
David sände ut Amasa (som efter Absaloms död hade trädt
i tjensf hos David), för att samia tillhopa alla Juda män.
Men Joab tågade ut med sinä män, för att jaga efter Seba.
På vägen kom Amasa honom tili mötes, och Joab helsade
honom, och under det han kysste honom, staek han sitt svärd
i hans underlif, så att han dog *). Derpå drog han bort och
belade staden Abel, hvarest Seba var. Och de män i Abel
följde en vis qvinnas råd och afhöggo Seba hufvudet och
kastade det öfver murarne tili Joab. Då drog Joab bort och
kom åter tili Jerusalem.

*) Joab fruktade, icke utan ovsak, uli Amasa en farlig med-
täljare. Tili Davids lidanden hörde äfven det, att hau måste för-

diaga den våldsame, mea mäktige och inflytelserike Joab och lemna
alla hans många missdåd ostraffade. Genom den at Joab gifna be-
fallniugen om Urias mord, hade David sjelf insnärjt sig uti Joabs
nesliga dåd och delade skulden af Joabs missgerningar.

§. 69. Davids sista dagar.
2 Sam. 24. 1 Kon. 1 och 2 (Chr. 22—29).
1. Och Satan hof sig upp emot Israel och gaf David

in, att hah lät räkna Israel, och sade tili Joab: »Far
omkring i alla Israels slägter och räkna folket, att jag må
veta, huru mycket det är» *). Joab sade: »Min Herre Ko-
nung, äro de icke alle min herres tjenare? Hvarföre frågar
då min herre derefter?» Men konungens ord måste gå för e
emot Joab. Och der voro uti Israel 800,000 vapenföra män
och uti Juda 500,000. Men Levi och Benjamin räknade
Joab icke bland dessa, förty konungens ord var honom en
styggelse. Derefter slog Davids hjerta honom och han sade:
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§. 69. Davids sista dagar.

»Jag hafver svårliga'syndat». Och om morgonen kom Her-
rans ord tili propheten Gad, och han gick bort och sade tili
David: »Så siiger Herren: treggehanda sätter jag dig före; ut-
välj dig der ett af, antingen hård tid under 7 år, eller 3 måna-
ders flykt för dina fiender, eller 3 dagars pestilentia i landet».
David sade tili Gad: »Mig är stor ångest; men låt mig falla
i Herrans hand, ty hans barmhertighet är stor; jag viii icke
falla i menniskohand».

*) Davids synd låg icke så myclcet i sjelfva räkningen, som uti
den afsigt, som dermed stod i sammanhang. Hari frestades, att ut-
byta Gudsriket uti ett eröfrande verldsrike.

2. Alltså lät Herren komma pestilentia i Israel,
så att 70,000 män blefvo döde*). Och då engelen iit-
sträckte sin hand öfver Jerusalem, att han det förderfva skulle,
ångrade Herren det onda. Men Herrans engel var vid Arauna,
den Jebuseens, lada (på berget Moria), och David fick se
Herrans engel stå emellan himmelen och jorden och ett dra-
get svärd i hans hand, uträckt öfver Jerusalem. Då föll Da-
vid på sitt ansigte och sade tili Gud: »Är icke jag den,
som har syndat? Dessa får, hvad hafva de gjort? Herre,
min Gud, låt din hand vara emot mig, och icke emot ditt
folk». Och David köpte Arauna lada och byggde der ett
altare, såsom Herren honom genom propheten Gad bjudit hade,
och offrade bränneoffer och tackoffer, och Herren hörde ho-
nom genom eld af himmelen uppå bränneoffrets altare. Och
David plägade att offra derstädes och sade: »Här skall Her-
rans hus vara».

*) Genom detta straff blef på en och samma gång David
straffad för sin fåfängliga stolthet öfver sin krigsmakts styrka, och
folket för sinä förnyade uppresningar mot Herrans Smorda.

3. Då nu konungen var gammal och väl tili ålders
kommen, upphof sig Adonia, Absaloms broder, och ingick
råd med Joab och Abjathar (§. 63. 2), att de skulle göra
honom tili konung efter hans faders död. Men propheten
Nathan (Salomos uppfostrare, hvilken David efter Herrans
ord hade bestämt tili sin efterträdare) förkunnade det för
konungen. Och David lät smörja Salomo genom presten
Zadok, och blåsa med basuner och utropa för alit folket:
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§. 69. Davids sista dagar.

»Lycka ske konung Salomo!» Då fruktade sig Adonia, och
alla de, som med honom voro, flydde, och Adonia gick bort
och fattade hornen af altaret. Och Salomo sade tili honom:
»Gack i ditt hus. Vili du (hädanefter) vara redlig, så skall
icke ett hår af dig falla på jorden».

4. Som nu tiden led, att David skulle dö, bjöd han
sin son Salomo, och sade: »Jag går ali verldens väg; så
var nu tröst, och vandra i Guds vägar, och håll hans seder,
bud och rätter, såsom skrifvet är i Mose lag, på det Her-
ren skall uppväcka sitt ord, som Han öfver mig taiat hafver:
det skall aldrig fattas af dig en man på Israels stol. Och
vet du väl, hvad Joab hafver gjort mig, då han drap de två
härhöfvidsmän i Israel, och si, du hafver Simei när dig, den
mig skamligen bannade på den tiden, då jag flyktig var.
Men lät icke du honom blifva oskyldig, ty du vet väl, hvad
du honom göra skall, att du låter hans grå hår med blod
komma neder tili helvete (de dödas rike)» *).

*) Joab och Simei ha de fulleligen förtjent döden, och det var
konungens heliga pligt, att på dem utöfva rättvisa. Att David för
sin egen skull hade värit nödsakad att underlåta detta, det tryckte
såsom en föibannelse hans hjeita och tillåter honom icke att förr
dö med lugn, Un han afvältrat från sitt hjerta denna börda. Men
Salomo kun de och måste låta rättvisan hafva sin fria gång.

5. Och David bjöd, efter Herrans ord, sin son Salomo,
att bygga Herran ett hus, och sade: »Si, jag hafver förskaf-
fat tili Herrans hus guld, silfver, koppar och jern utan tai.
Så statt nu upp och beställ det; Herren skall vara med dig».

Och han gaf honom en eftersyn tili templet, derjemte
eftersyner tili alit det, som var uti hans sinne; och förstarne
och folket gåfvo frivilligt tili arbetet, och David fröjdade sig
högligen, och alit folket lofvade Herran. —• Derefter afsom-
nade David och vardt begrafven uti Davids stad. Men tiden,
som David hade värit konung öfver Israel, var 40 år. (1055
1015 f. Chr.).
An m. David är icke allenast Christi stamf a der (§. 66. 1), utan

äfven Hans förebild och prophet. Liksom Christus, uppsteg
äfven han genom förnedring, lidanden och förföljelser tili här-
lighet och blef en konung öfver Guds folk och en hedningarnes
besegrare. Och liksom Herren talar tili honom om „det af-
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§, 70. Salomos anträde tili regeringen.

lägsna tillkommande," så propheterar äfven han sjelf uti
„andan" (Matth. 22, 43) om den tillkommande konungen, som
är „Davids son och herre." Uti 2:dra Ps. skildrar han Mes-
sie seger och dom öfver Guds rikes fiender (y.7. Du är min son,
i dag hafver jag födt dig ....v. 8: äska af mig, så viii jag gifva
dig hedningarne tili arfs och verldens ändar tili egendom . . .

v. 12: Hyller Sonen, att han icke förtörnas, och I förgås på vä-
gen); uti 22:dra Ps. skildrar han den Smordes känslor under dju-
pet af haiis lidande (v. 1: Min Gud, min Gud, hvi hafver du
öfvergifvit mig ....v. 17: minä händer och fötter hafva de
genomborrat ....v. 19: De bvta min kläder emellan sig och
kasta lott om min klädnad); och uti 110:de Ps. Messie konung-
sliga och presterliga cmhete (v. 1: Herren sade tili min Herra:
sätt dig pä min högra hand, tili dess Jag lägger dina fiender tili
din fotapall ....v- 4: Herren hafver svurit och honom skall
det intet Sngra: Du är en prest evinnerliga efter Melchisedeks
sätt). Af Psalmerne, som äro 150, bura 73 Davids namn tili
öfverskrift.

§. 70. Salomos anträde tili regeringen.
(1 Kon. 2—4;.

(1015 f. Chr.)
1. Och Salamo satt på sin fader Davids stol. Men

Adonia gjorde nya stamplingar. Då sände Salomo bort och
lät slå honom, så att han blef död. Och tili presten Abja-
thar sade kommgen: »Gack bort tili Anathoth tili din åker,
ty du hörer döden tili; men jag viii icke dräpa dig i dag, för-
ty du hafver burit Herrans ark och hafver med lidit, hvad
som helst min fader lidit hafver». Alltså fördref Salomo
Abjathar, att han icke måtte blifva Herrans prest, på det
Herrans ord fullbordas skulle, som Han öfver Eli hus taiat
hade (§. 58, 2. 3). Och Zadok vardt prest i hans stad.
Och när ryktet härom kom för Jo ab, flydde han uti Her-
rans tabernakel och fattade hornen af altaret. Då sände Sa-
lomo bort och lät döda honom. Och tili Simei sade han:
»Bo i Jerusalem, och gack icke dadan, annars skall du dö-
den dö». Simei sade: »Det är en god meniug; såsom min
herre taiat hafver, så skall din tjenare göra». Men efter
3 år lupo två tjenare ifrån Simei, och han stod upp alt söka
dem, och då han uterkom, sade Salomo tili honom: »Hvi
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hafver du då icke hallit dig efter Herrans ed och efter det
bud, som jag dig bjudit hafver? Herren hafver betaladt din
ondska på ditt hufvud,» och lät döda honom*).

*) På detta sätt har således Guds hhimid träffat alla de oger-
ningsmän, hvilka förgripil sig på Herrans Smorda. Äfven Adonia
och Simei, at hvilka Salomo dock ännu hade förunnat nåd, skulle
icke undgå den förtjenta straffdomen.

2. Men Salomo hade Herren kå'r och vandrade ef-
ter sin fader Davids seder. Och då han gick bort tili Gi-
beon, tili att offra der, syntes honom Herren uti en dröm
om natten, och Salomo sade: »Herre min Gud, Du hafver
gjort din tjenare tili konung uti min fader Davids stad. Så
å'r jag en ung dräng (oerfaren yngling) och vet icke min ut-
gång eller ingång; så gif nu din tjenare ett lydaktigt hjerta,
att han må döma ditt folk». Då täcktes det Herran väl, och
Han sade: »Efter du detta bad, och bad icke om långt lif,
eller rikedomar, si, så hafver Jag gifvit dig ett vist och för-
ståndigt hjerta, så att din like hafver icke värit för dig och
icke Keller efter dig uppkomma skall. Dertill, det du icke
bedit hafver, det hafver Jag också gifvit dig, nemligen rike-
domar och härlighet, och om du vandrar i minä vägar, så-
som din fader David vandrat hafver, så viii jag gifva dig
långt lif».

3. På den tiden kommo två qvinnor tili konungen,
och den ena sade: »Jag och denna qvinnan bodde uti ett
hus, och hennes son blef död om natten, ty hon förkra-
made honom i sömnen. Och hon tog min son ifrån min sida,
då jag sof, och lade sin döda son på min arm. Och dåjag
om morgonen uppstod, tili att gifva min son di, si, då var
han död. Men om morgonen säg jag granneligen på honom,
och si, det var icke min son». Den andra qvinnan sade:
»Det är icke så; min son lefver och din son är död». Då
sade konungen: »Tager mig hit ett svärd,» och då svärdet
var buret fram, sade han: »Hugger det lefvande barnet itu
stycken och gifver hvar och en hälften». Då sade qvinnan,
hvilkens barn lefde (ty hennes moderliga hjerta gaf sig öf-
ver sin son): »Ack min Herre, gifver henne barnet lefvande
och draper det icke;» men den andra sade: »Det väre hvar-
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ken mitt eller ditt; låt skifta det». Då svarade konungen:
»Gifver den förra barnet lefvande: hon ä'r dess moder». Och
domen spordes för hela Israel, och de sågo, att Guds vishet
var i honom tili att döma.

•4. Alltså var Salomo en herre öfver ali rike ifrån
elfven (Euphrat) intill de Egyptiers gräns, hvilka honom förde
skänker och tjente honom. Och han hade frid med alla sinä
grannar alit omkring, så att Juda och Israel bodde trygge,
hvar och en under sitt vinträd och sitt fikonträd, ifrån Dan
tili Bersaba *). Och Gud gaf Salomo ganska stor visdom,
och han var namnkunnig ibland alla hedningar rundtomkring.
Han talade 3,000 ordspråk, och hans visor voro 1,005.
Och han talade om. träd, ifrån cedren på Libanon alit intill
Isop, som växer utur väggen, om djur, om foglar, om ma-
skar, om fiskar**). Och utaf alla folk kommo tili att höra
hans visdom.

*) Liksom Davids, så är äfven Salomos konungadönie en före-
bild tili Christi konungadönie; ty uti Honom äro båda sidorna
af konungadömet (den segerrika makten och den fredliga härlig-
heten), hvilka voro fördelade på David och Salomo, på fullkomli-
gaste sätt och tili evig varaktighet förenade.

**) Af Salomos skrifteräro tre (Ordspråkeu, Predikaren och Höga
Visan) uli den hei. Skrift förvarade.

§. 71. Salomos tempel-byggnad.
2 Kon. 5—9. (2 Chrön. 2—6).

\. Och Salomo sände tili Hiram, konungen i Tyrus,
och lät säga honom: »Si, jag hafver tänkt bygga ett hus åt
Herrans, min Guds, namn. Så befall nu, att dine tjenare
med mine tjenare hugga cedrar utur Libanon, ty när oss är
ingen, som kan hugga trä, såsom de Zidonier». Och Hiram
fröjdade sig och sade: »Jag viii göra efter alit ditt begär».
Och Salomos och Hirams byggningsmän höggo ut och tili—-
redde trä och stenar tili husets byggning. Uti 480:de året
sedän lsraels barn drogo utur Egypten, i 4:de året af Salo-
mos regering, vardt grundvalen laggd tili Herrans hus och
efter 7 år blef huset fullbordadt *).
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*) Tempelhuset, som Salomo byggde på det ställe, hvilket re-
dan David dertill hade bestämt (§. 69. 2), var 60 alnar långt, 20
aln. bredt och 30 aln. högt. Invändigt var hela huset beklädt med
idel ceder och med rent guld öfverdraget, men tili det yttre var
det omslutet af väldiga murar. Det Heliga var 40 aln. långt; och
två dörrflyglar bildade ingängen tili det Allraheligaste, hvilket
var 20 alnar långt. Uti det Heliga stod det gyllene bnrdet, på hvil-
ket skådebröden lågo; vidare 5 ljusstakar på högra sidan och 5 på
den venstra, af rent guld. Uti det Allraheligaste stodo 2 Cheru-
bim utaf Olivträd, med guld öfverdragna, hvilka voro 10 aln. höga
och hvarje vinge 5 aln. lång, så att den enes vinge vidrörde väggen
och den andres vinge den andra väggen, och midt i huset nädde
en vinge den andre. Under vingarne af dessa stora Cherubim ställ-
des förbundets ark med nådastolen (§. 37. 3). Framför tempelhu-
set voro två stora kopparpelare uppreste, hvilka bildade en portik
af husets bredd; pelaren på högra sidan heite-Jachin (fasthet) och
den på den venstra Boa s (styrka). De tre öfriga sidorna af huset
voro omgifna med en 18 alnar hög kringbyggnad af tie våningar
med kamrar. Templet omgafs af två förgårdar; den yttre var för
folket och deninre för presterna. Uti den sednare stod brän-
neoffersaltaret, uppbygdt af sten och med koppar öfverdraget. Äf-
ven stod der kopparhafvet, tili presternas tvagning, 5 aln. högt och
30 aln. i omkrets, i for m af en utslagen lilja, hvilande på 12 kop-
paroxar. Den yttre förgården omgafs af flere pelar-gångar.

2. När Herrans hus var fulländadt, församlade sig alle
män i Israel tili löfhyddo-högliden. Presterna buro Herrans
ark ditupp, derjemte vittnesbördets tabernakel och alla hel-
gedomens tyg. Och då presterna gingo med förbundets ark
i helgedomen, uppfyllde en molnsky (Herrans härlighet §.
37. 4) Herrans hus. Och konungen välsignade hela me-
nigheten, upplyfte sinä händer mot himmelen och sade: »Herre,
Israels Gud! Si, himmelen och alla himlars himmel kunna
icke begripa Dig; huru skulle då detla huset göra det, som
jag nu byggt hafver! Så vänd Dig tili din tjenares bön, att
dina ögon måga stå öppna öfver detta hus nait och dag. Om
ditt folk Israel vorde slaget, efter de emot Dig syndat
hafva, och de omvända sig tili Dig, och bedja och be-
gära för Dig i detta huset; om himmelen igen varder, så
att intet regnar, efter de emot Dig syndat hafva; om en
hunger varder kommande i landet, eller pestilentia, eller torka,
brand, gräshoppor, gräsmaskar, eller eljest någon plåga eller

18
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krankhet: alt du då ville höra dertill af himmelen. Om ock
en främmande, som icke är utaf dilt folk Israel, kommer
af fjerran land och beder i detta hus: att du ville höra der-
till af himmelen och göra alit det, han Dig om åkallar; på
det att alla folk på jorden måga kanna ditt namn och frukta
Dig, såsom ditt folk Israel».—Och Salomo med hela Israel
offrade tackoffer, 22,000 .oxar och 420,000 får, och ko-
nungen gjorde en högtid i 14 dagar och lät derpå folket gå.

§. 72. Salomos härlighet och fall.
1 Kon. 9—H. (2 Chrön. 7—9).

1. Och då Salomo hade fullbyggt Herrans hus, syn-
tes honom Herren för andra gången och sade: »Jag hafver
hört din bön och helgat detta huset. Om du nu vandrar för
Mig, såsom din fader David, så viii jag befästa ditt rikes
stol i evig tid. Hvar J ock vänden eder tillbaka ifrån mig,
så skall Jag utrota Israel utaf detta land, och det huset, som
Jag mitt namn helgat hafver, skall Jag bortkasta ifrån mitt
ansigte».

2. Och då nu Salomos rykte kom för Drottningen af
rika Arabien, for hon tili Jerusalem med en ganska stor skara,
tili att fö'rsöka honom med gåtor. Och Salomo besvarade alla
hennes frågor. Och då hon såg ali Salomos visdom och det
hus, som han byggt hade, och ali hans härlighet, blef hon för-
vånad och sade: »Alit det jag uti mitt land utaf ditt väsende
och af din visdom hört hafver, det är sannt. Och jag hafver
icke velat tro det, tili dess jag hafver det med minä ögon
sett; och si, mig är icke hälften sagdt. Salige äro dina tje-
nare, som alltid för dig stå och höra din visdom. Lofvad
väre Herren, dia Gud, som tili dig lust haft hafver, så att
Han dig på Israels stol satt hafver, derföre att Herren älskar
Israel i evig tid.»*) Och hon gaf konungen skänker och drog
hem i sitt land igen.

*) Matth. 12, 42 säger Christus: „Drottningen af Söderlanden
skall stä upp på domen med detta slägtet och fördöma det; ty hon
kom ifräu jordens ånda, tili att höra Salomos visdom; och si,
här är mer än Salomo."
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3. Salomo byggde äfven skepp i Eziongeber (vid hafs-
viken Akaba), och Hiram sände sinä tjenare, hvilka voro goda
sjömän, och de foro med Salomos Ijenare tili Ophir (Arabien)
och hemtade derifrån guld, ebenholts och ädelstenar. Konungens
hafsskepp *.), som for på (Medel-) hafvet med Hirams skepp,
kommo en gång hvart tredje år tillbaka och förde guld, silfver,
elfenben, apor och påfåglar. Alltså vardt konung Salomo
större med rikedomar och visdom, än alle konungar på jorden.

*) Egentligen: Tarsis-skepp, d. v. s. ett skepp, som for tili
Tartessus i Spanien.

4. Men konung Salomo älskade många utländska qvin-
nor af sådana folk, om hvilka Herren hade sagt: »Går icke
tili dem och låter dein icko komma tili eder». Då han nu
var gammal, bevekte hans hustrur hans hjerta efter främmande
gudar, så alt hans hjerta icke var fulleligen med Herran,
såsom hans faders Davids hjerta. Och han byggde höjder åt
alla sinä utländska hustrur, der de offrade åt sinä gudar.
Men Herren vardt vred på Salomo och sade: »Jag viii rifva
riket utaf din sons hand och gifva det åt din tjenare; dock
viii Jag gifva en slägt åt din son, för Davids skull.» —■ Och
Ahia, propheten, kom tili Jerobeam, en stridsam man, och
fattade den nya mantelen, som han på hade, ref honom sön-
der i 12 stycken och sade tili Jerobeam: »Tag 10 stycken
tili dig. Förty så säger Herren, Israels Gud: Jag skall rifva
riket utur Salomos hand, och gifva dig 10 slägter. Vili du
nu vandra i minä vägar, så viii Jag vara med dig och bygga
dig ett beständigt hus». ■— Men tiden, under hvilken Salomo
var konung i Jerusalem, var 40 år (1015 —975 f. Chr.).
Men då han såg på alla sinä verk, som hans hand gjort hade,
och den möda, som lian haft hade, sade han: »Det är alit
fåfänglighet!» (Pred. 2, 11). Och Salomo afsomnade och
hans son Rehabeam vardt konung i hans stad.

§. 73. Rikets delning. Jerobeam
1 Kon. 12—17 (2 Chrön. 10—16).

1. Efter Salomos död församlade sig hela Israel i Sichem
och sade tili Rehabeam: »Din fader hafver gjort vårt ok för
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svårt, så gör du nu den hårda tjensten och det svåra oket
lättare, så vilje vi vara dig underdånige.» Och Rehabeam
höll råd med de äldste, som för hans fader Salomo stått hade,
och de sade tili honom: »Om du i denna dag hörer detta folk,
så blifva de dig underdånige, så länge dulefver.» Men han
öfvergaf de äldsles råd och höll ett råd med de unga, som
med honom uppväxte voro. De unge sade tili honom: »Så-
lunda skall du svara folket: min fader hafver luktat eder med
gisslar, men jag skall tukta eder med skorpioner (gisslar med
jernhakar).» Och Rehabeam talade med folket efter de un-
gas råd. Då sade hela Israel: »Hvad del hafve vi i David
eller arf i Isai son? Israel, gack i dina hyddor!» Och då
Rehabeam sände åstad sin räntmästare Adoram, kastade de
honom ihjäl med stenar, och Rehabeam flydde tili Jerusalem.
Och folket lät kalla Jerobeam och gjorde honom tili konung
öfver hela Israel. Och ingen följde Davids hus, med undan-
tag af slägterna Juda och Benjamin (975 f. Chr.).

2. Men Jerobeam tänkte i sitt hjerta: »Nu varder riket
fallande tili Davids hus igen, om detta folk skall gå upp,
tili att offra i Herrans hus i Jerusalem», och satte två gyl-
dene kalfvar (vid den norra och södra gränsen af sitt rike),
den ene i Dan och den andre i Bethel, och sade: »Si, der
är din Gud, Israel, som dig utur Egypti land fört hafver.»
Han gjorde äfven ett hus på höjderna, och gjorde prester af
de ringaste i folket och firade löfhyddo-högtiden på 15:de da-
gen i årets B:de månad (§. 40. 2). Och det vardt tili synd,
ty folket gick bort och offrade åt kalfvame *).

*) Rörande ka lf-tjensten, som alit ännu skulle vara en Je-
hova-tjenst, jfr. §. 36. lista Förkl. Ho jd-t jensten hade under
den Patriarchaliska tiden värit det vanliga slaget af gudstjenst, ty
höjderna (bergspetsarne) voro liksom «aturliga altaren. Men sedän
tabernaklet var inrättadt, fick. rnan endast uti detta anställa offer
och höjd-tjensten var endast en egenvillig och Ingstridig gudstjenst,
men dock alltid vida bättre, än kalf-tjensten, och derföre uti
Israels rike, såsotn en den frommes nödhjelp, ursäktlig.

3. Och si, en Guds man kom af Juda, genom Her-
rans ord, tili Bethel, och Jerobeam stod vid altaret, tili att
röka. Och han ropade emot altaret: »Altare! altare! så sä-
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ger Herren: si, åt Davids hus skall varda född en son, benamnd
Jos ia; han skall på dig offra höjdernas prester, sompa dig
röka, och skall uppbränna menniskoben på dig» (jfr. §. 84. 3).
Då räckte Jerobeam ut sin hand cch sade: »Tager fatt på
honom!» Men hans hand förtorkades, och han kunde icke
draga henne igen tili sig, och altaret remnade och askan
vardt förspilld. Då sade konungen tili Gudsmannen: »Bed din
Guds ansigte för migl» Då mannen nu bad, vardt konungens
hand såsom tillförene. Och konungen talade med Gudsman-
nen: »Kom hem med mig och vederqvick dig; jag viii gifva
dig en skänk.» Men mannen sade: »Om du än gåfve mig
haliva ditt hus, så ginge jag dock icke med dig. Ty mig är
genom Herrans ord bjudet: du skall i detta rum intet bröd
äta och intet vatten dricka.» Efter denna händelse vände sig
Jerobeam icke från sin onda väg.

4. Derefter vardt Abia, Jerobeams son sjuk. Oeh
Jerobeams hustru förklädde sig och gick tili Silo tili den
blinde propheten Ahia (§. 72. 4), att han skulle säga henne,
huru det skulle gå med sonen. Men när Ahia hörde dönet
af hennes fötter, sade han: »Kom hitin, du Jerobeams hustru,
hvi håller du dig så främmande? Jag är sänd tili dig, ett
hårdt budskap. Gack bort och säg Jerobeam: så säger Her-
ren, Israels Gud: du hafver gjort dig andra gudar, derföre
skall jag utsopa ditt hus. Så statt nu upp och gack hem.
Och då din fot träder in i staden, skall pilten blifva död.
Denne allena af Jerobeam skall tili grafven komma, förty något
godt är funnet i honom för Herranom.» Och då hon kom
tili tröskeln af huset, blef pilten död.

5. Men efter Jerobeam följde hans son Nadab, som
efter 2 år mördades af Baesa. Men Baesa gjorde äfven,
det Herranom misshagade, och hans hus blef utrotadt. Der-
efter vardt Amri konung; han byggde Samaria och var
argare än alle, de före honom värit hade. Efter Amri följde
hans son Ahab, som vandrade i Jerobeams synder och tog
tili hustru Jsebel, konungens i Sidon dotter, och tjente Baal
och byggde honom ett tempel i Samaria.
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§. 74. Elias, Thisbiten. (1 Kon. 17—19).
1. Och Propheten Elias från Thisbe sade: »Så sannt

som Ilerren, Israels Gud, lefver, det skall i dessa år hvar-
ken dagg eller regn komma, utan jag säger det.» Och
Ilerrans ord kom tili honom och sade: »Gack bort och för-
dölj dig vid den bäcken Krith. Jag hafver bjudit korparne,
att de skola der föda dig». Och han gick bort och kor-
parne förde honom bröd och kött, och han drack utaf bäcken.
Men då bäcken förtorkade, sade Herren: »Gack tili Zarpath*),
ty Jag hafver der befallt en enkä, att hon skall föda dig».
Och när han kom dit, si, då var enkan och hemtade ved,
och han sade tili henne: »Hemta mig litet vatten och en beta
bröd.» Hon sade: »Så sannt som Ilerren lefver, jag hafver
endast en hand full af mjöl och litet olja, det viii jag tili—-
reda mig och min son, att vi måge äta och dö.» Elias
sade: »Mjölet i skäppan skall icke varda uttärdt, och oljan i
krukan skall icke förminskas, intill den dag, Herren låter
regna på jorden.» Hon gick åstad och gjorde såsom Elias
sagt hade, och det skedde efter Herrans ord. Derefter
vardt qvinnans son sjuk och dog. Och hon sade: »Ack, du
Guds man, du är ingången tili mig, att minä missgerningar
skulle ihågkommas». Då tog Elias barnet, lade det på siu
säng, räckte sig tre gånger ut öfver detsamma och bad.
Och Herren hörde hans röst, och piltens själ kom igen tili
honom och han fick lif.

*) Zarpath eller Sarepta låg i Phenicien, hvarest Isebels
fader heiTskade.

2. Efter 3 år kom Ilerrans ord tili Elias: »Gack
bort och te dig för Ahab, att Jag må låta regna på jorden.»
Och Elias gick åstad och sade tili Ahab: »Församla mig hela
Israel på Karmels berg och de 4öo Baals prester.» Ahab
gjorde så och Elias sade tili folket: »Huru länge halten J
på båda sidor? Är Ilerren Gud, så vandrer efter Honom;
men är Baal det, så vandrer efter honom!» Och folket sva-
rade honom intet. Då sade Elias: »Jag allena är qvar blif-
ven, en Ilerrans prophet, men Baals propheter äro 450 män.
Så får oss nu två stutar tili att offra, den ene för dem och
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den andre för mig. Så åkaller J eder Guds namn, och jag
viii akalla Herrans namn. Hvilken Gud, som nu svarar
med eld, han väre Gud!» Och folket svarade: »Det är rätt.»
Och Baals propheter togo stuten och redde tili, och ropade
ifrån morgonen alit intill middag: »Baal, höross!» Men der
var ingen röst eller svar. Och de sprungo omkring altaret,
såsom deras sed var. Då nu middag var, bespottade dem
Elias och sade: »Roper högt, ty han är en Gud; han begrun-
dar eller hafver något att beställa, eller är ute på marken,
eller sofver tilläfventyrs, att han måtte vaka upp.» Och de
ropade högt och riste sig med knifvar, och der var dock
ingen röst eller svar. Och om aftonen vid spisofferstiden,
byggde Elias ett altare af 4 2 stenar och gjorde en graf om-
kring altaret och lade stuten på veden och gjöt vatten derpå,
tills grafven var full med vatten. Då bad han: »Herre,
Abrahams, Isaaks och Jakobs Gud, lät i denna dag kunnigt
varda, att du är Gud i Israel, och jag din tjenare. Hör
mig, Herre, hör mig!» Då föll Herrans eld neder och upp-
brände bränneoffret och uppslekte vattnet i grafven. Då alit
folket såg det, föll det på sitt ansigte och sade: »Herren är
Gud! Herren är Gud!» Och de togo fatt på Baals propheter,
och Elias förde dem tili bäcken Kison och drap dem der *).
Derpå sade Elias tili Ahab: »Drag upp, ät och drick (skynda),
förty det dånar, såsom det ville komma ett stort regn.» Och
han skickade sin dräng sju gånger upp på spetsen af Karmel,
och sjunde gången sade drängen: »Det går ett litet moln upp
ur hafvet, såsom en mans hand». Och genast vardt himme-
len svart af moln, och ett stort regn kom, Men Ahab for
tili Jesreel, och Elias lopp fram. för Ahab ända tili Jesreel.

*) Baals propheter voro Israeliter och hade, såsom afguda-
dyrkare, efter lagen förtjent döden.

3. Men Isebel traktade efter Elias lif; derföre flydde
han i Öknen, satte sig under ett enbärsträd och sade: »Det är
nog; så tag nu, Herre, min själ!» Och då han sof, tog
Herrans engel uppå honom och sade: »Statt upp, ät och drick,
ty du hafver en stor väg för dig». Och si, vid hans hufvud
låg ett glödbakadt bröd och en kanna med vatten. Och han
åt och drack och gick af den matens kraft 40 dagar intill
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§. 7S. Ahabs hus.

Guds berg Horeb *) och blef öfver natten ien kula. Då
kom Herrans ord tili hoaom och sade: »Hvad gör du här,
Elias?» Hau sade: »Jag hafver haft nit om Herran, förty
Israels barn hafva öfvergifvit ditt förbund, och jag är allena
igen blifven, och de fara efter, att de måga taga mig lifvet
af». Men Herren sade: »Gack här ut och stig upp på berget
inför Herran!» Och si, Herren gick der fram om, och ett
stort starkt väder, som bröt berg och sönderbråkade häl-
lar inför Herran; men icke var Herren i vädret. Efter
vädret kom en jordbäfning; men icke var Herren i jord-
bäfningen. Och efter jordbäfningen kom en eld; men icke
var Herren i elden. Och efter elden kom elt ljud af ett
sakta väder; då skylde Elias sitt ansigte med sin mantel.
Och Herren sade tili honom: »Gack din väg igen. Jag
skall låta igen blifva 7,000 män i Israel, nemligen alla
knän, som sig icke hafva böjt för Baal, och hvar och en mun,
som honom icke kysst hafver.» Och då Elias gick derifrån,
fann han Elisa, der han plöjde, och kastade sin mantel öf-
ver honom. Och Elisa följde honom och ijente honom.

*) I åsynen af Horeb, hvarest Israel hade slutit det hrutna
förbundet, viii Elias inför Herran frambära sin klagan öfver det
affälliga folket. Elias var en annan Mose; men Mose hade pä Ho-
reb bett för det affälliga folket ■(§. 36. 1), när Herren vredgades;
här vredgas Elias, och Herren stillar hans förtärande nitälskan.

§. 75. Ahabs hus.
(1 Kon. 21 o. 22. 2 Kon. 1. 2 Chrön. 17—20).

(Omkring 900 f. Chr.)

1. Naboth, en Jesreelit, hade en vingård i Jesreel,
som låg närä Ahabs hus. Och Ahab sade tili honom: »Låt
mig få din vingård; jag viii göra mig der en kål- (lust-) gård
af. Jag viii gifva dig en bätlre vingård igen, eller silfver
derför, så mycket han är värd.» Men Naboth sade: »Det
låte Herren vara långt ifrån mig, att jag skulle låta dig få
minä fäders arf.» *) Då kom Ahab hem, illa tillfreds och
vred, lade sig på sin säng och åt intet bröd. Men lsebel
sade: »Hvad vore för ett rike i Israel, om du gjorde det!
Statt upp, och ät bröd och var vid godt mod. Jag viii
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§. 73. Ahabs hus.

skaffa dig vingården.» Och hon skref bref under Ahabs namn tili
de äldste iJesreel och bjöd dem, att de skulle låta komma två Be-
lials man fram emot Naboth, som skulle vittua, alt han hä-
dät Gud och konungen, och derpå stena honom tili döds. Och
de gjorde så. Då sade Isebel tili Ahab: »Tag in vingården,
förty Naboth ar död». Och då han gick bort, för att taga
vingården in, kom propheten Elias, sänd af Herran, emot ho-
nom och sade: »Så säger Herren: på det stället, der hundar
hafva slekt Naboths blod, skola ock hundar sleka ditt blod,
och Jag skall utrota ditt hus, såsom Jerobeams hus; och hun-
dar skola uppäta Isebel vid murarne i Jesreel». Då ref Ahab
sinä kläder sönder, fastade, sof i säcken och gick lutande.
Och Herrans ord kom tili Elias: »Efter Ahab nu bugar sig
för Mig, viii Jag icke låta komma det onda i hans dagar».

*) Naboths vägran härllöt icke af härdnackadt egeusiune,
utan af ett troget fasthållande vid lagen, i hvilken det vai' föibju-
det, att föryttra en arfvedel från fäderna (3 Mos. 25, 23) 4 Mos.
36, 7 o. 8).

2. Uti Juda regerade, i Ahabs tid, den gudfruktige
konung Josaphat. Han gjorde fred med konungen i Israel
och gifte sin son Joram med Ahabs dotter Athalja *). Äf-
ven drog han, missledd af de 400 Ahabs falska propheter,
med konungen i Israel i strid mot Syrerne. Men Ahab för-
klädde sig, ty konungen i Syrien hade bjudit: »I skolen strida
mot Israels konung allena». Men en man spände sin båge
hårdt och skjöt Ahab, så att han dog. Och då de tvådde
vagnen, slekte hundarne hans blod. Men Josaphat återkom
hem med frid. Och han tillsatte domare i landet och för-
manade dem tili Herrans fruktan och gjorde det Herran
väl behagade.

*) Josaphat hade den goda a f sig te n, att bilägga den olycks-
bringande striden mellan Juda och Israel; men han förglomde, att
äfven Ahabs hus lag under Guds förbaiinelse, och att fördenskull
förbindelsen med detsamma endast kunde bringa förderf öfver hans
eget hus.

3. A h asia, Ahabs son, vardt konung efter sin fader
och gjorde det ondt var för Herran. Och han vardt krank
och sände bort, för att fråga Baal-Sebub, den guden i Ekron
(i Philisteer-landet), om han skulle vederfås af krankheten.

19
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§• 76. Elisa, Elias efterträdare.

Då gick Elias buden tili mötes och sade: »Är nu ingen Gud
i Israel, att I behöfven gå bort och fråga Ekrons gud? Der-
före, så säger Herren: Ahasia skall icke komma utaf sängen,
utan skall döden dö». Buden igenkommo och berättade detta för
konungen. lian sade: »Hurudan var den mamien, som eder
mötte?» De sade: »Mannen var luden, och en lädergördel
om hans länder». lian sade: »Det är Elias,» och sände en
höfvidsman öfver 50, för att fasltaga honom. Och höfvids-
mannen sade tili Elias: »Du Guds rnan, konungen säger, att
du skall komma snarligen ned»*). Elias svarade: »Är jag
en Guds man, så falle eld af himmelen och upptäre dig och
dina femtio». Och så skedde det. Då sände konungen en
annan höfvidsman öfver femtio, hvilken det gick på samma
sätt. Och när den tredje höfvidsmannen kom, böjde han sinä
knän för Elias och sade: »Du Guds man, lät min själ för dig
något aktad varda!» Och Elias gick med honom tili konun-
gen och förkunnade honom sjelf, att han skulle döden dö.
Alltså blef Ahasia död efler Herrans ord, och hans broder
Joram vardt konung i hans ställe.

*) Uti höfvidsmannens til 11ai ligger hän och smädelse.
Han kallar honom Guds man och behandlar honom likvät säsom en
missgerningsman.

§. 76- Elisa, Elias efterträdare. (2 Kon. 2—4).
\. Då nu Herren ville upptaga Elias i vädret tili himme-

len, sade Elias tili Elisa: »Kare, blif här, ty Herren hafver sändt
mig tili Bethel». Men Elisa sade: »Så sannt som Herren lefver,
jag öfvergifver dig icke». Och då de kommo tili Jericho,
gingo de propheters söner*), som i Jericho voro, tili Elisa
och sade: »Vet du ock, att Herren varder i denna dag ta-
gande din herre ifrån ditt hufvud?» Han sade: »Jag vet det
ock väl, tiger man stilla». Och de gingo båda tillsamman.
Då de nu kommo tili Jordan, tog Elias sin mantel och slog
i vattnet, och det delade sig på båda sidor, så att de gingo
båda torre derigenom. Derpå sade Elias: »Bed, hvad jag dig
göra skall, förrän jag varder ifrån dig tagen». Elisa sade:
»Att din ande varder öfver mig, tili att tala dubbelt så myc-
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§. 76. Elisa, Elias efterträdare.

ket!» Han sade: »Du hafver bedit en svår ting; dock, om
du ser mig, då jag varder ifrån dig tagen, så sker det».
Och vid de gingo tillsammau, si, då kom en brinnande vagn
med brinnande hästar och skillde dem båda ifrån hvarandra,
och Elias for så upp i vädret tili himmelen. Men Elisa såg
det och ropade : »Min fader, min fader! Israels vagn och hans
resenärer!»**) Och han såg honom icke mer, och tog upp
Elias mantel, som ifrån honom fallen var, gick tili Jordan,
slog i vattnet och sade: »Hvar är nu Herren, Elias Gud?»
Då delade sig vattnet, och Elisa gick derigenom.

*) Propheternas sönet (eller propheternes lärjungar) beteck-
nade föreningar af fromma,. af Gud tili prophet-embetet kallade
maa, hvilka undei* ledning af äldre propheter egnade sig åt detta kali.

**) Vagnar och resenärer Ufo det kiigiska beskyddet för ett land.
Men Elias hade värit för Israel ett kraftigare beskydd, än den mäkti-
gaste krigshär.

2. När nu Elisa gick upp tili Bethel, kommo små gossar
af staden, begabbade honom och sade: »Du skallote, kom upp!» *)
Och han vände sig om och bannade dem i Herrans namn.
Då kommo 2 björnar utur skogen och refvo 42 pillar ihjäl.

Och en qvinna utaf de propheters söners hustrur ropade
tili Elisa och sade: »Min man är död blifven; nu kommer
den, han skyldig var, och viii taga båda minä söner tili
trälar». Elisa sade: »Ilvad hafver du i huset?» Ilon sade:
»Din tjenarinna hafver inlet, utan en kruka med olja». Han
sade: »Gack bort och bed af dina grannhustrur toma käril, väl
många, och gjut uti alla kärilen?» Hon gjorde så, och då
alla kärilen voro fulla, stannade oljan. Och Gudsmannen sade:
»Sälj oljan och betala dem, du skyldig är; men du och dina
söner lefver af det andra, som öfver är.

*) Uti det afgudiska Bethel voro redan barnen så förderfvade,
att de kunde begabba propheten. Deras begabbeii syftade på Elias
himmelsfärd.

3. Derpå gick Elisa tili Sunem. Der var en rik
qvinna, hos hvilken Elisa tog in, så ofta han färdades deri-
genom. Då sade qviunan tili sin man: »Jag förmärker, att
denne Guds man är helig. Låt oss göra en liten brädsal och
sätta derin en säng, bord, stol och ljusstaka, på det att, när
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§, 77, Fortsättning.

han tili oss kommer, må han der blifva». Och då Elisa
återkom, sade han tili qvinnan: »Du hafver gjort oss ali
denna tjensten; hvad skall jag göra dig?» Men hon hade icke
något att bedja om. Och Gehasi, Elisas tjenare, sade tili
honom: »Hon hafver ingen son». Då kallade han henne och
sade tili henne: »På denna tiden, nå'r frukten kan lefva,
skall du hafva en son i famnen». Och det skedde, såsom
Elisa henne sagt hade. Men då pilten vardt stor, gick han
en gång ut med sin fader tili skördemannerna och sade tili
sin fader: »ack, initt hufvudl»*) Och då de förde honom tili
hans moder, satte hon honom i sitt sköte alit intill middagen;
då blef lian död. Och hon lade pilten på Gudsmannens säng
och drog åstad tili berget Karmel och berättade honom, hvad
som händt. Då stod Elisa upp och följde henne, och då han
kom i huset, slöt han dörren igen, bad tili Herran och lade
sig öfver pilten. Då prustade pilten sju gånger, och sedän
lät han ögonen upp.

*) Gossen dog sannolikt af solstygn.

§. 77. Fortsättning. (2 Kon. S—B).
1. Naeman, konungens:' af Syrien härhöfvidsman,

var en härlig man för sin herre och mycket mäktig, men
han var spelelsk. Men nu var i tjenst hos hans hustru en
liten (krigsfången) piga, som sade tili sin fru: »Ack,
att min herre vore när den pfopheten i Samarien (Elisa);
den skulle väl göra honom fri från hans spetelska». Nae-
man sade det för konungen, som skickade honom tili Joram,
konungen i Israel, med ett bref, att han skulle göra houom
fri ifrån hans spetelska. Och när Joram las brefvet, ref
han sin kläder sönder och sade: »Är jag då Gud, att jag skulle
kunna döda och lif gifva?» Då lät Elisa säga konungen: »Låt
mamien komma tili mig, att hari må förnimma, att en pro-
phet är i Israel». Alltså kom Naeman med hästar och vag-
nar och höll för dörren tili Elisas hus; då sände Elisa ut
och lät säga honom: »två dig sju resor i Jordan, så skall
du ren varda». Då vardt Naeman vred och sade: »Jag meute,
hau skulle komma hit ut tili mig och akalla Herrans, sin
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§. 77. Fortsättning.

Guds, namu och med sin hand taga på det spetelska stället. Äro
icke vattnen i Damascus bättre än alla vatten i Israel?» Och
han for sin väg med vrede. Då sade hans tjenare: »Min
fader! om profeten hade sagt dig något dråpeligt före, skulle
du icke hafva gjort det? Huru mycket mer, medan han sä-
ger tili dig: två dig, så varder du ren». Då steg han af
och doppade sig i Jordan sju resor, och hans kött vardt rent,
såsom en ung drängs kött.

2. Och han vände om igen tili Gudsmannen och sade:
»Si, jag vet, alt ingen Gud är uti ali land, utan i Israel; så
tag nu denna välsignelse (skänk) af din tjenare». Men han
sade: »Så sannt som Herren lefver, jag tager det icke».
Då sade Naeman: »Må då icke dinom tjenare varda gifven
en börda af denna jorden? ty din tjenare viii icke mer åt
andra gudar offra, utan åt Herran»*). Elisa sade: »Far i
frid!» Och då han var borta, jagade Gehasi efter honom
och sade: »Min herre låter säga dig: si, nu på stunden äro
tili mig komne två unga män af de propheters söner, gif
dem en centner silfver och två högtidskläder!» Naeman sade:
»Gerna; tag två centuer». Och då Gehasi åter framträdde
inför sin herre, sade han: »Hvadan kommer du, Gehasi?»
Han sade: »Din tjenare hafver hvarken hit eller dit gått».
Men Elisa svarade: »Månde icke mitt hjerta vandra med dig,
då mannen vände om ifrån sin vagn emot dig? Yar det nu tid,
att taga silfver och kläder? Men Naemans spetelska skall låda
vid dig». Då gick Gehasi ut ifrån honom, spetelsk såsom en snö.

*) Naeman ville medtaga jord fiån Jehovahs land, för att deraf
bygga sig ett Jehovahs altare uti Damaskus.

3. Benhadad, konungen i Syrien, rådfrågade sig med
sinä tjenare, huru han skulle föra krig med Joram. Meu
Elisa sade Israels konung alit, som Benhadad talade i sin
kammare; derföre sände denne en stor makt emot Dolham,
för att fånga honom. Då nu Elisas tjenare om morgonen
bittida stod upp, att han skulle gå ut, si, då låg en här
omkring staden med hästar och vagnar, och han sade: »Ack
ve, min herre, hvad vilje vi nu göra?» Elisa sade: »Frukta
dig intet, förty de äro flere, som med oss äro, än de, som
med dem äro». Och Elisa bad och sade: »Herre, öppna
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§. 78. Domen öfver Ahabs hus.

honom ögonen, att han må se!» Då öppnade Herren tjenaren
Lans ögon, och si, då var berget fullt med brinnande hästar
och vagnar omkring Elisa *). Och Herren slog Syrerne med
blindhet, och Elisa gick ut tili dem och sade tili dem: «Föl-
jer mig efter, jag viii föra eder tili den mau, som I söken,»
och förde dem tili Samaria. Då bad Elisa, och Herren öppnade
dem ögonen; och si, då voro de midt i Samarien. Och Israels ko-
nung sade tili Elisa: »Min fader, skall jag slådem?» Han sade:
»De som du får med ditt svärd och båga, dem slå. Men sätt
dessa vatten och bröd före, och låt dem fara tili sinherre».

*) Ps. 34, 8: Herrans engel lägrar sig omkring dem, som fr uk ta
honom, och lijelper dem ut. Ps. 91, 11. 12: Han hafver befallt sinä
englar om dig, att de skola bevara dig på alla dina vägar. De skola
bära dig på händerna, att du icke stöter din fot pä stenen. Hebr,
1, 14: Äro de (englarne) icke allesamnians tjensteandar, utsände tili
tjenst för deras skull, som saligheten ärfva skola.

4. Derefter belade Benhadad staden Samaria, och der
var en mycket hård tid. Då sade Elisa tili konung Joram:
»Så säger Herren: i morgon på denna tiden skall en skeppa sem-
lomjöl gälla en sikel». Då svarade riddaren, vid hvilkens
hand konungen stödde sig: »Om Herren å'n gjorde fönster
på himmelen, huru kunde detta ske?» Elisa sade: »Si, du
skall få se det med dina ögon, men icke skall du äta deraf».
Och om natten lät Herren Syrerne höra ett gny af hästar och
vagnar och af en mäktig här, så att de sade tili hvarannan:
»Si, Israels konung hafver besoldat emot oss de Hetheers
och de Egyptiers konungar,» och flydde bittida om morgonen
och lato blifva sinä hyddor och alit, hvad de der hade. Om
morgonen gingo fyra spetelske män ut tili det främsta af lägret,
att de icke skulle dö af hunger i staden, och funno Syrernas
läger öde och förkunuade det i staden. Då gick folket ut och
plundrade lägret. Och då gällde en skeppa semlompl en sikel.
Men i folkträngseln blef den riddaren, vid hvilkens hand konun-
gen stödde sig, förtrampad i porten, så att han blef död.

§. 78. Domen öfver Ahabs hus. (2 Kon. 8—11).
4. Uti Juda rike vardt efter Josaphat hans son Joram

regerande. Denne vandrade på Israels konungars väg, ty
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§. 78. Domen öfver Ahabs hus.

Ahabs dotter var hans hustru. Men Herren ville icke för-
derfva Juda, för sin tjenare Davids skull. Efter Joram vardt
hans son Ahas ia kommg, och vandrade äfven på Ahabs hus
väg, ty han var Ahabs sonson, Och konung Ahasia i Juda
drog med konung Joram i Israel (sin farbror) i strid emot
Hasael i Syrien och belägrade Ramoth i Gilead. Men Sy-
rerne slogo Joram, som blef sårad och vände om, för att
låta laka sig i Jesreel. Och Ahasia, konungen i Juda, kom
ned, för att besöka konung Joram i Jesreel.

2. Men Elisa sände, efter Herrans ord, en af prophe-
ternes söner tili Jehu, en höfvidsman i Jorams här, i Ra-
moth. Och då han inkom, gjöt han olja på Jehus hufvud
och sade: »Detta säger Herren: Jag hafver smort dig tili
konung öfver Herrans folk, Israel, och du skall slå Ahabs
hus, att Jag skall hämnas minä Ijenares, propheternes, blod
ulur Isebels hand, så att hela Ahabs hus skall förgås». Då
blåste de med basuuer och ropade: »Jehu är konung vorden!»
Och Jehu drog ut emot Joram i Jesreel. Väktaren på tornet
i Jesreel såg hopen komma, och Joram sände mot honom en
ryttare, som sade: »Är alit fridsamt?» Men Jehu behöll ho-
nom hos sig, och äfvenledes det andra budet, som Joram
sände. Då gjorde Joram sig sjelf redo jemte Ahasia, hvar
och en på sin vagn, att de skulle fara emot Jehu, och de
råkade honom på Naboths åker. Joram sade: »Jehu, är alit
fridsamt?» Men han sade: »Hvad frid! Din moders Isebels af-
guderi och trolldom hafver ännu icke ända». Då flydde Jo-
ram, men Jehu fattade sin båge och skjöt honom en pii ge-
nom hjertat, så alt han föll uti sin vagn. Och de kastade
hans döda kropp på Naboths åker. Ahasia flydde äfven, men
Jehu jagade efter honom och dödade honom, och hans tjenare
förde honom tili Jerusalem och begrofvo honom.

3. Då nu Jehu kom tili Jesreel, beprydde sig Isebel
och såg ut genom föustret. Och han befallte två kamere-
rare: »Störter henne utföre». De gjorde så. Och då de
gingo bort, tili att begrafva henne, funno de intet af henne,
utan hufvudskallen, föllerna och flata händerna. Derpå
drog Jehu tili Samaria, församlade alit folket och sade: »Ahab
hafver föga tjent Baal. Jehu viii bättre tjena honom». Och
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§. 79. Propheterna Hosea, Joel, Amos och Obadja.

lian lät utropa: »Helger Baal en högtid!» Och Jehu samlade
alla Baals tjenare från hela Israel, och då de kommo i Baals
hus, för att offra, befallte Jehu att slå dem alla med svärds-
egg; och han förstörde Baals hus. Men ifrån Jerobeams syn-
der gick Jehu icke och öfvergaf icke guldkalfvarne i Dan och
Belhel. Derföre sade Herren lill honom, att hans söner en-
dasl tili fjerde led skulle sitta på Israels stol.

4. Men Athalja (§. 7ä. 2), Ahasias moder, då hon
såg, att hennes son var död, förgjorde ali konungslig säd och
blef drottning i landet. Men Joseba, Ahasias syster, räd-
dade Joas, Ahasias yngste son, och fördolde honom i Her-
rans hus 6 år. Och i 7:de året församlade öfverstepresten
Jojada, Josebas man, de öfversta i folket och Leviterna i
templet och visade dem konungens son. Då satte de en krona
på honom och ropade: »Lycka ske konungen!» Athalja hörde
ropet, begaf sig dit och utbrast: »Uppror! uppror!» Och öf-
verstarne förde henne ut ur Herrans hus och dödade henne
derute. Och alit folket i landet var gladt och staden vardt stilla.

§.79- Propheterna Hosea, Joel, Amos och Obadja.
Förberedande An m. Uti konung Usias i Juda tid och konung

Jerobeams i Israel (omkring 800 f. Chr.) uppträdde propheterna
Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha och Jesaja, för att aflägga
vittnesbörd mot konungarnes och folkets ondska. De förmanade
tili lydnad för lagen, förkunnade de förestående gudomliga straff-
domarne öfver Israel och Jud3 och tröstade de fiomma genom löf-
ten om Christo, Davids son, som skulle afvända alit elände och
tillvägabringa en evig återlösning. Och på det deras prophetior
icke allenast för deras tid, utan äfven för alla kommande tider
skulle tjena tili, att stäika tron och lära Herrans vägar, upp-
tecknade de äfven skriftligen de vigtigaste bland dem. Om dessa,
sä väl som om alla propheterna gäller Apostelns ord 2 Petr. 1,
21: „lngen prophetia är ännu fr a in k om m e n afmennisko
vilja, utan de helige Guds menniskor hafva taiat, rörde
afden Heliga A n da."

. Propheten Hosea förutsade Israels förkastelse och slut-
liga återupptagande (Kap. 3, 4 o. 5): »Israels barn skola
i langan tid blifva utan konung, utan förste, utan
offer, utan altare, utan lifkjortel och utan helge-
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§. 80. Propheten Jona.

dom (theraphim). Derefter skola Israels barn om-
vända sig och söka Herran, sin Gud, och sin konung
David, och skola ära Herran och hans nåd i yttersta
tiden». (Jfr. §. 196). — Joel förkunnade, under bilden af
förhärjande gräshoppor, Guds domar öfver det utvalda folket
och propheterade om den Helige Andcs utgjutande (Kap. 2, 28):
»Derefter skall Jag utgjuta min anda öfver alit kött,
och edra söner och döttrar skola prophetera».
Amos, en herde från Thekoa, hvilken Herren kallade från
hjorden tili prophet-embetet, förkunnade den hotande förstöringen
af Davids rike, men ock den en gång inträffande återupprättel-
sen genom Messias. Kap. 9, 44: »På den tiden skall
jag igen upprätta den förfallna Davids hydda och
igentappa hennes refvor, och' igenbota hvad afbrutet
ar, och skall uppbygga henne, ljkasom hon i förtiden
värit hafver». — Obadjas efterlemnade prophetia år rigtad
mot de fiendllige Edomiterne.

§. 80. Propheten Jona.
4. Herrans ord skedde tili propheten Jona: »Gack

in uti den stora staden Ninive *) och predika derinne, förty
hans ondska är kommen upp för Mig». Men Jona flydde
ifrån Herran på ett Tarsisskepp (§. 72, 3) **).. Då lät Her-
ren komma ett stort väder, så att man mente, att skeppet
skulle söndergå. Och skeppsmännerna ropade hvar och en
tili sin Gud. Men Jona låg neder i skeppet och sof. Då
gick skepparen tili honom och sade: »Hvi sofver du? Statt
upp, akalla din Gud!» Och den ene sade tili den andre:
»Kommer, vi vilje kasta lott, att vi förfara måge, för hvil-
kens skull oss så Ula går», Och då de kastade lotten, rå-
kade den på Jona. Då sade de tili honom: »Ulaf hvad land
ar du?» Han sade: »Jag är en Ebreer, och fruktar Herran
Gud af himmelen, och hafver flytt ifrån Honom». Då sade
de: »Hvad skole vi då göra med dig,- på det hafvet måtte
oss stilla varda?» Han sade: »Kaster mig i hafvet, ty jag
vet, att sadan stor storm kommer öfver eder för min skull».
Och männerna rodde, att de målte åter komma tili lands igen,
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§. 80. Propheten Jona.

men de kunde icke. Då kastade de Jona i hafvet; och det
vände igen af sin storm. Oeh männerna fruktade Herren
storligen och gjorde Honom offer och löfle. Men Herren
förskartade en stor fisk, tili att uppsluka Jona. Och han var
i fiskens buk tre dagar och tre nätter och bad i sin ångest
tili Herran, och derefter utsprutade fisken honom in uppå
landet"*).

*i) Minive var Assyriens hufvudstad, tre dagsresor stor, med
ungefär 2 millioner innevånare. Prophete-n Kalium (Rap. 3,1)
skildrar honom säsotn en ~mnrdisk stad, full med lögn och röfveri."
Oaktadt Gud „låfer hedningarne gå sinä egna vägar" (Apostl. 14,
16), så har Han dock icke öfvergifyit dem, utan „hafver satt dem
flt visst niäl före, huru långt och vidt de l>o skola, att de skola
söka Herran, om de måtte kannan och finnan." Predikan uti Ni-
nive är ett bevis, att äfven hedningarne voro kallade tili Guds rike.

**) Jona vägrar att predika för den hedniska staden, dels eme-
dan han i sin sjelfklokhet ej ansåg hedningarne värda en predikan,
dels äfven, emedan han fruktade, att Gud, om Niuiviterue gjorde
hältring, ännu skulle förskona dem, och säledes hans hotelse icke
gå i fullbordan (Kap. 4,2).

**+) Fisken, som uppslök Jona, var sannolikt en jätte-hai.
Jonas vistande under tre dagar i fiskens huk uttvder Christus såsom
en förebild af Hunom sjelf, Matth. 2, 40: „Säsoni Jona var i tre
dagar och i tre nätter i hvalfiskens buk, sä skall Menniskones Son
vara i tre dagar och i tre nätter i jorden."

2. Oeh Herrans ord skedde en annan gång tili Jona:
»Gack in uli den stora staden Ninive och predika honom den
predikan, som Jag dig säger». Då gick Jona bort och pre-
dikade: »Det är ännu 40 dagar, och så skall Ninive förgås!»
Då trodde de Ninivitiske män uppå Gud och gjorde bättring,
och konungen i Ninive lade af sitt purpur och tog en säck
omkring sig och satte sig i aska och lät utropa i Ninive:
»Det skall hvarken menniska eller djur något smaka, och
skola taga säckar om sig och ropa stadeligen tili Gud, och
hvar och en vände sig från sin onda väg. 110 vet, Gud måtte
omvända sig från sin grymma vrede, att vi icke förgås!*)
Då nu Gud såg, att de omvände sig, ångrade Honom det
onda, som Han taiat hade, och gjorde det icke.

*) Kiniviternes bättring är ett vittnesbörd emot Guds folks obot-
färdighet. Återlösaren säger (Matth. 12, 41): „De Ninivitiske män
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§. Bt. Proplieterna Jesaia och Micha.

skolå stä upp pä iloine 11 med delta slägtet och fördöma det, ty de

bättrade 9tg efter Jbne predikan, och si, h'är är mer Un Jona!"
Detta hafva, framför alla, äfven vi Christne att behjerta, ty det

giiller äfven oss.
3. Då vardt Jona vred och bad tili Herran: »Ack Herre,

det är det som jag sade, då jag ännu var i mitt land, derföre
jag ock ville det förekomma och fly tili. hafs, ty jag vet, att
Du är en nådelig Gud, barmhertig, långmodig och af stor
mildhet och låter dig ångra det onda.» Och Jona gick ut
ur staden och gjorde sig en hydda, tili dess han mätte se,
hvad staden vederfaras skulle. Men Herren Gud förskaffade
en kurbits *), hvilken växte öfver Jona, att hon skulle skygga
öfver hans hufvud, oeh Jona gladdes fast öfver kurbitsen.
Men Herren förskaffade en matk, som åt kurbitsen, så att
hon förtorkades. När nu solen stack Jona på hufvudet, så
att han vanmäktig var, önskade han sig döden. Då sade Gud
tili hononr. »Menar du, att du skäligen vredgas om kurbit-
sen?» Han sade: »Jag må väl vredgas alit intill döden».
Då sade Gud: »Du jämnar dig om kurbitsen, der du intet
uppå arbetat hafver, och hafver ej heller lätit henne uppvexa,
hvilken i en natt vardt och i en natt förgicks; och Jag skulle
icke jämra mig öfver Ninive, en sadan stor stad, der mer
uti är än 120,000 menniskor, som icke veta åtskilja emellau
sin högra hand och den venstra**), dertill ock mycket djur?»

*) Det var egentligen icke en kurbits, såsom Luther har öfversatt,
utan en Ricinus, en planta, som ganska hustigt skjuter i höjden och
har särdeles stora blad.

*) D. v. s. barn under 2 år.

§. 81- Propheterna Jesaia och Micha
1. Propheten Jesaia var af konungarnes i Juda slägt.

Hans bok sönderfaller i två delar. Uti första delen (Kap.
I—'39) skildrar han Messias majestät, såsom konung och
domare; uti den andra (Kap. 40 —66) Messias förnedring
och lidande i menniskors ställe. Kap. 7, 14: »Si, enjung-
fru är hafvande och skall föda en son, den skall
hon kalla Immanuel (d. v. s. Gud med oss, Guda-men-
niska)». Kap. 9, 6: »Oss är födt ett barn, en son
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§. 82. Israels rikes undergång.

är oss gifven, hvilkens herradöme är uppå hans axlar,
oclf han heter Underlig, Råd, Gud, Hjelte (stark Gud),
Evig Fader (evighets fader, d. v. s. evighetens upphofs-
man), Fridförste». Kap. 44, 4 och 2: »Ett ris skall
uppgå utaf Isai slägte och en telning utaf hans rot
frukt bära, på hvilken skall hvila Herrans ande».

Kap. 53, 4—7: »Sannerligen, Han bar vår krank-
het och lade uppå sig vår sveda; men vi höllo Ho-
nom för den, som plågad och af Gudi slagen och
pint var; men Han är sargad för vara missgerningars
skull och slagen för vara synders skull. Näpsten
ligger uppå Honom, på det vi skulle frid hafva, och
genom Hans sår aro whelade. Herren kastade allas
vara synder uppå Honom. Då Han näpst och plågad
vardt, lät Han icke upp sin mun, såsom ett lam,
det tili slagtning ledes, och såsom ett får, det stilla
tiger för sin klippare och låter icke upp sin mun».

2. Propheten Micha förkunnade Guds straifdomar öf-
ver folket, men äfven räddningen genom Messias. Kap. 5,2:
»Och du Bethlehem Ephrata, som liten är ihlandde
tusende i Juda, utaf dig skall mig Den komma, som
i Israel en Herre vara skall, hvilkens utgång värit
hafver af begynnelsen och af evighet».

§- 82. Israels rikes undergång. (2 Kori. 47).
4. Men Israels barn fortforo alt synda mot Herran och

vandrade efter hedningarnes seder och uppreste stoder och
lundar på alla höjder och under alla gröna träd och tjente af-
gudar; och när Herren genom propheterna kallade dem tili
bätlring, så lydde de icke och föraktade Hans förbund och
tillbådo hela himmelens här (stjernorna) och tjente Baal, och
lato sinä söner och döttrar gå genom eld och foro med spå-
dom och trolldom. Då vardt Herren ganska vred på Israel
och kastade dem bort från sitt ansigte, såsom Han sagt hade
genom alla sinä tjenare, propheterna.

2. Uti Hoseas (den siste konungens i Israel) 9:de år
bortförde Salmanassar, konungen i Assyrien, Israel in i sitt
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§. 85. Ahas och Hiskia.

land och besatte städerna i Samarien med hedningar från sitt
land (722 f. Ghr.). Men då de icke fruktade Herran, sände
Haa lejon ibland dem, som dödade dem. Och de lato säga
konungen i Assyrien: »De hedningar, med hvilka du besati
Samariens städer, veta intet af landets Guds seder, derföre
hafver Han sändt lejon ibland dem». Och konungen sände
en af de prester, som från Samarien bortförde voro, hvilken
satte sig i Bethel och lärde dem, huru de skulle frukta Her-
ran. Alltså fruktade de Herran, men tjente likväl afgudarne,
efter hvarje folks sed, dadan de förde voro.

§. 83- Ahas och Hiskia.
2 K0n.16,18—20. —(2 Chrön.2B—36. —Jes.36—39).

1. På den tiden, då Salmanassar förstörde Israels rike,
var Hiskia konung i Juda. Hans fader Ahas hade infört ali
hedningarnes styrelse, låtit en son gå genom eld, offrat åt
afgudarne på alla höjder och under alla gröna träd och tili—-
slutit dörrarne tili Herrans hus. Men Hiskia gjorde det godt
var för Herran, såsom hans fader David. Han öppnade åter
dörrarne tili Herrans hus och bjöd Presterna och Leviterna att
helga Herrans hus, och sände ilbud tili hela Juda och Israel,
hvilka skulle förmana alit folket att omvända sig tili Herran
och tjena honom i hans helgedom. Och der kom tili Jeru-
salem mycket folk, och de kullstörtade afgudarnes altaren och
kastade dem i bäcken Kidron och firade med stor glädje det
osyrade brödets högtid. Ty sedän Salomos tid hade någon
sadan i Jerusalem icke blifvit hallen.

2. Derefter drog Sanherib, konungen i Assyrien, upp
emot alla fasta städer och intog dem och sände en stor makt
mot Jerusalem, för att intaga sladen, och de hädade Israels
Gud. Då sönderref konung Hiskia sinä kläder och gick in uti
Herrans hus och bad tili Herren om räddning. Då sände
propheten Jesaia och lät säga tili Hiskia: »Så säger Her-
ren: hvad du af mig bedit hafver om Sanherib, konungen i
Assyrien, det hafver jag hört». Och i samma natten for Her-
rans engel ut och slog i Assyriernas läger 18ö,000 mau.
Således bröt Sanherib upp och vände om tili Ninive, och när
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§. 84. Manasse och Josia.

hau tillbad i sin Guds hus, slogo hans egne söner honom
der ihjäl.

3. På den tiden vardt Hiskia dödssjuk. Och propheten
Jesaia kom tili honom och sade: »Så säger Herren:
skicka om ditt hus, ty du måste dö». Men Hiskia vände
sitt ansigte tili väggen och bad tili Herren och gret svårli-
gen. Men då Jesaia ännu icke halfvägs genom staden ut-
kommen var, kom Herrans ord tili honom och sade: »Vänd
om och säg Hiskia: detta säger Herren: Jag hafver hört din
bön och sett dina tårar. Si, Jag skall förlänga ditt lif tili
15 år». Och Jesaia gick bort och sade detta tili konungen
och lade ett fikon på hans böld, och han vardt helbregda.
Men Hiskia begärde ett tecken, att Herren hört honom, och
Jesaia sade: »Vili du, att skuggan på Ahas solvisare skall
gå 10 streck framåt, eller 10 streck tillbaka?» Hiskia sade:
»Det är lätt, alt skuggan går framåt 10 streck; det viii jag

icke, utan att han går 10 streck tillbaka». Då åkallade Je-
saia Herran, och skuggan gick tillbaka 10 streck. På den
tiden sände Merodach-Baladan, konung i B.abel, bref och
gåfvor tili Hiskia, ty han hade hört, att Hiskia hade värit
krank. Men Hiskia gjorde sig glad med dem och visade dem
alla sinä håfvor. Då sade Jesaia tili honom: »Hör Herrans
ord: si, den tid skall komma, att alit skall borlfördt varda
utur ditt hus tili Babel, dertill de barn, som af dig komma».
Men Hiskia ödmjukade sig; derföre kom Herrans vrede icke,
så länge han lefde.

§. 84. Manasse och Josia.
2 Kon. 21—23. (2 Chrön. 33—35).

1. Hiskia efterträddes af sin son Manasse. Han gjorde
efter hedningarnes styggelse, såsom Ahas gjort hade, och
gjorde det värre, än alla före honom. Derföre lät Herren
Assyrierne komma öfver honom, hvilka togo Manasse tili
fånga och förde honom i kedjor tili Babel. Och som han
var i ångest, bad han tili Herren och ödmjukade sig stor-
ligen för sinä fäders Gud. Och Herren hörde hans bön och
lät honom komma tili Jerusalem igen tili sitt rike. Då be-
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§. 84. Manasse och Josia.

sinnade Manasse, att Herren är Gud, och kastade bort de
främmande gudar och befallte Juda, att de skulle Ijena Her-
ran. —■ Och när Manasse dog, vardt hans son Ainon ko-
nung, och han gjorde, det Herran illa behagade, såsom hans
fader gjort hade, men han ödmjukade sig icke för Herran,
såsom hans fader sig ödmjukat hade. Och hans tjenare gjorde
ett förbund emot honom och dödade honom.

2. Derefter vardt Josta, Amons son, konung, då han
var 8 år gammal. lian gjorde, det godt var för Herran.
Ty i 8: de året af sin regering, då han ännu var ett barn,
begynte han att söka sin fader Davids Gud, och i 42:te året
begynte han att rensa Juda från höjder och afgudar, och lät
förbättra Herrans hus, der det var förfallet. Då fann Hil-
kia, öfverstepresten, Mose lagbok i Herrans hus *); och man
bar den tili konuugen och läste deruti för honom. Men då
konungen hörde orden i lagboken, ref han sinä kläder sön-
der och sade: »Det är en slor Herrans vrede, som är upp-
tänd öfver oss, derföre, att våre fäder icke lydt hafva denna
bokens ord»**). Och han säride tili prophetissan Hulda,
för att fråga Herren om den funna bokens ord. Men hon
sade: »Säger konungen: så säger Herren: Si, Jag skall låta
komma olycka öfver delta rum och dess inbyggare, nemligen
alla de förbannelser, som i boken skrifna stå, som för Juda
konung läsen är, derföre att de hafva öfvergifvit Mig och
tjent andra gudar. Men tili konungen i Juda, som eder sandt
hafver, skolen J säga: Derföre att ditt hjerta hafver bevekt
sig, och du hafver ödmjukat dig för Herran, då du hörde
hvad jag sagt hade emot detta rum och dess inbyggare, och
hafver rifvit dina kläder och gråtit för Mig, si, så viii Jag
samka dig tili dina fäder, att dina ögon icke skola se ali
den olycka, som Jag öfver detta rum och dess inbyggare
föra skall».

*) Under de förra konungarnes långa afgudiska regeringstid hade
lagen helt och hiilet rakat i lörgätenhet och sjelfva lagboken gätt
förlorad.

**) Vid läsningen af den förbannelse, hvilken Mose (3 Mos. 26;
5 Mos. 28) hade förkunnat folket, om det skulle affalla fiån Her-
ran, vardt det för konungen klart, att den dom, hvarmed Gud lio-
tat, redaii tuäste sviifva öfver folket.
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§. 85. Propheterna Nahum, Habakuk o. s. v.

3. Och konungen församlade alla män i Juda och alit
folk, små och stora, i Herrans hus, och man läste för deras
öron ali förbundets boks ord. Och konungen gjorde ett för-
bund för Herran, att de skulle halla alla Herrans bud, vitt-
nesbörd och rätter af alit hjerta, och alit folket trädde uti
förbundet. Och konungen fortfor att afskaffa alla afgudatjen-
stens styggelser, och förstörde alla höjder och lundar och
altare, som Ahas och Manasse hade inrättat. Äfven altaret
i Bethel, som Jerobeam hade upprest, bröt han neder, och
lät hämta benen af de prester, hvilka derpå hade offrat, ur
grifterna och uppbrände dem på altaret, och orenade det ef-
ter Herrans ord, som Gudsmannen mot altaret utropat hade
(§. 73. 3). Och konungen bjöd folket att halla Herranom
Passah, såsom skrifvet är i förbundets bok. Hans like hade
ingen konung värit före honom, den så af alit hjerta, af ali
själ och af alla krafter sig tili Herran vände efter ali Mose lag.

§. 85- Propheterna Nahum, Habakuk, Zephanja
och Jeremias.

1. Uti konung Josias tid voro, utom prophetissan Hul-
da, äfven propheterna Nahum, Habakuk, Zephanja och Je-
remias verksamma. Nahum förutsade Ninives undergång.
Habakuk förkunnade Juda rike dess förstöring genom Chal-
deerne, men äfven Guds dom öfver förstörarne sjelfve. Ze-
phanja förutsade Guds domar öfver Jerusalem och förkun-
nade om den Messianska tiden Kap. 3, 9: »Da viii jag an-
norlunda låta predika tili folken med vänliga läppar, att de
allesamman skola akalla Herrans namn och tjena Honom en-
drägteligen». Jeremias blef, ännu ganska ung, under ko-
nung Josia kallad tili sitt embete. Väl sade han: »Ack Her-
re, Herre! jag duger icke tili att predika, ty jag är för ung»,
men Herren svarade honom: »Säg icke: jag är för ung, utan
du skall gå, dit Jag sänder dig, och predika, hvad Jag be-
faller dig. Si, Jag sätter minä ord i din mun och sälter
dig i dag öfver folk och rike, att du skall upprycka, ned-
bryta, förstöra och förderfva, och bygga och plantera».
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§. «6. Juda rikes undergång.

2. Efter den fromme konung Josia följde andra ko-
nungar, hvilka gjorde endast det Herren icke behagade, och
förstar, prester och folk blefvo alit ogudaktigare. Derföre för-
kunnade dem Jeremias rikets förstöring genom Chaldeerne och
folkets bortförande tili Babel. Men ingen trodde hans tai.
De sönderrefvo hans prophetiors bok och kastade den i elden,
men Jeremias skref en ny bok, i hvilken flere af hans tai
voro upptecknade, än uti den förra. De begabbade honom,
smädade, förföljde och slogo honom, kaslade honom i fän-
gelse, en gång tili och med uti en djup grop full af dy, tills
mohren Ebed-Melech, en konungens kamererare, bad för ho-
nom, och konungen befallte upptaga propheten, innan hau
dog. Men Herren gjorde honom »tili en fast stad, tili en
jernpelare och tili en kopparmur i hela landet, emot Juda
konungar, emot hans förstar, emot hans prester, emot folket
i landet». Om den Messianska tiden propheterade Jeremias
Kap. 33, 15—17: »Uti desamma dagar skall Jag låta
uppgå David rättfärdighetens frukt och det skall vara
en konung, som väl regera skall, och skall upprätta
rätt och rättfardighet på jorden; och mau skall kalla
Honom Herran vår rättfardighet. Ty så säger Her-
ren: Det skall icke fela, en af David skall sitta på
Israels hus stol».

§. 86. Juda rikes undergång.
2 Kon. 24 o. 25. (2 Chrön. 36. Jer. 42—44).

I Josias sons, konung Jojachims tid drog Nebukadne-
zar, konungen i Babel, upp och Jojachim vardt honom under-
dånig i tre år. Och Nebukadnezar tog med sig barn af den
konungsliga stammen och af de förnämsta familjer i landet,
ibland hvilka äfven Daniel var. Detta är det första bort-
förandet och begynnelsen tili den 70-åriga babyloniska fån-
genskapen (606 f. Ghrist.). Efter tre år afföll Jojachim, och
då Chaldeerne åter drogo upp emot honom, blef han bunden
i kedjor, för att föras tili Babel; men han dog och hans son
Jojachin blef konung i hans stad. Denne regerade endast
i tre månader, ty Nebukadnezar drog åter upp och eröfrade
staden. Jojachin gaf sig, och Nebukadnezar förde honom
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§. 80. Juda rikes undergång.

jemte alla förnämsta i landet, och alla timmermäii och sme-
der och starka krigsmän, fången tili Babel, och gjorde Joja-
chins farbror, Zedekiu, tili konung. lbland de denna gång
bortförde var äfven propheten Ezechiel.

2. Äfven Zedekia gjorde, det ondt var för Herran,
och afföll, oaktadt alla varningar af Jeremias, i 9:de året
af sin regering från konungen i Babel. Då belägrade Nebu-
kadnezar för tredje gången Jerusalem med ali sin makt.
Och hungern vardt stark i staden. Efter 2:årig belägring
föllo Chaldeerne in i staden. Zedekia flydde, men blef gri-
pen, och Nebukadnezar lät slå ihjäl hans barn inför hans
ögon, men stinga ut ögonen på honom sjelf och föra honom
i kedjor tili Babel. Templet och konungens hus och alla hu-
sen i Jerusalem uppbrändes och murarue omkring Jerusalem
nedbrötos. Det öfriga folket, som ännu var qvar i staden,
och det öfriga meniga folket i landet bortförde Nebukadnezar,
och endast af de ringaste i landet lät han blifva tili vingårds-
och åkermän. Kopparstoderna i Herrans hus och koppar-hafvet
och alit annat husgeråd i templet, och hvad af guld och Silf-
ver var, medtog han tili Babel och förde det in i sin guds
hus. Men öfver alit det öfriga folket i Juda land satle han
Gedalja tili ståthållare; han bodde i Mizpa (588 f. Chr).

3. Jeremias upplelde förstöringen af den heliga sta-
den och sörjde uti sinä klagovisor öfver dess ruiner: »Huru
ligger den staden så öde, som full med folk var? Den som
en förstinna ibland hedningarne och en drottning i landen
var, hon måste nu tjena o. s. v.» Nebukadnezar lät ho-
nom väljä, antingen han ville med tili Babel eller förblifva
hos de qvarblifna af sitt folk. Sålunda kom Jeremias tili
Gedalja. Och Gedalja sade tili de qvarblifne: »Frukter eder
intet, blifver i landet och varer konungen af Babel under-
dånige, så går eder väl». Men Ismael, utaf konungslig slägt,
och 10 män med honom slogo Gedalja och alle de Chaldeer,
som med honom voro, ihjäl. Då reste sig upp alit folket,
både små och store, och flydde tili Egypten, förty de fruk-
tade sig för Chaldeerne. Jeremias tvungo de att tåga med,
och när han äfven i Egypten fortfor att bestraffa deras gud-
lösa väsende, stenade de honom.
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§. 87. De bortförda. Ezechiel.

Sjette Underafdelningen.

Fångenskapeii och Återfcomsten.

§. 87. De bortförda. Ezechiel.
1. Äfven ibland de bortförda uppträdde falska prophe-

ter, hvilka vilseförde folket och sökte förleda det tili uppror
mot konungen i Babel. Då skref Jeremias ett bref tili dem,
af detta innehåll: »Detta säger Her-ren, Israels Gud, tili alla
fångar, som Jag hafver låtit bortföra tili Babel: Bygger hus,
der I uti bo kumien, planterer trädgårdar, der I frukt af äta
mågen. Söker stadens bästa, dit Jag bafver låtit bortföra
eder och beder för honom tili Herran, ty då ho nom väl går,
så går eder ock vai. När uti Babel 70 år ute aro, så skall
Jag uppväcka mitt nådeliga ord öfver eder, att Jag skall låta
eder komma tili detta rum igen. Ty Jag vet väl, hvad tan-
kar jag hafver om eder, nemligen fridens tankar,. och icke
bedröfvelsens».

2. Uti samma anda verkade propheten Ezechiel (eller
Hesekiel) ibland dem. Så länge Jerusalem ännu stod, hop-
pades de, bedragna af falska propheter, att snart få återvända
tili hemmet. Denna falska förhoppning fråntog Ezechiel
dera, enligt Herrans befallning, och förkunnade dem den heliga
stadens och templets oundvikliga förstöring. Men han tröstade
äfven sitt folk uti dess elände och sade Kap. 34, 23: »Hö-
rer Herrans ord: Jag skall uppväcka dem en enig herde,
den dem föda skall, nemligen min tjenare David;
han skall föda dem, och skall vara deras herde».
Kap. 36, 26. 27: »Och Jag skall gifva eder ett nytt
hjerta och en ny anda uti eder och taga bort utur
edert kött det stenhjertat och gifva eder ett hjerta
af kött. Jag skall gifva min anda i eder och göra
ett sådant folk af eder, som i minä bud vandra».

3. En gång hade Ezechiel en syn, hvilken han så-
lunda omtalade Kap. 37: Herrans hand fattade mig och
förde mig ut i Herrans anda och satte mig på en slätlmark,
den full låg med (dödas) ben; och si, de voro platt förtor-
kade. Och Han sade tili mig: »Du menniskobarn, menar da
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BB. Propheten Daniel under Nebukadnezar.

ock, att dessa benen åter måga lefvande varda?» Och jag
sade: »Du vet det, Herre!» Och Han sade: »Prophetera om
dessa benen!» Och jag propheterade, såsom mig befaldt var,
och si, der vart ett stort gny, och si, benen rörde sig och
kommo åter tillhopa, hvart och ett tili sitt ben; och jag såg,
och si, der växte senor och kött uppå, men der var ännu
ingen ande uti dem. Och Han sade tili mig: »Prophetera
tili andan: Du ande (vind) kom härtill och blås uppå dessa
döda, att de varda lefvande igen». Och jag propheterade,
såsom Han mig befaldt hade. Då kom ande uti dem och de
vordo lefvande igen. Och de voro en ganska stor hop. Och
Han sade tili mig: »Du menniskobarn, dessa benen äro hela
Israels hus».

4. Tili det yttre gick det de bortförda väl i det främ-
mande landet, så att många tili och med kunde förgäta läng-
tan efter hemmet och kände sig väl belåtne med det yttre
välståndet. Men den bättre delen af de fångne bevarade ett
hjerta, fullt af trängtan efter deras fäders land, efter den
heliga staden och Herrans sköna gudstjenst. Således sjöngo
de Ps. 137: »Vid de älfver i Babel sutto vi och greto,
då vi på Zion tänkte. Vara harpor hängde vi på pilträ, som
der aro. Ty der bjödo de oss sjunga, som oss fångne höllo,
och i vår gråt glade vara: Sjunger oss en af Zions visor.
Huru skulle vi sjunga Herrans visa i främmande land? Om
jag förgäter dig, Jerusalem, så varde min högra hand för-
gäten. Min tunga låde vid min gom, om jag icke tänker
uppå dig, om jag icke låter Jerusalem min högsta glädje vara».

§. 88. Profeten Daniel under Nebukadnezar.
(Dan. I—4).

1. Nebukadnezar bjöd sin öfverste kamererare att af
Israels barn väljä gossar af ädel härkomst, hvilka voro skick-
lige att tjena i konungens hof och att lära Chaldeisk skrift
och språk ide vises (Magernes) *) skola. Ibland dessa var äf-
ven Daniel', som erhöll namnet Beltsazar, och hans tre vän-
ner Sadrach, Mesach och Abed-Nego. At dessa beställde
konungen, hvad man dem dagligen gifva skulle af hans spis
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§. 8». Propheten Daniel under Nebukadnezar.
och af hans vin. Men Daniel ville icke orena sig dermed
och bad kamereraren, att han skulle gifva honom endast mos
och vatten. Denne sade: »Jag fruktar för min herre, ko-
nungen; om han får se, att edra ansigten aro magrare än
de andras, som edra jemnåldrige aro, så gören I mig brott-
slig tili döden». Då sade Daniel: »Försök det endast i 10
dagar». Och han hörde dem derutinnan, och efter de 10
dagar voro de dägeligare och bättre vid hull, an alla de andre.
Och Gud gaf dessa fyra konst och förstånd uti allahanda skrift
och vishet. Och då deras tid förlupen var, hade kamerera-
ren dem inför Nebukadnezar. Och konungen fann dem i alla
saker klokare och förståndigare än alla visa.

*) Magernes kast utgjordes af landets lärda och visa. De syssel-
satte sig synnerligast mcd läkarevetenskapen ochstjernkunskapen och
stodo, såsom läkare, spåmän, drömtydaie och astrologer (stjernty-
dare) i anseende.

2. Derefter hade Nebukadnezar en dröm, af hvilken
han vardt förskrackt, så att han vaknade upp. Och han lät
tillhopa komma alla stjernkikare och visa, att de skulle säga
honom hans dröm och dess uttydning. Då svarade de: »In-
gen menniska är på jorden, den, det konungen begärer,
säga kan». Då vardt konungen ganska vred och bjöd för-
göra alla de visa i Babel. Och Daniel och hans stallbröder
blefvo äfven sökte, att man skulle döda dem. Men Daniel
bad konungen, att han skulle gifva honom uppskof och gick
hem och bad med sinä vänner tili Gud. Då vardt det ho-
nom genom en syn om natten uppenbaradt. Deröfver lofvade
Daniel Gud och gick upp tili konungen och sade: »Gud af
himmelen hafver uppenbarat konungen, hvad i tillkommaude
tider ske skall. Du, konung, såg ett stort och högt beläte.
Detta belätes hufvud var af klart guld, dess bröst och armar
af silfver, buken och länderna voro af koppar, benen af jern
och fötterna dels af jern, dels af ler. Då vardt en sten neder-
rifven utan händer, som slog belätet uppå dess fötter och
förkrossade dem; och stenen vardt tili ett stort berg, så att
det uppfyllde hela verlden. Och detta är uttydningen:
Du, Konung, äf det gyllene hufvudet. Efter dig skall ett
annat konungarike uppkomma, sämre än ditt; derefter det
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. §• 88. Propheten Daniel under Nebukadnezar.

tredje konungarikel, som af koppar är, hvilket öfver alla
land regera skall. Det fjerde skall vara hårdt såsom jern,
det skall vara ett söndradt konungarike. Men uti detta kon-
ungarikes tid skall Gud af himmelen upprätta ett
konungarike, det aldrig skall förlagdt varda, och
hans rike skall icke komma tili något annat folk.
Det skall förkrossa och förstöra ali dessa riken,
men det skall blifva i evig tid» *). Då föll Nebukad-
nezar på sitt ansigte och sade: »Det är intet tvifvel, eder
Gud är en Gud öfver alla gudar, den hemliga ting uppen-
bara kan». Och konungen upphöjde Daniel och gjorde honom
tili en förste öfver hela landet Babel och satte honom tili
en öfverste öfver alla de visa i landet.

*) Belätet betecknade ordningsföljden och beskaffenheten af de
4 verldsrikena: det Babyloniska, Persiska, Macedoniska (Grekiska)
och Romerska, med dess delning i Östra och vestra Romerska riket.
Desse alla gå, det ena efter det andra, öfver ända, men Christi
rike bestSr evinnerligen.

3. Derpå lät Nebukadnezar göra ett gyllene beläte, 60
alnar högt och 6 alnar bredt, och den som icke nederföll och
tillbad det, skulle kastas ien brinnande ugn. Strax på samma
stund gingo några fram och anklagade de tre Daniels vänner,
att de föraktat konungens bud. Då befallde Nebukadaezar
med grymhet och vrede, att man skulle hafva dem fram för
honom, och sade tili dem: »Huru är det? Viljen I icke
vörda min Gud? Låt se, hvilken den Guden är, som eder
utur minä händer tager!» Då svarade de: »Si, vår Gud,
den vi dyrke, kan väl hjelpa oss utur den brinnande ugnen
och frälsa oss utur din hand. Och om han än icke det
göra viii, så skall du ändå veta, att vi dina gudar icke vörde,
ej heller det gyllene beläte tillbedja vitje». Då vardt ko-
nungen full med grymhet och befallde, att man skulle göra
ugnen sju resor hetare, än eljest. Alltså vordo männerna
kastade uti den brinnande ugnen. Då förskräckte sig ko-
nungen och sade tili sitt Råd: »Hafve vi icke lålit kasta tre
män i elden, bundna? Ser jag dock fyra män lösa gå i el-
deu, och dem skadar intet, och den fjerde är, likasom han
vore en Guda son». Och Nebukadnezar gick fram för gapet
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§. 88. Propheten Daniel under Nebukadnezar.

på den brinnande ugnen och sade: »I, högsta Guds tjenare,
går här ut och kommer hit». Då gingo de ut ur elden, och
elden hade icke bevisat någon makt på deras kroppar, och
deras hufvudhår var icke ens afsvedt, och deras kläder icke
skadade. Då sade konungen: »Lofvad väre Gud, den sin
engel utsändt hafver, och halp sinä tjenare, som uppå honom
trodde». Och konungen lät detta bud utgå ibland alit sitt folk:
»Ho som helst försmäder Sadrachs, Mesachs och Abed-Negos
Gud, han skall förgöras, ty det är ingen annan Gud, som så
hjelpa kan, som denne». Och han gaf dessa tre må'n stort
vålde i Babels land.

4. Derpå hade Nebukadnezar åter en dröm: Ett träd
stod midt i landet, hvilket var ganska högt, stort och tjockt,
och dess höjd räckte upp i himmelen och utvidgade sig alit
intill landets ända. Alla djur i marken funno skugga under
det och fåglarne under himmelen satte sig på dess qvistar.
Och si, en helig väktare kom neder af himmelen, hvilken
ropade: »Hugger trädet omkull, dock låter stubben blifva i
jorden med rötterna; men han skall gå i jern- och koppar-
kedjor i gräset på marken, han skall ligga under himmelens
dagg och skall föda sig ibland djuren af gräset på jorden.
Och det menskliga hjertat skall varda ifrån honom taget och
ett vilddjurs hjerta gifvas honom igen, tili dess att sju tider
framgångne aro öfver honom. Detta är beslutet i väktarenas
råd, på det de, som lefva, måga kanna, att den Högste
hafver makt öfver menniskors riken». Och alla visa i Ba-
bel kunde icke säga, hvad drömen betydde, tills slutligen
Daniel kom och sade: »Herre Konung, trädet är Du, ty ditt
välde sträcker sig intill verldens ända. Men man skall drifva
dig bort ifrån folk, och du måste blifva med vilddjur på
marken och man skall låta dig äta gräs, såsom oxar. Men
ditt rike skall blifva dig, då du kännt hafver makten i him-
melen. Derföre, Herre Konung, låt mitt råd täckas dig, och
gör dig lös ifrån dina synder genom rättfärdighet, så hafver
Gud tålamod med dina synder». —Men alit detta vederfors
konungen, ty efter 12 månader, då han gick på konungs-
borgen i Babel, hof han upp och sade: »Detta är den store
Babel, som jag uppbyggt hafver tili ett konungshus, genom
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§• 89. Daniel under Belsazar och Darius.

min stora makt, min härlighet tili ära». Då kom en röst
af himmelen, som sade: »Ditt rike skall dig aftaget varda».
I samma stund vardt ordet fullkomnadt öTver Nebukadnezar,
och han vardt bortdrifven ifrån folk och åt gräs, såsom oxar,
och låg under himmelens dagg *). Efter den tiden hof Nebu-
kadnezar upp sin ögon tili himmelen, och kom åter tili sitt
sinne igen, och lofvade den Ilögste och vardt åter insatt i
sitt konungarike. Derpå lät han kungöra för alla sinä folk de
tecken och under, som Gud, den Högste, vid honom gjorthade.

*) Nebukadnezar angreps af det slags vansinne, under hvilkel
menniskan anser sig för ett vildt djur och, beherrskad af denna fixa
ide, antager detsammas lefnadssätt.

§. 89- Daniel under Belsazar och Darius.
(Dan. 5—9).

1. Efter Nebukadnezar regerade Belsazar. Han gjorde
en gång ett härligt gästabud tili sinä väldiga, och då han
drucken var, bjöd han bära fram de gyllene- och silfverkärl,
som hans fader Nebukadnezar utur templet i Jerusalem bort-
tagit hade. Och då de så drucko, lofvade de gyllene-, Silf-
ver-, koppar- och trädgudar. I samma stunden syntes fingrar,
såsom en menniskas hand, hvilka skrefvo tvärsöfver ifrån Ijusa-
stakan på den hvitmenade väggen. Då konungen det såg,
förvandlades hans ansigte, och hans ben darrade och han
ropade öfverljudt, att man skulle låta honom komma visa
och spåman, men de kunde hvarken läsa skriften, eller under-
visa konungen uttydningen, Då sade drottningen (hans mo-
der): »Det är en man i ditt rike, som hafver de helga Gu-
dars anda, och din fader satte honom öfver de stjernkikare
och visa». Då hade man Daniel upp för konungen. Och
konungen sade tili honom: »Kan du undervisa mig, hvad
skriften belyder, så skall du med purpur klädd varda och
bära en gyllene kedja om din hals och vara den tredje her-
ren i mitt rike». Då sade Daniel: »Behåll dina gåfvor.
Du hafver icke ödmjukat ditt hjerta, ändock du vet, hvad din
fader Nebukadnezar vederfaret är, utan hafver upphäfvit dig
emot himmelens Herre och hafver vanhelgat karien i hans
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§. 89. Daniel under Belsazar och Darius.

hus. Derföre är denna hand sänd ifrån Honom, och den
skrift, som der upptecknad står. Och detta är skriften:
Mene, mene', tekel upharsin, (d. ä. räknadt, räknadt,
vägdt och deladt), mene', d. ä. Gud hafver räknat och än-
dat ditt rike; tekel, d. ä. man hafver vägit dig på en våg,
och funnit dig alltför lätt; upharsin, d. ä. ditt rike är åt-
skildt och gifvet de Meder och Perser». Då hefallte Bel-
sazar, att man skulle kläda Daniel i purpur och låta för-
kunna om honom, att han var den tredje herren i riket. Men
i samma natten vardt de Chaldeers konung Belsazar ihjalsla-
gen, och Darius af Medien tog riket in.

2. Darius satte öfver riket 420 landshöfdingar, och
öfver dessa satte han 3 förstar, af hvilka den ene var Da-
niel. Men Daniel gick alla förstarne vidt öfver, ty en hö<r
ande var i honom; derföre tänkte konungen att sätta honom
öfver hela riket. Fördenskull foro de förstar derefter, huru
de kunde finna en sak med Daniel, och öfvertalade konun-
gen, «att han skulle låta ett strängt påbud utgå, att ho som
helst i 30 dagar någon ting ville bedja af någon Gud eller
menniska, utan af konungen allena, han skulle varda kastad
för lejonen i gropen. När nu Daniel erfor detta, gick han
upp i sitt hus. Men han hade öppna fönster emot Jerusa-
lem och föll tre resor om dagen uppå sinä knän, bad, lof-
vade och tackade sin Gud, såsom förut. Då kommo dessa
männerna hoptals och funno honom bedjande och anklagade
honom hos konungen. Då vardt konungen fast bedröfvad och
vinnlade sig storligen, att han måtte Ma Daniel. Men män-
nerna sade: »Du vet, Ilerre konung, att de Meders och Per-
sers rätt är, att alle konungens bud skola oföfvandlade blif-
va». *) Då befallte konungen, att man skulle hafva Daniel
fram, och de kastade honom för lejonen i gropen. Men ko-
nungen sade tili Daniel: »Din Gud, den du utan återvändo
tjenar, han hjelpe dig». Och konungen åt intet och kunde
ej heller sofva, och om morgonen bittida gick han med hast
tili gropen och ropade med sorgelig röst: »Daniel, du lef-
vande Guds tjenare! hafver ock din Gud förmått frälsa dig
för lejonen?» Daniel svarade: »Min Gud hafver sändt sin
engel, hvilken lejonens mun tillhållit hafver, att de hafva in-

22
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§. 89. Daniel under Belsazar och Darius.

gen skada gjort mig». Då vardt konungen ganska glad och
lät taga Daniel utur gropen, och männerna, som hade an-
klagat Daniel, lät han kasta inför lejonen i gropen. Och
förr än de kommo ned tili bottnen, fingo lejonen dem fatt
och förkrossade alla deras ben. Då lät Darius skrifva tili
alla folk: »Man skall uti alit mitt rikes herradöme frukta
och rädas Daniels Gud. Ty Han är den lefvande Gud, som
blifver evinnerligen, och Hans rike är oförgängeligt. Han är
en frälsare och nödhjelpare, och Han gör tecken och under».
Och Daniel var väldig i Darii rike och desslikes i Kores
(Cyrus), den Perserns, rike.

*) En befallning, en gång af konungen uttalad, måste utan för-
behåll utföras, och konungen sjelf vågade icke återkalla den.

3. Uti Belsazars första år hade Daniel en syn, hvil-
ken han alltså beskrifver: »De fyra väder stormade emot
hvart annat på stora hafvet, och fyra stora djur stego upp
utur hafvet, det ena annorlunda än det andra. Sådart såg
jag, tili dess stolar framsatte vordo och den Gamle satte
sig, hvilkens kläde var snöhvitt och hviikens stol var allt-
sammans eldslåge. Tusende sinom tusen tjente Honom och
tio sinom hundratusen stodo för Honom. Domen vardt hallen
och böckerna vordo upplåtne. Och för djuren var tid och
stund bestämd, huru länge hvartdera vara skulle. Jag såg,
och en kom i himmelens sky, såsom en menniskas son,
alit intill den Gamle, och Honom gaf Han våld, ära och
rike, att alla land och folk och tnngomål skulle tjena Honom.
Hans välde är evigt, det icke förgås, och Hans riko hafver
ingen ända. Jag förskräcktes och gick tili en af dem, som
der stodo, och bad honom, att han skulle gifva mig en viss
undervisning om alit detta. Och han undervisade mig, hvad
det betydde: »Dessa fyra stora djur äro fyra riken, som på
jorden komma skola, men den Högstes helige skola intaga
riket och skola besitta det i evig tid». *)

*) Denna syn öfverensstämmer raed Nebukadnezars första dröm.
Hafvet betecknar den böljande folkruassan på jorden; de fyra dju-
ren äro de fyra verldsrikena; den Gamle är den evige Guden;
mennisko-sonen är Christus.
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§. 90, Återkomsten frän fångenskapen.

4. Uti första åren af Darii, utaf de Meders slägte,
regering förmärkte jag, Daniel, i böckerna uppå det åratalet,
der Herren om taiat hade tili propheten Jeremias, att Je-
rusalem skulle öde ligga i7O år. Och jag bad och åkal-
lade Gud med fasta uti säck och aska; och jag bekände och
sade: »Ack Herre, vi hafve syndat, gjort orätt, hafve värit
ogudaktige och vordet affällige. Du Herre är rättfärdig, men
vi måste skämma oss. Ty för vara synders och missger-
Dingars skull lider Jerusalem och ditt folk försmädelse. Nu,
vår Gud, hör din tjenares bön, och var miskundsam öfver
din helgedom, som förlaggd å'r, och öfver stad och folk,
som efter ditt namn nämndt är. Ty vi ligge inför dig
med vara böner, icke uppå vår rättfärdighet, utan
på din stora barmhertighet». Som jag ännu så talade
och bad, och minä och mitt folks synder bekände, flög den
mannen Gabriel fram och talade tili mig: »Daniel, nu är
jag hitsänd, tili att undervisa dig. Då du begynte alt bedja,
gick denna befallning ut, och jag kommer fördenskull tili
att undervisa dig, ty du är behaglig och täck. Så märk nu
tili, att du må förstå synen: Sjuttio veckor äro bestämda
öfver ditt folk och öfver din helga stad, så skall
öfverträdelsen blifva förtagen och synden betäckt
och missgerningen försonad och den eviga rättfär-
digheten framhafd. Ifrån den tiden, då befallnin-
gen utgår, att Jerusalem skall igen uppbyggd varda,
intill den Försten Ghristum äro 7 veckor och 62
veckor, och derefter skall Christus dödad varda.
Och ett förstens folk skall komma och förstöra sta-
den och helgedomen. Men Han skall med många
stadfasta förbundet i en vecka långt. Och midt i
veckan skall offret och spisoffret återvända» *).

*) Hebreerae hade dag-veckor och år-veckor (§. 40. 1). De
senare menas här. Inom 490 år skall således återlösningens verk
vara fullbordadt.

§9O. Återkomsten från fångenskapen. (Esra. 4—6).
Förberedaiide Anm. Hvad de ödesdigra skriftdragen pa väggen

hade förkunnat konung Belsazar, uteblef icke. Tjugo år senare.
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§ 90. Återkomsten från fångenskapen.
under den siste Chaldeer-konungen Naboned, inträngde Kores
(eller Cyrus), Persernes konung, genom Euphrats afledda bädd i
Babel och förstörde Chaldeernes riket. Om honom hade redan
Esaia propheterat 44, 28: „Så säger Herren: Jag, som säger tili
Kores: Han är miu herde, oeh skall fullkomna ali min vilja,
så att man skall säga tili Jerusalem: var byggd! och tili tem-
plet: var grundadt! Så säger Herren tili Kores, sin smorde, den
Jag vid hans högra hand fattar, att Jag skall underkufva hednin-
garne för honom."

1. Uti Kores första år (536 f. Chr.), när de 70
åren af fångenskapen framgångne voro, hvarom Herren taiat
genom Jeremias mun, uppväckte Herren Kores anda, konun-
gens i Persien, att han lät utropa i alit sitt rike*): »Her-
ren Gud i himmelen hafver gifvit mig alla riken i landen
och hafver befallt mig bygga Sig ett hus i Jerusalem. Hvil-
ken som nu ibland eder är af hans folk, han drage upp tili
Jerusalem och uppbygge Herrans, Israels Guds, hus!» Då
gjorde sig redo alla, hvilkas anda Gud uppväckte. Och ko*
nung Kores fick ut Herrans hus kärl, som Nebukadnezar utur
Jerusalem tagit hade, så att alla karien, både af guld och
silfver, voro 5,400. Och antalet af dem, som drogo upp tili
Jerusalem, var 42,000, förutan tjenare och tjenarinnor **).
Serubabelj, en förste af Davids hus, och öfverstepresten Josua
förde dem tili Jerusalem. Der byggde de Herrans altare och
höllo löfhyddo-högtiden. Och då byggningsmännen lade grund-
valen tili Herrans tempel, stodo presterne med trumpeter
tili att lofva Herran; och alit folket upphof sin röst tili Her-
rans lof, men många af de gamla prester och leviter och
öfverste fäder, som det förra huset hade sett, greto med hög
röst ***), så att man icke kunde kanna det glädjerop för gråt-
ropet i folket.

*) Sannolikt hade Daniel, som stod i gunst hos Kores (Dan. 6,
28), gjort honom bekant med Esaias spådomar.

**) lcke alla Israeliter återvände från fångenskapen. Ganska
många qvarblefvo i deras nya hem, och med dem ett frö tili bebå-
delse bland hedningarne.

***) Salomons tempel hade först för 52 år sedän blifvit förslördt,
ty de 70 åren räknades från det första bortförandet under Jojachim-
Derföre funnos ibland de återvändande många, söm i sin ungdom
hade skådat det Salomoniska templets prakt.
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§. 91. Drottning Esther.

2. Men då motståndarene i Samariens släder fingo
kunskap derom, kommo de tili Serubabel och de öfversta
faderna och ville med dem bygga på Herrans hus. Men de
afslogo deras anbud*). Då hindrade folket i landet byggan-
det och anklagade Judarne hos konung Kores efterträdare,
såsom ett upproriskt och elakt folk; och konung Artasastha
(Smerdes) förbjöd dem att vidare bygga. Då höll arbetet på
Herrans hus upp tili konung Darii (Hystaspis) andra år.
Han tillät dem att fortsätta med byggandet och understödde
dem med penningar och födoämnen, ty han läste i riks-chrö-
nikan, att Kores hade befallt att bygga Herrans hus. Då
stodo Serubabel och Josua upp och begynte åter bygga Guds
hus, och med dem Guds propheter, Haggai och Sacharja, som
dem styrkte. Och de fullbordade byggnaden i Darii sjette år
och höllo invigningen af Guds hus med glädje.

*) Samariterne (jfir. §. 82. 2), uppblandade med Israeliter och
Hedningar, hade uti Jehovah-tjensten inmängt raångahanda hednisk
afgudatjenst; derföre förvägrade Judarne dem att deltaga i tempel-
byggnaden. Samai'iterne byggde sig nu ett eget tempel på berget
Garizim i Sicheui.

§. 91. Drottning Esther. (Esth. 1—10).
1. Uti Ahasveri (Xerxes), konungens i Persien, tid

hände det, att konungen en gång för alla sinä förstar och
väldiga gjorde ett gästabud, som räckte i 180 dagar. Och
då han var lustig af vinet, lät han hämta tili sig drottning
Vasthi, att han skulle låta se hennes dåjelighet; men hon
ville icke komma. Då vardt konungen ganska vred och för-
skjöt drottning Vasthi, och i hennes ställe fann Esther■„ en
fattig fader- och moderlös Judinna, nådförhonom, och Ahas-
verus satte drottningskrona på hennes hufvud. Men hon sade
icke, af hvilket folk hon var, ty så hade Mardechai, hen-
nes förmyndare, henne bjudit. Derefter upphöjde konungen
Haman öfver alla förstar, och alla konungens tjenare böjde
knä för honom, men Mardechai gjorde det intet. Och Ha-
man vardt full af vrede, och for efter att utrota alla Judar,
och öfvertalade konungen, att han gaf befallning att förgöra
alla Judar på en dag. Och buden gingo ut med hast, efter
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#§. 91. Drottning Esther.

konungens befallning, och framförde påbudet tili alla konun-
gens länder. Och i alla länder var en stor jämmer ibland
Judarne.

2. Då sände Mardechai UH drottning Esther afskrift af
påbudet och bjöd henne, att hon skulle ingå tili konungen och
gå i förbön för sitt folk. Men i konungens länder hade blif-
vit bjudet, att hvilken som okallad ingår tili konungen, skall
dö, utan så är, att konungen racker spiran ut emot honom.
Derpå lät Esther säga tili Mardechai: »Faster för mig i tre
dygn, så viii jag inför konungen; blifver jag borta, så blif-
ver jag borta». Och på tredje dagen klädde Esther sig i drolt-
ninga kläder och gick in tili konungen, och då konungen såg
henne stå, fann hon nåd för hans ögon, och konungen räckte
ut spiran emot henne och sade: »Hvad viii du, Esther? Hvad
begär du»? Esther sade: »Om konungen täckes, så komme
konungen och Haman i morgon tili en måltid, som jag tili—-
reda viii». Då Haman fick det veta, blef han vid godt mod
och sade: »Drottningen hafver ingen låtit komma med konun-
gen tili den måltid, utan mig. Men med detta alit kan jag
icke vara tili freds, så länge jag ser den Juden Mardechai
sitta för konungens dörr». Då sade hans hustru och hans
vänner: »Låt uppresa en galge, 50 alnar hög, och säg i
morgon konungen, att man låter hänga der Mardechai uti».
Det täcktes Haman väl.

3. Uti den samma natten kunde konungen icke sofva
och lät hämta chrönikor. Då de vordo läsnä för konungen,
råkade man på det stället, der skrifvet var, huru Mardechai
hade upptäckt, att de två konungens kamererare hade i sin-
net att döda konungen. Och konungen sade: »Hvad hafve
vi gjort Mardechai tili ära och lön derför?» De, som honom
tjente, svarade: »Honom är intet skedt». När nu Haman
kom tili konungen, att han skulle säga honom om Mardechai,
att han skulle hänga honom, sade konungen tili honom:
»Hvad skall man göra den man, som konuugen gerna ära
viii?» Men Haman tänkte: »Hvem skulle konungen gerna
vilja göra ära, utan mig?» och svarade: »Den mannen skall
man kläda uppå konungsliga kläder, och sätta en konungslig
krona på hans hufvud och föra honom på konungens häst
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§. 92. Esra och Nehemia.

genom staden och låta ropa framför honom: Så skall man
göra den, som konungen gerna å'ra viii!» Då sade konun-
gen tili Haman: »Skynda dig och gör alltså med den Juden
Mardechai!» Hamaa gjorde så; derefter skyndade han hem
och sörjde med skyldt hufvud. Men konungens kamererare
kommo och hastade på honom, att komma tili måltiden, som
Esther tillredt hade.

4. Vid måltiden sade konungen tili Esther »Hvad be-
des du, det mau dig gifva må?» Esther sade: »Gif mig och
mitt folk lifvet! ty vi äro sålde, att vi skole ihjälslås».
Konungen sade: »Ho är den, som sådant tör sätta sig i sin-
net att göra?» Esther sade: »Den hataren är denne onde
Haman!» Och konungen stod upp i sin grymhet. Då sade
en af kamererarena: »Uti Hamans hus står en galge, som
han tili Mardechai gjort hafver». Konungen sade: »Låt
hänga honom deruti». Alltså hängde man Haman i galgen;
då saktade sig konungens vrede. Och konungen satte Mar-
dechai i Hamans ställe och gaf honom sin fingerring och
sade: »Så skrifver I nu ut för Judarne, såsom eder tackes,
och besegler med konungens ring». Då vordo konungens
skrifvare kallade och vardt skrifvit tili alla landshöfdingarne,
att Judarne skulle församla sig och stå för deras lif och för-
göra alla, som dem bedröfvade. Och just den dagen, då
Judarnes fiender hoppades att öfverväldiga dem, vände det
sig så, att de sjelfve öfverväldigades af Judarne. Och Ju-
darne beslöto att årligen fira dessa dagar och kallade
dem Purim.

§. 92- Esra och Nehemia.
(Esr. 7—lo. Neh. 1—13).

1. Under konung Arthasaslha (Artaxerxes Longima-
nus) drog Esra, hvilken var en skicklig skriftlärd i Mose
lag, ned af Babel; och med honom drogo någre af Israels
barn, prester, leviter och sångare, och kommo tili Jerusa-
lem. Ty Esra skickade sitt hjerta tili alt göra och lära
i Israel. Och konungen gaf dem silfver och guld för Her-
rans hus. Men Israels folk hade på den tiden icke afsön-
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§. 92. Esra och Nehemia.

drat sig från hedningarne, utan hade tagit deras döttrar, sig
och sinä söner lill hustrur. Då församlade Esra alla, hvilka
fruktade Herrans ord, och sade: »I hafven förtagit eder, att
I hafven tagit eder främmande hustrur. Så skiljer eder nu
från de främmande hustrur»*). Då svarade hela menighe-
ten: »Ske, såsom du oss sagt hafver!»

*) Fordna tiders erfarenhet hade tillräckligen bevisat, huru med
hedniska qvinnor äfven alltid hedniska seder och afgudatjenst in-
kommit i familjerna.

2. Derefter var Nehemia, en bland de fångna af
Israels folk, munskänk hos samme konung Arthasastha. Tili
honom kommo någre män af Juda och klagade för honom,
att murarne i Jerusalem voro nedbrutne och dess portar upp-
brände. Och Nehemia jämrade sig, fastade och bad och stod
bedröfvad inför konungen. Då sade konungen: »Hvi ser du
så illa ut!» Nehemia svarade: »Skulle jag icke se illa ut? Den
staden, der minä fäders begrafnings hus är, ligger öde, och
dess portar aro med eld uppbrände». Då sade konungen:
»Hvad är då ditt begär?» Han sade: »Om konungen så för
godt tyckte, att Du ville sända mig tili minä fäders stad,
att jag måtte uppbygga honom». Och konungen sände ho-
nom med bref tili landshöfdingarne, att de skulle ledsaga
honom. Då nu Nehemia kom tili Jerusalem, begynte han att
uppbygga murarne. Då nu Sanballat, en Samariternes förste,
och de andre motståndarne det hörde, kommo de och slridde
Hiot Jerusalem. Men Judarne bådo tili sin Gud och satte
vakt dag och natt. Hälften af männerna gjorde arbetet, och
den andra hälften höllo sköldar, spjut, bågar och pantsar.
Och de, som byggde på murarne, gjorde med den ena han-
den arbetet och med den andra höllo de vapnen, och hvar
och en, som der byggde, hade ett svärd bundet vid sidan
och byggde på detta sätt. Och Nehemia och hans bröder
och tjenare drogo icke sinä kläder af. Då nu murarne voro
uppbyggde, församlade sig hela folket, såsom en man, och
Esra, presten, hämtade fram lagen inför menigheten och
läste deruti alltifrån morgonlysningen ända tili aftonen. Och
alit folket slöt ett förbund, att vandra i Guds lag.
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§. 93. De siste propheterne i G. Testamentet.

§.- 93- De siste propheterne iG. Testamentet.
Ibland de Judar, som återvändt, verkade ännu de siste

propheterna: Haggai, Sacharja, Maleachi. Propheten
Haggai uppmuntrade folket, att ifrigt bygga på templet, och
tröstade de gamle, hvilka klagade öfver det nya templets ring-
het (§. 90. 2), med Herrans ord: »Det sista husets här-
lighet skall större varda, än det förstas värit haf-
ver, ty tili det skall komma alla hedningars trösi».
(Kap. 2, 7—lo). —Ännu tydligare talade propheten Sacharja
om Alerlösarens ankoixist, i synnerhet om hans förnedring och
lidande. Uti Kap. 9, 9. skildrar han Messias fredliga in-
tåg utan alit yttre prål: »Du dotter Zion, fröjda dig
storligen, och du dotter Jerusalem, gläd dig; si,
din konung kommer tili dig, en rättfärdig och en
hjelpare, fattig, och rider på en åsna och på en ung
åsninnas fåle». Kap. 12, 10: »Öfver Davids hus
och öfver borgarena i Jerusalem skall Jag utgjuta
nåds och böns anda, ty de skola se uppå Mig, den de
genomstungit hafva». —■ Kap. 13, 7: »Svärd, upp
öfver min herde och öfver mitt folks Förste (grt:
öfver en man, min närmaste) säger Herren Zebaoth.
Slå herden, så varda fåren förskingrade, så viii jag
vända min hand tili de små». Maleachi propheterade
om Messias ankomst uti det andra templets tid och om hans
förelöpares uppträdande. Kap. 3, 1: »Si, Jag viii ut-
sända min engel (bud), den der vägen för Mig bereda
skall. Och med hast skall komma tili sitt tempel
Herren, den J söken, och förbundets engel, den J
begären». Kap. 4, S: »Si, Jag skall sända eder
den propheten Elia, förr än den store och förskräck-
lige Herrans dag kommer».
Anm. Maleacbi var den siste af det gamla testamentets proplieter.

När du inga nya propheter mer uppträdde, bletvo de för hauden
varunde propheternas skrilter, från Mose tili Maleachi, samlade,
förenade och afslutade. Denua samling af gamla förbuudets he-
liga skrifter kallar man den gamraallestamentliga Ivanon (d. v. s.
rättesnöre, nemligen för troo och lefvernet). Det gamla Testa-
mentet inuef.ittar 31 sadaua skrilter: I. La gen eller Mose !>

23
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§. 94. Uppgiften för denna tid.

böcker.— 11. De historiska böckerna-. 1. Josua. 2. Doraare.
3. Ruth. 4. Samuels böcker. 5. 2 Konunga-böcker. 6. 2 Chrö-
nike-böcker. 7. Esra. 8. Nehemia. 9. Esther. 111. Läro-
böcker: 1. Hiob. 2. Psaltaren. 3. Salomons Ordspråk. 4. Sa-
lomons Predikare. 5. Salomons böga Visa. IV. Prophetiska
böcker: 1. Jesaia. 2. Jeremia; Jeremias klagovisor. 3. Ezechiel.
4. Daniel. 5. Hosea. 6. Joel. 7. Amos. 8. Obadja. 9. Jonas.
10. Micha. 11. Nahum. 12. Habakuk. 13. Zephanja. 14. Hag-
gai. 15. Sacharja. 16. Maleachi —, Ora denna samliog af det
Gamla Testamentels heliga skrifter säger Christus Joh. 5, 39:
„Bansaker Skrifterna, ty J menen eder hafva evin-
nerligt lif i de m, och de äro de, som vittna om mi g."
och Aposteln Paulus skrifver tili Timotheus, 2. Tim. 3, 15—17:
„Efter du af barndomen hafver kunnat de n heliga
Skrift, ka n ho n dig undervisa tili salighet genom tron
på Christum Jesum. Ty ali Skrift, af Gud utgifven, är

nyttig tili lärdom, tili straff, tili bättring,till tuktan
i rättfärdighet, att en Guds menniska skall vara full-
bordad, tili alla goda gerningar skicklig."

Sjunde Underafdelningen.

Från Maleaclii ända tili tVohannes
Döparen.

§. 94. Uppgiften för denna tid.

Med Maleachi utslocknade prophetians gåfva i det gamla
förbundet, och fråu honom ända tili Johannes Döparen (under
400 år) uppträdde icke mer någon prophet. Hitintills hade
Gud sjelf genom sinä propheter hallit det utvalda folket i
oafbruten förmaning och lära, tukt och ledning, såsom en son,
hvilken uppfostras under sin faders ögon. Nu har folket liksom
vuxit tili mannaålder och skall uppvisa, huruvida Guds ome-
delbara ledning och uppfostran på detsamma burit frukt. Guds
ord i gamla Testamentets heliga Skrift, hvilket propheterna
upptecknat åt dem, skulle vara dem »ett ljus på deras vägar
och en staf i deras händer». Mose lag skulle vara måttstocken
för deras lefverne, och propheternas spådomar om den tillkom-
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§. 9S. Judarne under den tredje verldsmonarkien,
o

mande Aterlösaren skulle vara stödet för deras tro. Langt ifråa
alla Israeliter hade återvändt från landsflykten. Ganska många
hade qvarblifvit, emedaa det gick dem ganska väl i det främ-
mande landet. Att de för det yttre välståndets skull ville
qvarstanna, när Herren åter hemförde sitt folk tili det för-
lofvade landet, det var nu väl icke alt berömma, men den
gudomliga nåden visste äfven, att göra deras qvarblifvande i
det främmande landet fruktbärande för frälsningens förberedande.
Ty derigenom erhöllo jemväl Hedningarne, bland hvilka de
bodde, kunskap om Israels löften och förhoppningar, hvari-
genom också för dem en dörr tili tro och förhoppning öppnades.
Anm. Då prophetians gåfva var utslocknad, så kunna skrifterna

från denna tid icke anses såsom Guds ord. De kallas derföre
Apokrypher (d. v. egentligen s.: förborgade skrifter), emedan
de icke, i likhet med propheternas skrifter, kunna såsom ett
ofelbart gudomligt ljus upplysa vår lefnadsväg. Men de äro lik-
väl affattade af gudfruktiga och upplysta män i Gamla Förbundet
och kunna fördenskull, fastän icke fria från villfarelser, med för-
del och nytta läsas och högt värderas. Tili dem höra följande
skrifter: 1. Judiths bok, historien om en gudfruktig Judisk
enkä, hvilken genom sitt hjeltemod befriade sin födelsestad Be-
thulia, när densamma belägrades af Holofernes, som skall hafva
värit Nebukadnezars fältherre. 2. Salomons vishet, en efter-
likning af Salomons ordspråk, af okänd författare. 3. Tobias
bok, en berättelse om en gudfruktig Jude under den Assyriska
fångenskapen, hvilken i synnerhet framlägger välsignelsen af en
gudfruktig barnuppfostran. 4. Jesus Syrach innehåller sköna

' och visa sedespräk, lika Salomons ordspråk. 5. Baruchs bok
innehåller förmaningar tili Israels folk, i afseende på den Baby-
loniska fångenskapen. Baruch stod i närä förhållande tili Jere-
mia. 6. Makkabeernas böcker (jfr. §§. 96—98). 7. Stycken
af Esther innehålla tillägg tili Esthers bok. 8. Historia om
Susanna, om Bel i- Babel, om draken i Babel, Assarie
bön, de tre männens lofsång i deu brinnande ugnen, tili—-
lägg och berättelser tili Daniels historia. 9. Manasses (bot-)bön.

§. 95- Judarne under den tredje verldsmonarkien.
(2 Makk. 3—6 och 9. 1 Makk. 1).

4. Af de fyra verldsmonarkier, om hvilka Daniel pro-
pheterat, hade den första (den Babyloniska) blifvit af Kores
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§. 98. Judarne under den tredje verldsmonarkien.

förstörd. Alexander från Macedonien störtade den andra
(den Persiska) och grundlade den tredje eller den Grekiska.
Alexander visade sig Judarne bevågen. Efter hans död till-
föll Palestina Ptoloraaeernes grekiskt-egyptiska herra-
välde. Äfven under dessa ålnjöto Judarne en mild regering,
hade många privilegier och fullkomligt fri religionsöfning.
Men omkring år 200 slogo Syriens beherrskare (Seleuci-
derne) det heliga landet under sig och hragte en tid af
slort elände öfver Judarne.

2. Värst gick det dem under Antiochus Epiphanes.
Han befallte Judarne att antaga hedniska seder och bruk. Då
afföllo många från det heliga förbundet, inrättade i Jerusalem
hedniska spelhus och förhöllo sig såsom hedningar. Och An-
tiochus kom sjelf tili Jerusalem, uppträdde öfverdådeligen i
Helgedomen, lät borttaga det heliga husgerådet och sönder-
slog det alltsammans. Och efter två år sände han en höfvids-
man tili Jerusalem, hvilken förhöll sig fredligt ända tili Sab-
bathen, på hvilken Judarne ej arbeta, öfverföll då staden förrä-
deligen, nedbröt murarne, plundrade staden, dödade många och
besatte Davids borg med en ogudaktig hop, som ali skalkhet
derpå bedref. De orenade templet och invigde det åt Jupiter
Olympius; lagens böcker blefvo sönderrifne och uppbrände,
och alla, hos hvilka man fann Guds förbunds böcker, och
alla, som höllo lagen, skulle dödas. Och många af folket
afföllo från lagen, men många voro ock slåndaktige och lato
hellre döda sig, iin de ville ohelga förbundet. Några gömde
sig hemligen undan i kulor, för att der kunna halla sabbath,
och då det blef kunnigt, uppbrände man dem.

3. Men Antiochus dog slutligen en ryslig död. Mat-
kar växte ur hans kropp, och han ruttnade lefvande under
stora smärtor. Och den arga menniskan tog tili att bedja
och lofvade, att han ville fri låta den heliga staden och gifva
Judarne lika riittigheter med de borgare i Athen, och det he-
liga templet med de skönaste heliga tyg ära; dertill ville
han sjelf en Jude varda. Men Herren ville numera icke
förbarma sig öfver honom, och således dog han under stora
smärtor en jämmerlig död.
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§. 96. Eleazar och de sju bröderna.

§. 96- Eleazar och de sju bröderna
(2 Makk. 6 och 7).

i. Uti Antiochi Epiphanis tid var äfven en af de yp-
perste Skriftlärde Eleazar, en åldrig och dock ganska däge-
lig man. Honom bruto de munnen upp med våld, att haa
svinkött äta skulle; men han ville hellre ärligen dö, än så
med skam lefva, och led det tåligt. Då sade de tili honom,
att de ville bära honom kött, det han väl äta måtte, men han
skulle låtsa, som det vore offradt svinkött, och sålunda blifva
vid lif. Men han svarade klarligen: »Sänder mig man under
jorden i grafven! Ty det ville min ålder icke väl slå, att
jag ock så skrymta skulle, att de unga tanka måtte: Eleazar,
den nu nittio år gammal är, är nu ock en hedning vorden

och de alltså genom mitt skrymteri förförde varda. Det
vore mig en evig skam. Och hvad hade jag derutaf, om
jag än alltså menniskors straff undflydde, efter jag icke Guds
händer, ehvad jag lefver eller dör, undfly kan?» Då han så
taiat hade, hade man honom bort tili plågorna; och han led
med tålamod och glädje. Sålunda dog han och lät med sin
död ett trösteligt exempel efter sig, det icke allenast ungt
folk, utan hvar och en tili dygd förmana skall.

2. Der vordo ock sju bröder med deras moder gripne
och med gisslar och remmar slagne, att de svinkött äta skulle.
Men de bekände alla och sade: »Vi vilje hellre dö, an nå-
got emot vara fäders lag handia». Då vardt konungen vred
och bjöd att man med hast pannor och kittlar öfver elden
satta skulle, och att man skulle martera och döda dem. Men
de förmanade hvarandra, att de utan bäfvan skulle dö. Och
modren såg alla sinä sju söner, den ene efter den andre, på
en dag pinas och led det med stort tålamod, för det hopps
skull, som hon tili Gud hade. Det gjorde henne så frimo-
dig, att hon tröstade den ene sonen efter den andre och tog
ett manligt hjerta tili sig och sade: »Jag är ju eder moder
och hafver eder födt, men andan och lifvet hafver jag icke
gifvit eder, eller eder ledamot alltså gjort. Derföre skall
Han, som verlden och alla menniskor skapat hafver, nådeli-
gen gifva eder anda och ledamot igen, liksom J det nu för

181



§. 97. Makkabeerne.

hans lags skull vågen och fara låten». Då Antiochus det hörde,
mente han, att hon bespottade honom på sitt mål, och tog
den yngste sonen för sig, den ännu qvar var, och för-
manade honom med goda ord, och sade honom tili med en
ed, om han ifrån sinä fäders lag afträda ville, så ville han
göra honom rik och tili en herre. Men då han icke ville
låta säga sig, lät konungen komma modren för sig och för-
manade henne, att hon dock ville talja sonen det i sinnet, på
det han måtte blifva vid lif. Men hon gick tili sonen och
sade: »Du mitt kara barn, som jag med smärtor födt och med
stor möda uppfödt hafver, förbarma dig dock öfver mig, och
frukta dig intet för bödelen, utan dö gerna, såsom dine bröder,
på det den nådige Guden dig med dina bröder åter lefvande
gör och eder mig igen gifver». Då modren med sonen ännu
talade; sade ynglingen: »Hvarefter vänten J? Tänker intet,
att jag härutinnan tyrannen hörsam vara viii. Men du som
Judarne alit ondt gör, du skall för Herran, vår Gud, icke
undkomma». Då konungen detta hörde, vardt han svårligen
upptänd af vrede och lät honom ännu hårdare pina, än de
andra. Alltså blef ock denne ärligen död och satte ali sin
tröst uppå Gud. På sistone vardt modren ock dödad.

§. 97. Makkabeerne. (1 Makk. 2—16).
1. Men på den tiden, då Antiochus förföljde Judarne,

var der en prest Matathiasj som bodde på berget Modin.
Och en Jude gick fram för allas ögon och offrade åt afgu-
darne på altaret i Modin. Det stack Matathias i hjertat och
hans nit om lagen brann och han lopp tili och drap Juden
och kastade altaret omkull och ropade högt öfver hela staden:
»Hvilken förbundet halla viii, han drage med mig utur staden!»
Alltså flydde han och hans söner och många froma menni-
skor med honom upp på bergen. Och de drogo omkring i
landet och kullstörtade afgudarnes altaren.. Efter Matathias
död (166 f. Chr.) kom Judas Makkabbi (d. v. s. Ham-
maren) i sin faders ställe, och han var frimodig och oförskräckt,
såsom ett ungt rytande lejon, så att hans fiender förskräcktes
för honom allestädes och flydde. Då förgrymmade sig An-
tiochus och fick en stor makt tillhopa, att han skulle utrota

182



§. 98. Romarene och Herodianerne.

Judarne. Men Judas och hans bröder sanilade tillhopa deras
krigsfolk och bådo med hvarandra tili Gud. Och Judas an-
grep fienderne och slog dem. Derefter drog Judas upp tili
Jerusalem, för att rena helgedomen, ty den var förödd och
planen deromkring var med gräs beväxt. Och på 25:te da-
gen i 9:de månaden offrade de åter på bränneoffers-altaret.
Och alit folket beslöt, att de alla år på deima dag med
glädje och tacksägelse skulle halla Kyrkovignings-festen
(465 f. Chr.).

2. Under ett nytt trångmål af Syrerne gjorde Judas
ett förbund med Romarene, hvilka lofvade honom hjelp, den
de likväl icke lemnade. Sedermera var det, som om Guds
valsignelse vilut från honom. Han blef helt och hållet slagen
af Syrerne och omkom i slagtningen (4 61). I hans ställe
trädde hans broder Jonathan, hvilken Syrerne genom ett
lönnmord togo af daga. Den tredje brodren Simon Iyckades
det slutligen, att återtaga Zions borg, hvilken hedningarne
hitinlills städse innehaft. Under honom kom landet tili lugn,
och det blef god fröd, sålänge han lefde. Och utaf tacksam-
het gaf folket honom och hans slägt den ärftliga furste- och
öfverstepresterliga värdigheten, tills Gud skulle sända dem den
rätte propheten. Han efterföljdes af sin son Johannes
H/rkanuSj som förde en berömvärd regering. Han eröfrade
Samarien och Galileen och förstörde templet på Garizim.
Afven underkufvade han Edomiterne och tvang dem, att an-
taga Judiska seder och religion. Hans son Aristobidus
antog (106 f. Chr.) konunga-värdigheten.

§. 98- Romarene och Herodianerne.
1. Aristobuli afkomlingar stridde om herraväldet. Då

kommo Romarene in i landet för att bilägga striden och gjorde
sig Judeen skattskyldigt. Pompejus kom sjelf tili Jerusa-
lem, och eröfrade staden på en sabbath. Han gick in i tem-
plet, men rörde icke tempel-skatten, lät rena templet och
befallte att man fortfarande skulle offra. Men Jerusalems mu-
rar lät han nedrifva. Aristobuli sonson, Hyrkanus H, in-
satte han tili förste och öfversteprest. Under dennes svaga
regering vardt Edomitern Antipas mäktig, och Caesar utnämnde
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§• 99. Judarnes religiösa tillstånd under denna tid.

honom tili ståthållare öfver Judeen. Annu mäktigare blef An-
tipas son, Herodes den store. Under beskydd af Romarene
utrotade han hela Makkabeernes slägt och blef år 40 f. Ch.,
på andragande af Antonius och Octavius, af Romerska Sena-
ten förklarad för konung öfver Judeen. Herodes var en
man af stort förstånd och utmärkt tapperhet, men öfvermåt-
tan misstänksam och grym, och mördade många oskyldiga
menniskor, ja sinä egna söner, emedan han icke litalle på
dem. För öfrigt lefde han på hedniskt sätt. För att åter-
vinna Judarnes gunst, förnyade han med slösande prakt tem-
plet i Jerusalem. Han dog kort efter Christi födelse af
samma förskräckliga sjukdom, i hvilken Antiochus Epiphanes
hade dött. (§. 95. 3).

2. Derefter fördelades landet emellan Herodis 3 söner.
Archelaus bekom, under titel af Ethnarch (folk-herrskare),
Judeen, Idumeen och Samarien. Efter 6 år blef han afsatt,
och hans land kom under Romerske landshöfdingar (prokura-
torer). Den andre sonen Herodes Antipas erhöll med titel
af Tetrarch (fjerdingsförste) Galileen och Pereen (det södra
landet Öster om Jordan). Den tredje sonen Philippus er-
höll det norra landet Öster om Jordan. Han dog år 33 eft. Chr.,
och hans land tillföll Romarene. Då nu Herodes Antipas, år 39,
blef förvisad tili Gallien och förlorade sitt herravälde, så stod nu
hela landet under Romersk öfvermakt. Men Herodes Agrippa I,
en sonson af Herodes den store (utaf en af hans afrättade söner),
blef, genom kejsar Claudii gunst, sedän år 41 eft. Chr., åter ko-
nung öfver hela landet. Afven han dog uti samma rysliga sjukdom
som hans farfader. (§. 480. 2). Hans son Agrippa II bekom
endast en del af sin faders besittning, neml. norra delen af lan-
det Öster om Jordan, jemte titel af konung, och öfverlefde Jeru-
salems förstöring. Judeen, Samarien, Galileen och Pereen
blefvo åter lagde under Romerska landshöfdingar (44 eft. Chr.).

§. 99- Judarnes religiösa tillstånd under
denna tid.

i . Efter återkomsten från den Babyloniska fångenska-
pen var det Höga Rådet (Synedrium), som bestod utaf 70
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§. 99. Judarnes religiösa tillstånd under denna tid.

äldste, hvilka voro gifna Mose tili biträde (§. 43. 2). Utom
förvaltningeu af alla kyrkliga oeh religiösa angelägenheter
hade Höga Rådet äfven makt öfver lif och död. Men när
Judeen kom under Romerska landshöfdingar, förlorade det
denna rätlighet. Sedän några propheter icke mera uppträdde
och folket endast var anvisadt tili de för handen varande he-
liga Skrifterna, bildade sig ett särskildt stånd af män, hvilka
sysselsatte sig med forskning i de heliga Skrifterna och fol-
kets undervisning i desamma. De kallades Skriftlärde och
buro äreliteln Rabbi (Mästare). De höllo sig med den mest
öfverdrifna punktlighet tili den noggrannaste, bokstalliga ef-
terlefnad af den Mosaiska lagen, och skärpte och förökade
densamma alit mer och mer med menskliga stadgar, vid hvil-
kas punktliga iakttagande de fasihöllo med sträng hand.
Då Judarne under deras kringspridning voro långt aflägsnade
från templet, så uppstodo genast på alla ställen, hvarest Ju-
dar uppehöllo sig, för religiösa öimngar skolor eller Syna-
gogor. Dessa voro offentliga religiösa församlingsställen, hva-
rest Judarne på sabbather och högtidsdagar sammankommo,
för gemensam bön och uppbyggelse genom den hei. Skrift,
hvilken af de Skriftlärde blef föreläsen och förklarad. Men
den egentliga gudstjensten, offer, rökningar och reningar fingo
icke här företagas, utan måste förbehållas templet i Jerusalem.

2. I Makkabeernes tid uppstodo två religiösa sekter
ibland folket,Phariseerne och Sadduceerne. Phariseerne,
från hvilka de fleste Skriftlärde utgingo, höllo slrängt vid
Mose lag, men äfveu likasi strängt vid de äldstes satser. De
satte sig modigt och ulan anseende tili personen mol hvarje
lagens öfverlrädande, väre sig af folket eller förstarne, men
förlorade sig alit mer och mer uli skenhelighet, hyckleri och
sjelfrättfärdighet. De ansågo hela Gamla Testamentet för Guds
ord. och framhöllo förelrädesvis lärorna om uppslåndelsen, den
yttersla domen och det eviga lifvet. Sadduceerne deremot
antogo endast Mose 5 böcker och påstodo, att det icke fanns
någon uppståndelse, eller engel, eller ande. De framlefde
mestendels uti kötlsliga lustar och förlorade sig alit mer och
mer uli fullkomlig otro. Tili Sadduceerne hörde i synnerhet
många förnäma och hoffolk. Den stora massan af folket
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§. 100. En blick på Hedningarne.

slöt sig tili Phariseernes rigtning, hvilka det ansåg såsom he-
liga. Det var stolt öfver sin härkomst från Abraham och
trodde sig redan derföre icke kunna gå miste om det eviga
lifvet. Derjemte föraklade de alla andra folk och ansågo sig
orenas af hvarje beröring med dem. De närde hos sig költ-
sliga och dåraktiga förhoppningar om Messias, öfverlemnande
sig åt en hycklanJe sjelfrättfärdighet och aflägsnande sig så-
lunda alit mer och mer från frälsningens väg. Meri ännu
funnos likväl äfven bland folket många froma själar, raita
Israeliter, för hvilka lagen hade blifvit en tuktomästare tili
Christum, hvilka derföre satte sitt enda hopp på Israels tröst
och under stilla trängtan afbidade uppfyllandet af löftena om
Alerlösaren.

§. 100. En bliek på Hedningarne.

Alltifrån tornbyggnaden i Babel hade Hedendomen
gått sinä egna vägnar (§. 6. 2:dra Förkl.) och hade nu hun-
nit tili det mål, hvilket Gud densamma förelagt. De bältre
hedningarne hade kömmit tili medvetande om vanmakten, tom-
heten och fålängligheten hos deras gudar och uti deras guds-
tjenst, och tili den ölverlygelse, alt de genom egen vishet,
kraft och dygd icke kunde vinna frälsning ocb frid för sinä
själar. Deras hjertans religiösa behof kände sig otillfreds-
stäldt, och trängtan efter något bättre hade hos dem blifvit
alit miigtigare. Israels historia hade för de kringboende
folken, äfven utan predikan genom ord, blifvit en predikare
i öknen. Och när nu, efter den Babyloniska fångenskapen,
Israel spridde sig öfver hela jorden och på alla ställen in-
rällade synagogor, uti hvilka lagen och löftena på alla sab-
balher läsles och förklarades, så ulbredde sig kunskapen om
Israels förhoppningar ibland alla hedningar. De ädlare ibland
dem funno här den läuge sukia tillfredsslällelsen för deras hj«r-
tans religiösa behof och längtan. Månge af dem gingo öfver
tili Judendomen och höllo hela lagen. Dessa kailade mau
»rällfärdighetens proselyter.» Men vida flere slölo sig
tili Judendomen, utan att formligt öfvergå tili densamma,
besökte synagogorna, läste de heliga Skrilterna och undveko
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§. iOO. En blick på Hedningarne.

afgudatjensten. Dessa kallades »port-proselyter» (efter
det gammaltestamentliga uttrycket: »främlingen, som i dina
portar är»), »Jude-vänner» eller äfven »gudfruktige».

På detla sätt voro således äfven hedningarne beredde för
evangelii predikan, och äfven hos dem var tiden för Fräls-
ningens förberedelse fullbordad.
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§. 101. Återlösningen genom Jesus Christus.

Andra Afdelningen.

Irälsningcns utförande.
„Då tiden vardt fullbordad, sände Gud sin
son, född af qvinna, gjordan under lagen,
på det Han skulle förlossa dem, som under
lagen voro, att vi skulle få barnaskapet."
Gal. 4, 4. 5.

Första Underafdelningen.

Je§u lefuad.

o
§. 101. Återlösningen genom Jesus Christus.

3oh. 3, 16 : Så älskade Gud verlden, att Han utgaf sin
enda Son, på det att hvar och en, som tror på Honom,
skall icke förgås, utan få evinnerligt lif. Phil. 2, 6.
!■>, Hvilken ändå Han var i Guds skepelse, räknade Han icke
för rof, Gudi jemlik vara; ulan förnedrade sig sjelf, ta-
gande på sig en tjenares skepelse, och vardt lika
som en annor menniska och i åthäfvor funnen som
en menniska. ■— Joh. 1, 14: Och Ordet vardt kött
och bodde ibland oss; och vi sågo hans härlighet, såsom ende
Saiens härlighet af Fadrenom, full med nåd och sanning.

Hebr. 2, 14. 15: Efter barnen hafva kött och blod,
är ock Han dess delaktig vorden, på det Han skulle genom
döden nederlägga honom, som döden i våld hade, det är
djefvulen, och göra dem fria, som i alit sitt lefverne ge-
nom dödens räddhåga måsle trälar vara. Ro m. 8, 3:
Gud sände sin Son i syndelig kött s liknelse. Hebr.
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§. 102. Zacharias, förelöparens fader.

7, 26. 27: En sadan öfversteprest höfdes oss hafva, den
der helig vore, oskyldig, obesmittad, skild från syndare
och högre an himmelen, hvilken icke dagligen behöfde,
såsom de andre öfversteprester, först för sinä egna synder
offra, och sedän för folkets synder. Hebr. 4, 15: Ty
vi hafve icke en öfversta Prest, som icke kan varkunna sig
öfver vår svaghet, utan den som frestad är i allting,
likasom vi, dock utan synd. Hebr. 9, 42: Han är
genom sitt eget blod ena reso ingången nti det Heliga och
hafver funnit en evig förlossning. Es. 53, 4—7:
Sannerligen, Han bar vår krankhet etc. §. 81. 4. ■—■ Rom.
4, 25: Han är för vara synders skull utgifven och för vår
rättfärdighets skull uppväckt. 2 Tim. 1, 10: Han haf-
ver borttagit döden, och lifvet och ett oförgängligt väsende
framburit i ljuset. 2 Gor. 5, 17: Hvar nu någor är i
Ghristo, så är han ett nytt kreatur: det gamla är för-
gånget, si, ali ting är nytt vordet. Rom. 5, 18. 19:
Såsom för ens synds skull är fördömelse kommen etc. §.
3. 4 Anm. Rom. 3, 24: Yi varda rättfärdige utan
förskyllan, af Hans nåd, genom den förlossning, som i
Christo Jesu skedd är. Gal. 3, 26: Ty J ären alle
Guds barn genom tron på Christum Jesum. Rom.
5, 1: Medan vi nu rättfärdige vordne äro af tron, hafve vi
frid med Gud genom vår Herra Jesum Christum. Eph.
2, 5. 6: Den tid vi ännu döde voro i synderna, hafver Han
oss samt med Christo gjort lefvande, och hafver samt
med Honom uppväckt oss och samt med houom satt
oss i det himmelska väsendet i Christo Jesu.
Anm. Jetus (d. ä. Fiälsare, Saliggörare) är det personliga namnet

Christus eller Messias (d. ä. den Smorde) ar Åteilösarens erabets-
namn. Det betecknar nemligen Hans tiefaldiga embete, såsom
Prophet, Öfversteprest och Konung.

§. 102. Zacharias, förelöparens fader.
(Luc. 1, 5—25).

Uti Herodis, Jude konungs tid, var en prest, benämnd
Zacharias, och hans hustru hette Elisabeth. De voro båda
rättfärdige för Gud, men de hade inga barn och voro båda
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§. 103. Maria, Aterlösarens moder.

framlidne i ålder. Så begaf det sig, då Zacharias skulle
halla sitt prestembete och det föll pä honom, att han skulle
upptända rökelse, att han giek in i Herrans tempel. Och
alit folket var utantill och bad, sålänge rökelsen skedde. Så
syntes honom Herrans engel, stående pä högra sidan vid rök-
altaret. Och när Zacharias såg honom, vardt han förskräckt.
Men engelen sade tili honom: »Var icke förfärad, Zacharias!
Ty din bön är hörd, och din hustru Elisabeth skall föda dig
en son, hvilkens namn du skall kalla Johannes. Vin och
starka drycker skall han icke dricka (§. 41. 2). Han skall
omvända många af Israels barn tili Herran, deras Gud. Och
Han skall gå för honom med Elie anda och kraft, tili att
göra Herranom ett beredt folk». (§. 93. A). Och
Zacharias sade: »Hvaraf skall jag detta veta? Ty jag är gam-
mal och min hustru är framliden i åldren». Engelen sva-
rade: »Jag är Gabriel, som står i Guds åsyn. Och si, du
skall varda mållös intill den dagen, då detta sker, derföre
att du icke trodde minä ord». Och folket förundrade sig,
att Zacharias så länge qvarstannade i templet. Och då han
ulgick, kunde han icke tala med dem. Men då hans em-
betes dagar ute voro, gick han hem i sitt hus.

o
§. 103- Maria, Aterlösarens moder.
(Luc. 4, 26—56. Matth. 1, 19—25).

1. Uti sjette månaden vardt Gabriel engel utsänd af
Gud uti en stad i Galileen, benämnd Nazareth, tili enjung-
fru af Davids hus, som förlofvad var en man, hvilkens namn
var Joseph, af Davids hus, och jungfruns namn Maria.
Och engelen kom in tili henne och sade: »Hei, full med
nåd! Herren är med dig; välsignad du ibland qvin-
nor!» Men då hon såg honom, vardt hon förfärad af hans
tai och tänkte på, hurudan helsning detta var. Då sade
engelen tili henne: »Frukta dig icke, Maria, ty du hafver
funnit nåd för Gudi. Si, du skall föda en Son, hvil-
kens namn du skall kalla Jesus (Hjelpare, Frälsare).
Han skall varda stor och kallas dens Högstes Son,
och Herren Gud skall gifva honom hans faders Da-
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§. 104. Johannes Döparens födelse.

vids säte, och han skall vara en Konung öfver Ja-
kobs hus i evig tid, och på hans rike skall ingen
ände vara». (§. 66. 1). Då sade Maria tili engelen:
»Huru skall detta tillgå?» Engelen svarade: »Den llelige
Ande skall komma öfver dig och dens Högsles kraft skall
öfverskygga dig, derföre ock det Heliga, som af dig födt
varder, skall kallas Guds Son. Ty för Gud är ingen
ting omöjligt». Då sade Maria: »Si, Herrans tjenarinna;
varde mig efter ditt tai!» Och engelen skildes ifran henne.

2. Men uti de dagar stod Maria upp och gick i Jude
stad och kom i Zacharie hus och helsade Elisabeth. Och
när Elisabeth hörde hälsningen, vardt hon uppfylld med den
Heliga Anda, ropade med hög röst och sade: »Välsignad du
ibland qvinnor! Och hvadan kommer mig detla, att min
Herras moder kommer tili mig? Salig är du, som trodde».
Och Maria sade: »Min själ prisar storligen Herran, och min
ande fröjdar sig i Gud, min Frälsare. Ty Han hafver sett
tili sin tjenarinnas ringhet. Si, härefter varda alla släg-
ten mig salig kai lande». Och Maria blef när henne tre
månader, och gick så hem i sitthus igen. Och Herrans en-
gel uppenbarade sig för Joseph i sömnen och sade: »Joseph
Davids son, räds icke taga Maria, din hustru, tili dig. Hon
skall föda en Son, och du skall kalla hans namn Jesus:
ty Han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder».
Då tog Joseph Maria tili sig.

§. 104. Johannes Döparens födelse.
(Luc. 1, 57—80).

Så vardt då för Elisabeth (iden fullbordad, att hon skulle
föda, och hon födde en son. Och hennes grannar och frän-
der fingo höra, alt Ilerren hade gjort stor barmherlighet med
henne och fröjdade sig med henne. Och de kallade barnet
efter dess fader Zacharias. Då sade hans moder: »Inga-
lunda, men han skall heta Johannes.» De sade: »Uti din
slägt är ingen, som hafver det namnet». Och de tecknade
hans fader, hvad han ville kalla honom. lian äskade en
tafla, der han uti skref sägande: »Johannes är hans namn».

191



§• iOä. Jesu Christi, verldens Frälsares, födelse.

Och alle förundrade sig derpå. Och straxt öppnades hans
mun, och han talade, lofvande Gud. Och ryktet om alit
detta gick öfver ali Judiska bergsbygden. Alla de, som det
hörde, satte det i sitt hjerta, sägande: »Hvad månd varda
utaf delta barnel?» Ty flerrans hand var med honom. Och
hans fader Zacharias vardt uppfylld med den Heliga Anda,
propheterade och sade: »Lofvad väre Herren, Israels Gud, ty
Han hafver besökt och förlossat sitt folk, och hafver upprät-
tat oss salighetens horn uti sin tjenares Davids hus. Och
du, barn, skall kallas den Högstes Prophet; du skall
gå för Herran, tili attberedahans vägar' (§. 93. 4)».

Och barnet växle upp och stärktes i andanom och vista-
des i öknen, tili den dagen han skulle framkomma för
Israels folk.

§• 105. Jesu Christi, verldens Frälsares, födelse.
(Luc. 2, i—20).

Det begaf sig i den tiden, alt af Kejsar Augustus ut-
gick ett bud, att ali verlden skulle beskattas. Och de gingo
alla, hvar uti sin stad, tili att låta beskatla sig. Så for ock
Joseph upp af Galileen, af den staden Nazareth, in i Judiska
landet tili Davids stad, som heler Bethlehem, ty han var af
Davids hus och slägt, på det han skulle låta beskatta sig med
Maria, sin trolofvade hustru. Och medan de voro der, vordo
dagarne fullbordade, att hon skulle föda. Och hon födde sin
förstfödda Son och svepte honom i lindaklader lade honom
neder i en krubba, ty dem var icke rum i härberget. Och
i den samma ängden voro någre herdar, de der höllo vård
om natteu öfver sin hjord. Och si, Herrans engel stod när
dem, och Herrans klarhet kringsken dem; och de vordo stor-
ligen förfärade. Och engelen sade tili dem: »Varer icke
förliirade! Si, jag bådar eder stor glädje, hvilken alit
folk vederfaras skall; ty i dag är eder född Frälsa-
ren, som är Christus, Herren i Davids stad. Och
delta skall vara eder för tecken: J skolen finna barnet svept
i lindaklader, nederlagdt i en krubba». Och slraxt vardt
med engelen ett stort tai af den himmelska härskaran, de der
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§. 106. Framhafvandet i templet.

lofvade Gud och sade: Ära väre Gud i höjden, och frid på
j orden, menniskomen en god vilje!» Och då englarne
foro ifrån dem upp i himmelen, sade herdarne sig emellan:
»Låter oss nu gå lill Bethlehem och se det, som vi hafve
hört skedt vara, det llerren oss uppenbarat hafver». Och
de gingo hasteligen, oeh funno Maria och Joseph och baraet.
Och då de det sett hade, beryktade de ut, hvad dem sagdt
var om detta barnet. Och alle de det hörde, förundrade sig
på de ting, som dem sagde voro af herdarne. Men Maria
gömde alla dessa ord, betraktande dem i sitt lijerta. Och
herdarne gingo tillbaka igen, prisade och lofvade Gud öfver
alit, det de hört och sett hade.

§• 106- Framhafvandet i templet.
(Lue. 2, 22—40).

Derefter hade de barnet tili Jerusalem, på det de skulle
bära det fram för Herran och offra, såsom sagdt var i Her-
rans lag. Och si, i Jerusalem var en man, benämnd Si-
meon; han var rättfärdig och gudfruktig och väntade efter
Israels tröst, och den Helige Ande var med honom. Och
han hade fått svar af den Helige Ande, att han icke skulle
se döden, utan han hade sett tillförene Herrans Christ
(den Smorde). Och han kom af Andans tillskyndelse i
templet. - Och då föräldrarne buro in barnet Jesus i templet,
tog han Honom i sin famn, lofvade Gud och sade: »Herre,
nu låter Du Din tjenare fara i frid, eftersom Du
sagt hafver, ty min ögon halva sett diu salighet,
hvilken Du beredt hafver för alit folk, elt ljus tili Hednin-
garnes upplysning, och ditt folk Israel tili pris!» Och hans
fader och moder förundrade sig på det, som sades om honom.
Och Simeon välsignade dem och sade tili Maria: »Si, Denne
är satt tili ett fall oeh uppståndelse för många i
Israel, och tili ett tecken, hvilket emot sagdt var-
der (och ett svärd skall gå igenom din själ), på det
många hjertans tankar skola uppenbaras». Och
der var äfven en prophetissa, benämnd Hanna; hon var en
enkä vid 84 års ålder, och kom aldrig bort utur templet,

25
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§. 107. De vise af Österlanden,

tjenande Gud med fasta och böner natt och dag. Ilon kom
ock dertill i samina stunden och prisade Herran och lalade
om Ilonom tili alla dem, som i Jerusalem väntade förlossning.

§. 107. De vise af Österlanden. (Matth. 2).
\. När Jesus var född i Bethlehem i Judiska landet,

i konung Herodis tid, si, då'kommo vise män (Mager) af
Österlanden tili Jerusalem och sade: »Ilvar är den nyfödde
Juda konungen? Ty vi hafve sett hans stjerna i Österlanden
och aro komne att tillbedja honom».*) När konung Herodes
det hörde, vardt han bedröfvad, och hela Jerusalems stad med
honom, och lät församla alla de Skriftlärda och frågade dem,
hvar Christus skulle födas. Och de sade honom: »J Bethle-
hem i Judiska landet, ty det är så skrifvet genom propheten
Micha: Och du Bethlehem i Judiska landet, äst ingalunda den
minste ibland Juda förstar, ty utaf dig skall mig komma
den Försten, som öfver mitt folk Israel en Herre vara
skall». Då kallade Herodes lönligen de visa männerna tili
sig och besporde granneligen af dem, hvad tid stjernan
syntes, och sände dem så UH Bethlehem och sade: »Farer
dit och bespörjer granneligen efter barnet, och när J det
finnen, så säger mig det igen, att jag kan ock komma och
tillbedja det».

*) Angåeude Magerne jfr. §. BS. 1 Förkl. Hedniska skriftsläl-
laie heratta oss, att på deiina tid uti hela Öslerlandet den vitutan
försports, att en slor veildskonung snart skulle komma ifråu Judeen
och bemäktiga sig verldsväldet. Deuoa förväntan hade sannolikt sin
grund uti G. T:s Messianska spådornar, om hvilka kunskapeu då, ge-
nom de öfverallt kringspridda Judarne,.liade hunnit Ufveu tili Hed-
ningarne. Men bestämdare förväntningar kunde derjemte särskilt
hafva blifvit bibehållne inom Magernes stånd, hvilkas föreslåndare
Daniel hade värit (§. 88. 2).

2. Derpå foro de åstad, och si, stjernan, som de sett
hade i Österlanden, gick för dem, tills hon kom och blef
ståndande öfver, der barnet var. INär de sågo stjernan,
vordo de ganska glade och gingo in i huset och funno barnet
med Maria, dess moder, föllo neder, tillbådo det, uppläto
sinä håfvor och skänkte det guld, rökelse och myrrha.
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§. 100. Christi ungdom.

Sedän fingo de uppenbarelse i sömnen, att de icke skulle
komma igen tili Herodes, och foro så en annan väg hem
i sitt land igen*).

*) De vise från Österlanden voro förstlingarne ibland hednin-
garne, hvilka för Frälsaren böjde sinä knän. Derföie är uppenba-
lelse-högtiden (Epiphanias), på hvilken deras minne flras(d. 6 Januari),
deu egentliga bedningarues och missions högtiden.

3. Och Herrans engel uppenbarades Joseph i sömnen-,
sägande*: »Statt upp och tag barnet och dess moder tili dig,
och fly in uti Egypti land, och blif der, tills Jag säger dig
tili, ty det kommer dertill, att Herodes skall söka efter bar-
net, tili att förgöra det». Joseph tog barnet och dess mo-
der om natten och flydde in nti Egypten *). När Hero-
des nu såg, att han var besviken af de vise månnen, blef
han ganska vred och sande ut och lät slå ihjäl alla svänbarn
i Bethlehem, som voro två år gamla och derunder, efter den
tiden, som han hade granneligen besport af de vise män-
nen. Men när Herodes var död, uppenbarades Herrans
engel Joseph i sömnen i Egypti land och sade: »Statt upp
och far in i Israels land, ty de aro döde, som foro efter
barnets lif». Och han for in uti Israels land och bodde i
staden Nazareth.

*) De vises skänker kommo dein nu väl tili pass.

§. 108. Christi ungdom. (Luc. 2. 40—52).
Men barnet växte upp och förstärktes i andanom och

uppfylldes med vishet, och Guds nåd var med Honom. Och
Hans föxäldrar gingo årligen tili Jerusalem, tili Påskhögtiden.
Och då Han vardt 12 år gammal, foro de upp tili Jerusa-
lem efter högtidens sedvänja. Då de gingo hem igen, blef
pilten Jesus qvar i Jerusalem. Men Hans föräldrar mente,
att Han var i sällskapet, och de gingo en dagsled och sökte
Honom ibland fränder och vänner. Och då de icke funno
honom, gingo de tili Jerusalem igen och sökte Honom. Ef-
ter 3 dagar funno de Honom i templet, sittande midt ibland
de lärare, hörande dem och frågande dem. Och alle, de
honom hörde, förskräckte sig öfver Hans förståud och svar.
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§-109. Johannes Döparens predikan och vittnesbörd.

Och Hans moder sade tili Honom: »Min Son, hvi gjorde du
oss detta? Si, din fader och jag hafve sökt efter Dig sör-
jande». lian sade: »Hvad är det, att I sökten Mig? Vissten
I icke, att uti de stycken, som min Fäder tillhöra,
bör mig vara?» Men de förstodo icke ordet, som Han
med dem talade. Och så for Han ned med dem tili Naza-
reth, och var dem underdånig. Men Hans moder gömde alla
dessa ord uti sitt hjerta. Och Jesus växte tili i visdom,
ålder och nåd för Gud och menniskor.

§■ 109. Johannes Döparens predikan och vittnes-
börd. (Matth. 3. Marc. 1. Luc. 3. Joh. 1).
i. Uti 15:de året af Tiberii kejsaredöm.e, då Pon-

tius Pilatus var landshöfding i Judeen och Herodes (Antipas)
fjerdingsförste i Galileen, kom Guds befallning tili Johannes,
Zacharie son, i öknen. Och han kom i ali den ängden vid
Jordan och predikade battringens döpelse tili syndernas för-
låtelse och sade: »Görer bättring, himmelriket är kommet
hardt när». Men han hade kläder af kamelhår och en läder-
gjordning om sinä länder, och hans mat var gräshoppor och
vild honung. Och Jerusalems stad och hela Judiska landet
gick ut tili honom och lato döpa sig af honom i Jordan och
bekände sinä synder. Äfven kommo många Phariseer och
Sadduceer, tili hvilka han sade: »I huggormars afföda, ho
hafver eder föregifvit, att I skolen undfly den tillkommande
vreden? Görer fördenskull sadan frukt, som bättring tillhö-
rer; och tänker icke, att I viljen säga vid eder sjelfve: vi
hafve Abraham tili fader! Ty jag säger eder, att Gud är
mäktig uppväcka af dessa stenar Abrahams barn. Nu är ock
yxen satt tili roten på träden. Derföre hvart och ett träd,
som icke gör god frukt, blifver afhugget och kastadt i elden».

2. Men då folket begynte hafva en gissning och tanka
i sinä hjertan om Johannes, om han icke vore Christus, sva-
rade han: »Jag döper eder i vatten; men en varder
kommande, som starkare är än jag, hvilkens sko-
remmar jag icke värd är att upplösa; Han skall
döpa eder med den Heliga Anda och med eld. Hvil-
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§. HO. Jesu dop och frestelse.

kens kastoskåfvel är uli Hans hand, och Han skall rensa sio
loge och församla hvetet uti sin lada, men agnarne skall
Han uppbränna uti evig eld». Och detta är Johannis vittnes-
börd, da Judarne sände Prester och Leviter, att de'skulle
fråga honom: »Ho å'r du?» Och han bekände och försakade
icke: »Icke är jag Christus». Och de frågade honom: »Är
du Elias?» (Mal. 4, 5. jfr. §. 93. 4). Han sade: »Jag
är det icke». Då sade de: »Ho är du? att vi måge gifva
dem svar, som oss sändt hafva. Hvad säger du om dig
sjelf?» Han sade: »Jag är ens ropandes röst i öknen:
bereder Herrans väg, görer hans stigar rätta,
såsom propheten Esaias sagt hafver». De frågade honom:
»Flvi döper du då, medan du är icke Christus, icke eller
Elias?» Han svarade: »Jag döper med vatten, meii midt
ibland eder står den, I icke kannen. Han är den, som ef-
ter mig komma skall, hvilken för e mig värit hafver,
hvilkens skotvång jag icke är värdig att upplösa».
An m. Det af Christo sedermera inrättade dopet (§. 168) är olikt

Johannis dop. Johannis-dopet var ett dop blott med vatten,
men det christliga dopet är ett dop med vatten och anda; det

förra var ett dop tili bättring, och tili frälsningens för-
bergdande, det senare är ett dop tili tro, och tili tilleg-
nande af den fulländade frälsningen. Löftet om eld-dopet
gick på Pingstdagen i fullbordan (§. 181. 2).

§. 110. Jesu dop och frestelse.
(Matth. 3. o. 4. Marc. 4. Luc. 3. o. 4).

i. Då Jesus var i 30:de året, kom Han tili Jordan
tili Johannes, att Han skulle låta döpa sig af honom. Men
Johannes förvägrade Honom och sade: »Mig behöfdes, att jag
vorde döpt af Dig, och Du kommer tili mig?» Jesus sva-
rade: »Lat det nu så ske; så bör det sig vara med
oss, att vi uppfylle ali rättfärdighet» *). Då tillstadde
han Honom det. Och Johannes såg Guds Anda nederfara,
såsom en dufva, och komma öfver Honom; och en röst af
himmelen sade: »Denne är min kare Son, i hvilken
Jag hafver ett godt behag».
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§• ill. Den föregående kallelsen af de förste Lärjungarne.

*) Jesus antog dopet tili bättring, icke emedan Han hade
att bära sorg för egna synder; utan af sorg för vara synder, hvilka
Han, för att utplåna och försona dem, tagit på sig.

2. Då vardt Jesus förd af andan i Öknen, på det
Han skulle försökas af djefvulen *). Och när han hade fastat
i 40 dagar och 40 nätter, hungrade honom. Och frestaren
gick fram tili Honom och sade: »Ast du Guds Son, så säg,
att dessa stenar varda bröd». Han svarade: »Menniskan lef-
ver icke allenast vid bröd, utan af hvart och ett ord, som
går af Guds mun». —Då tog djefvulen Honom med sig tili
den heliga staden och satte Honom öfverst på tinnarne af
templet och sade: »Ast du Guds Son, så gif dig här utföre;
ty det ar skrifvet: Han skall gifva sinom englom befallning
om dig, och de skola bära dig på sinä händer, att du icke
skall stöta din fot emot stenen». Då sade Jesus tili honom:
»Det är ock skrifvet: Herran, din Gud, skall du icke fresta».

Ater tog djefvulen Honom med sig uppå ett ganska högt
berg, och viste Honom alla riken i verlden och deras här-
lighet, och sade tili honom: »Alit detta viii jag gifva dig,
om du faller neder och tillbeder mig». Då sade Jesus: »Gack
bort, Satan; ty det är skrifvet: Herran, din Gud, skall du
tillhedja, och Honom,allena skall du tjena»**. Då öfvergaf
djefvulen Honom, och englarne gingo fram och tjente Honom.

*) Emedan den förste Adam icke hade bestått i frestelsen, så
måste Christus, den andre Adam, som äter skulle ställa alit tili
rätta, hvilket den förste hade förderfvat, äfven frestas af djefvulen.

") Liksom vid den första menniskans frestelse, så framställer
äfven här djefvulen för Chrislus den ogudliga lustan i dess trefal-
diga skepnad, såsom köttsens begärelse, ögonens begärelse och hög-
färdigt lefverne.

§. 111- Ben föregående kallelsen af de förste
Lärjungarne. (Joh. i, 29—54).

1. Derefter såg Johannes Jesum komma tili sig och
sade: »Si, Guds Lam, som borttager verldens synd.
Denne är det, om hvilken jag sagt hafver: efter mig skall
komma en man, den före mig värit hafver, ty Han var förr
an jag, och jag vittnar, att Han är Guds Son». Dagen der-
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§. 112, Bröllopet i Kana. Templets rensande.

efter stod åter Johannes och två af hans lärjungar. Och
som han fick se Jesus gå, sade han: »Si, Guds Lam!»
Och de två hans lärjungar hörde honom tala och följde Jesus.
Då vände sig Jesus om och sade: »Hvad söken I?» Då sade
de tili honom: »Rabbi, hvar vistas du? Han sade tili dem:
»Kommer och ser!» De kommo och sågo, hvar han vistades,
och blefvo den dagen när honom. En af de två var Andreas,
Simon Petri broder*). Han fann först sin broder Simon
och sade tili honom: »Vi hafve funnit Messias». Och
han hade honom tili Jesus. Då Jesus fick se honom, sade
Han: »Du är Simon, Jona son; du skall heta Kephas» **).

*) Den andre var sannolikt Evangelisten Johannes sjelf.
**) Kephas heler på Lätin Petrus, pä Svenska Riippa.

2. Dagen derefter ville Jesus gå ut i Galileen, och
fann Philippus, och sade tili honom: »Följ mig!» Philip-
pus fann Nathanael, och sade tili honom: »Den som Mose
hafver skrifvit om i lagen, och propheterna, hafve vi funnit:
Jesus, Josephs son, af Nazareth». Och Nathanael sade tili
honom: »Kan något godt komma af Nazareth?»*) Philippus
sade tili honom: »Kom och se!» Jesus såg Nathanael komma
tili sig och sade om honom: »Si, en rätt Israelit, i hvilken
intet svek är». Nathanael sade tili Honom: »Hvaraf känner
du mig?» Jesus svarade: »Förr än Philippus kallade dig, då
du var under fikonaträdet, såg Jag dig». Nathanael svarade:
»Rabbi, Du är Guds Son; Du ar Israels konung». Jesus
sade tili honom: »Efter det Jag sade dig, att Jag såg dig,
tror du; större ting, än dessa äro, skall du få se. Sanner-
ligen, sannerligen säger Jag eder: härefter skolen 1 få se
himmelen öppen och Guds englar fara upp och neder öfver
Menuiskones Son».

*) Nathanael stcitte sig öfver Propheten Michas spädomar (§. 81,

2), att Messias skulle komma af Bethlehem.

§. 112. Bröllopet i Kana. Templets rensande.
(Joh. 2).

1. På tredje dagen vardt ett bröllop i Kana i Gali-
leen, och /Jesu moder var der. Men Jesus och hans lär-
jungar voro äfven bjudna tili brölloppet. Och då vinot bc-
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§. 112. Bröllopet i Kana. Temulets rensande.

gynte fattas, sade Jesu moder tili Honom: »De hafva intet
vin». Jesus sade tili henne: »Qvinna, hvad hafver jag med
dig? *) Mia tid å'r ännu icke kommen». Hans moder sade
tili tjenarena: »Hvad Han säger eder, det görer». Så voro
der sex stenkrukor, som satte voro efter sättet om Judarnes
rening, hållande hvardera tu eller tre mått. Jesus sade tili
dem: »Fyller upp krukorna med vatien». Och de fyllde
dem öfverfulla. Och Han sade tili dem:» Låter nu uti och
bärer tili köksmästaren». När då köksmästaren smakade vinet,
som vatten värit hade, och icke visste, hvadan det kommet
var (men tjenarena, som vattnet öst hade, visste det), kallade
han brudgummen och sade tili honom: »Hvar man såtter
först fram det goda vinet, och när de aro vordne druckne, då
det, som sämre är; du hafver gömt det goda vinet alit. här-
till». Detta var det första tecken, som Jesus gjorde i
Kana i Galileen. Och hans lärjungar trodde på Honom.

*) Uti grundspråket ligger uti tilltalet: „Qvinna!" alldeles icke
något anstötligt, såsom förhållandet är efter vårt språkbruk. Me»
väl ligger deiuti, att Han icke kallar henne „Modei", en lindrig
tillrättavisning, ty sedän Christus framträdt såsom Messias, hade Han
blifvit Ufven hennes Aterlösare, och hennes Herie och Frälsare,

2. Och Judarnes paska var hardt när, och Jesus for
upp tili Jerusalem och fann i templet dem, som sålde fä och
får och dufvor, och vexlare sittande*). Och Han gjorde en
gissel af tåg och dref dem alla ut af templet och sade tili
dem, som dufvor sålde: »Hafver detta bort hädän och görer
icke af min Faders hus ett marknadshus!» Då kommo hans
lärjungar ihåg det, som skrifvet är: »Ditt huses nitälskan
hafver frätit mig». -Då sade Judarne tili honom: »Hvad
tecken låter du oss se, att du skall detta göra?» Jesus
svarade: »Slår detta templet neder, och i tre dagar viii
Jag det upprätta». Då sade Judarne: »J sex och fyratio
år är detta tempel uppbygdt **), och du viii det upprätta i
tre dagar?» Men Han sade om sin kropps tempel***).
Och när han var uppslånden ifrån de döda, kommo hans
lärjungar ihåg, att Han hade det sagt dem.

*) Uti det af Herodes förnyade templet hade tili presternas och
folkets förgärdar ytterligare tillkommit qvinnoruas och hedningarnei
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§. 115. Nicodemus.

förgärdar. Uti denna sistnamnda hade boskapshaudlare slagit sig necl
för säljning af offerdjur (under påskhögtiden åtgiugo omkring 300,000
påskalam), och vexlare för vexling af det vanliga myntet tili det
mynt, i hvilket tempel-skatten måste betalas.

**) Templets återställande, hvilket Herodes först begynnte, fort-
saltes efter hans död, och man hade nu redan i 46 är arbetat derpå
(S- 98. 2).

***) Christus tänkte dervid närmast på sin kropps död och upp-
ståndelse, uti hvilka tvenne stycken hans återlösningsverk skulle full-
ändas. Men hans kropp var i sanning det, hvilket templet endast
afbildade, ty uti densamma bodde Gudomens fullhet, lekamligen och
sannskyldigt, liksom afbildligt och förebildligt uti tabernaklet och
templet (§. 37, 3 Anm.).

§. 113. Nicodemus. (Joh. 3).
4. Och var en man af de Phariseer, som hette Nico-

demus, en tifverste ibland Judarne (en medlem af Höga Rå-
det); han kom tili Jesus om natlen och sade UH Ilonom:
»Rabbi, vi vete, att du är kommen af Gudi för en lårare,
ty ingen kan göra de tecken, som Du gör, utan Gud är
med houom». Jesus svarade och sade tili honom: »Sannerli-
gen, sånnerligen säger Jag dig: utan en blifver född
på nytt af vatten och Anda, kan han icke ingå i Guds
rike. Det som är födt af kött, det är kött; och det
som är födt af Andan, det är Ande. Förundra icke,
att Jag sade dig, att J måsten födas på nytt. Vädret blå-
ser hvart det viii, och du hörer dess röst, och du vet icke,
hvadan det kommer, eller hvart det far. Alltså är hvar och
en, som af Andan född är*)».

") Med kött förstår den Hei. Skrift alit syndigt uti och hos
menniskan, hvad som icke är henne af Gud medskapadt, utan ge-
nora syndafallet hos henne inkomniit, med Anda deremot alit
Gudonaligt, hvilket genom aterlösningen gifves eller hos henne för-
uyas. Genom den lekamliga födelsen äre vi kött och bäre Adams
synd och skuld; nu skole vi uti aterlösningen å nyo (andligen) fö-
das, på det Christi helighet och rättfärdighet på samina sätt skall
tillfalla oss, som vi blifvit delaktige af Adamssynd och skuld. Denna
nyfödelse, utan hvilken ingen menniska kan blifva salig, sker uti
dopet genom Christi Auda, som uti va 11 net är verksam. Jfr §. 16S.

26

201



§. 114. Samaritiskan.

2. Nicodemus sade tili Honom: »Huru kan delta ske?»
Jesus svarade: »Är du en mästare i Israel och vet icke detta?
Vi tale, det vi vete, och det vi hafve sett, det vittne vi,
och vårt vittnesbörd anammen J icke. Såsom Mose upphöjde
ormen i öknen (§. 46. 5), alltså måste ock Menniskoues
Son varda upphöjd, på det att hvar och en, som tror på Ho-
nom, skall icke förgås, utan få evinnerligt lif. Ty så äl-
skade Gud verlden, att Han utgaf sin enda Son, på
det att hvar och en, som tror på honom, skall icke
förgås, utan få evinnerligt lif. Ty icke hafver Gud
sändt sin Son i verlden, att Han skall döma verlden, utan på
det att verlden skall varda salig genom Honom. Hvilken
som tror på Honom, han varder icke dömd, inen hvilken
som icke tror, han är redo dömd, efter det han icke trodde
i Guds enda Sons namn. Men detta är domen, att lju-
set är kommet i verlden, och menniskorna älskade mer mör-
kret än ljuset».

§. 114. Samaritiskan. (Joh. 4).
\

. Då Jesus derefter öfvergaf Judeen och drog åter
in i Galileen, måste Han gå genom Samarien. Och Han kom
tili en stad, som kallas Sichar, hvarest var Jakobs brunn.
Och efter det Jesus var trött af vägen, satte Han sig ned
vid brunnen. Då kom en qvinna af Samarien, tili att hämta
valten. Jesus sade tili henne: »Gif mig dricka». Den Sa-
maritiska qvinnan sade tili Honom: »Huru bedes du, som är
en Jude, dricka af mig, som är en Samaritisk qvinna?» Ty
Judarne hafva ingen handel med Samariterne. Jesus svarade:
»Förstode du Guds gåfva och ho den är, som säger tili dig:
gif mig dricka, då beddes du af honom, att han gåfve dig
lefvande vatten» *). Sade. qvinnan tili Honom: »Herre,
icke hafver du, det du kan taga det med, och brunnen är
djup; hvadan hafver du då lefvande vatten?» Jesus svarade:
»Hvar och en som dricker af detta vatten, han varder tör-
stig igen. Men hvilken som dricker af det vatien, som Jag
honom gifver, han skall icke törsta tili evig tid». Sade
qvinnan tili honom: »llerre, gif mig det vatlnet, att jag icke
törstar, eller behöfver komma hit efter vatten».
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§. 115. Jesus uti Synagogan i Nazareth.

*) Det lcfvande vatten, Christus gifver, är Evangelium.
2. Jesus sade tili henne: »Gack, kalla din man och

kom hit». Svarade qvinnan: »Jag hafver ingen man». Je-
sus sade tili henne: »Du sade rätt: jag hafver ingen man.
Ty du hafver haft fem män, och den du nu hafver, är icke
din». Qvinnan sade tili honom: »Herre, jag ser, att du är
en prophet. Våre fäder hafva tillbedit på detta berget (Gari-
zim jfr. §. 90. 2; 97. 2); och I sägen, att i Jerusalem
är det rum, der man tillbedja skall». Jesus sade tili henne:
»I veten icke, hvad I tillbedjen, men vi vete, hvad vi tili—-
bedje; ty saligheten är af Judomen. Men den tid
kommer och är nu allaredan, att rätte tillbedjare
skola tillbedja Fadren i Anda och sanning, ty Fa-
dren viii ock sådana hafva, som Honom tillbedja
skola. Gud är en Ande, och de, som Honom till-
bedja, skola tillbedja i Anda och i sanning». Då sade
qvinnan tili honom: »Jag vet, att Messias skall komma,
som kallas Christus. När Han kommer, varder Han oss ali
ting undervisande». Sade Jesus tili henne: »Jag är den-
samme, som talar med dig». Då lät qvinnan sin kruka
stå och gick in i staden och sade tili folket: »Kommer, och
ser en man, som mig hafver sagt alit, det jag hafver gjort;
månne han icke vara Christus?» När nu Samariterne
kommo tili Honom, bådo de Honom, att Han ville blifva när
dem; och Han blef der i två dagar. Och många sade tili
qvinnan: »Nu tro vi, icke för ditt tals skull, ty vi hafve
sjelfve hört och vete, att Han är visst Christus, verl-
dens Frälsare».

§. 115- Jesus uti Synagogan i Nazareth. (Luc. 4).
Och Jesus kom åter tili Nazareth, der Han uppfödd

var, och gick om sabbathsdagen in i Synagogan, som hans
sedvänja var, och slod upp och ville läsa. Då vardt Honom
fången Esaie Prophetens bok; och då Han lät upp boken,
fann han det rummet, der skrifvet står (Es. 61, i. 2):
»Herrans Ande är öfver mig, derföre att Han hafver smort
mig; tili att förkunna evangelium dem fattigotn hafver Hau
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§. 116. Jesu Lärjnngar.

sändt mig, tili att läka de förkrossade hjertan, tili att pre-
dika de fångar frihet och dem blindom syn och detn sönder-
siagnom förlossning, tili att predika Herrans behagliga år».
Sedän lade Han boken tillhopa och fick tjenaren och satte
sig, och allas ögon aktade på Honom. Då begynte Han tili
att säga tili dem: »I dag är denna skrift fullbordad för edra
öron». —Och de förundrade sig på de nådefulla ord, som
gingo af hans mun, och sade: »Är icke deone Josephs son?»
Men han sade tili dem: »Visserligen mågen I säga tili mig:
läkare, läk dig sjelf; huru stora ting hafve vi hört i Kaper-
naum skedde vara? Gör ock sådana här i ditt fädernesland.

Sannerligen säger Jag eder: ingen prophet är afhallen i
sitt fädernesland. Många enkor voro uti Israel uti Elie tid,
och tili ingen af dem vardt Elias sänd, ulan tili en enkä i
Sarepta (§. 74. 4). Och månge spetälske voro i Israel i
propheten Elisas tid, och ingen af dem vardt ren gjord, för-
utan Naeman af Syrien (§. 77)». Och alle, de i Syna-
gogan voro, uppfylldes med vrede och drefvo Honom utur
staden och ledde Honom ut öfverst på klinten af berget och
ville störta Honom derutföre. Men Han gick midt igenom
dem sin väg.

§. 116- Jesu Lärjungar.
i. Matth. A. Luc. 5. Men det begaf sig,

att Jesus stod vid sjön Genezareth, och då folket föll honom
öfver, på det de skulle höra Guds ord, gick Han in uti en
båt, som var Simons, och bad honom, att han skulle lägga
litet ut ifrån landet. Och Han satte sig och lärde folket utur
båten. Då Han vände igen tala, sade Han tili Simon: »Lägg
ut på djupet och kaster edra nät ut tili drägt». Simon sva-
rade: »Mästare, vi hafve arbetat hela natten och fått intet;
men på dina ord viii jag kasta ut näten». Och då de det gjorde,
beslöto de en mäkta stor hop fiskar, och deras nät gick sön-
der. Och de vinkade tili sinä stallbröder, som voro i den
andra båten, alt de skulle komma och hjelpa dem. Och de
kommo och uppfyllde båda båtarne, så att de begynnte sjunka.
Då Simon Petrus det såg, föll han tili Jesu knä, sägande:
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§. 116. Jesu Lärjungar.

»Herre, gack ut ifrån mig. ty jag är en syndig menniska»,
ty en förskräckelse var kommen öfver honom och öfver

alla, de med honom voro, för detta fiskafängets skull, samma-
lunda oek öfver Andreas, hans broder, och öfver Jacobus och
Johannes, som Simons stallbröder voro. Och Jesus sade:
»Följer mig; Jag viii göra eder tili nvenniskors fiskare».
Och de förde båtarne i land, öfvergåfvo alltsammans och
följde honom.

2. Matth. 9. Marc. 2. Luc. 5. Efter
några dagar gick Jesus åter ut tili hafvet, och alit folket
kom tili Honom, och Han lärde dem. Och då Han gick der
fram, såg Han Levi, som äfven hette Mattheus, sittande vid
tullen och sade tili honom: »Följ mig!» Och han öfvergaf
alit,, stod upp och följde Honom. Och Levi tillslällde för
Honom ett stort gästabud uti sitt hus, och månge publikaner
och syndare sutto tili bords med Jesus och hans lärjungar.
Då de Skriftlärde och Phariseer det sågo, sade de tili Hans
lärjungar: »Hvi äter och dricker eder Mäslare med publi-
kaner och syndare?»*) Då sade Jesus tili dem: »De
der helbregda aro, behöfva icke läkare, utan de,
som kranke äro. Jag är icke kommen att kalla de
rättfärdiga, utan syndare tili bättring».

*) Publikaner kallades de underordnade betjente, hvilka vid
de särskilda tull-husen indrefvo den tuli, som tili Romarene skulle
erläggas. Nödvändigheten, att tili de föraktade Hedningarne betala
tuli, var för Judarne ytterst motbjudande, och tullniirerne, som
derjemte tilläto sig oriittfärdigheter och utjpressningar af raånga slag,
voro föremål för det bittraste hat. De Judar, som liito bruka sig
tiil denna befatlning, ansägos såsom affällingar och voro uteslutne
från kyrkans gemenskap.

3. Matth. 10. Marc. 3. Luc. 6. —Och
Jesus kallade sinä Lärjungar och utvalde Tolf af dem, hvilka
Han ock kallade Apostlar (sändebud), att Han skulle sända
dem ut att predika. De tolf Apostlarnes namn äro följande:
\. Simon Petrus, son af fiskaren Jonas från Bethsaida,
och 2. hans broder Andreas, 3. Johannes, son af den
Galileiske fiskaren Zebedaeus och Salome, och A. hans bro-
der Jacobus (den äldre), 5. Philippus, 6. Bartholo-
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§. 116. Jesu Lärjungar.

jnaeus, 7. Thomas, tvilling, 8. Mattheus eller Levi,
9. Jacobus, (den yngre), son af Alphaeus och Maria, en
syster tili Jesu moder, derföre ock Herrans broder kallad,
•10. Judas Jacobi (d. ä. son eller ock broder tili Jaco-
bus, tilläfventyrs den sistnämndes broder), 11. Simon från
Kana och 12. Judas Ischariot.

4. ■—■ Luc. 9. Men det begaf sig en gång, vid de
gingo på vägen, att en sade tili Jesus: »Jag viii följa dig,
hvart du går». Sade Jesus tili honom: »Räfvarne hafva ku-
lor och fåglarne under himmelen nästen, men Menniskones
Son hafver icke, der Han kan luta sitt hufvud tili». —Och
Han sade tili en annan: »Följ mig!» Men denne sade: »Herre,
lät mig först gå bort och begrafva min fader». Då sade Je-
sus tili honom: »Låt de döda begrafva sinä döda, men du,
gack och förkunna Guds rike». En annan sade: »Herre,
jag viii följa dig, men låt mig först gå och skilja mig ifrån
dem, som i mitt hus äro». Sade Jesus tili honom: »Hvil-
ken som sätter sin hand tili plogen och ser tillbaka, han är
icke beqväm tili Guds rike».
Anm. Den som viii tjena Guds rike, måste låta alla andra be-

tänkligheter vika. Äfven det, som raed skäl synes den naturliga
menniskan (den andligen döde), den der icke kiinner tili nå-
got vigtigare, såsom den heligaste pligt, neml. att tjena föräl-
drar och anförvandter, det måste, om det kommer derpå an,
stå tillbaka för Guds rikes tjenst. Här är ej någon tid att för-
lora, här gäller det att giipa uli, utan att befiåga sig med kött
och blod.

5. Luc. 10. Sedän skickade Herren andra 70
lärjungar och sände dem två och två i alla städer och byar,
att predika evangelium om Guds rike och att hela de sjuka,
och sade tili dem: »Säden är mycken, men arbetarena
äro få. Beder fördenskull sädens Herre, att Han
utsänder arbetare i sin säd». Äfven många qvinnor
trodde på Honom och lemnade Honom understöd af sinä håfvor.
An m. De Tolf lärjungarne öfvergåfvo alit och voro städse i Jesu

omgifning, men de Sjuttio förblefvo vanligtvis vid deras borger-
liga yrke och tjeiiade Honom endast vid särskildta tili talien
Liksom tolftalet raotsvarade Israels stammar, sä motsvarade an-
talet af de sjuttio lärjungarne jordens sjuttio folk.
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§. 117. Bergspredikan.

§. 117. Bergspredikan. (Matth. 5—7).
1. Och Jesus gick omkring i hela Galileiska landet,

lärde uti deras synagogor och predikade evangelium om riket
och botade allahanda sjukdom och krankhet ibland folket.
Och Honom följde mycket folk efler. Men när Han såg fol-
ket, steg han upp på ett berg och satte sig och lärde dem,
sägande: »Salige aro de, som äro andeligen fattige *); ty
himmelriket hörer dem tili. Salige äro de bedröfvade; ty
de skola få hugsvalelse. Salige äro de saktmodige; ty de
skole besitta jorden. Salige äro de, som hungra och törsta
efter rältfärdigheten; ty de skola blifva mättade. Salige
aro de barmhertige; ty dem skall ske barmhertighet.
Salige äro de renhjertade; ty de skola se Gud. ■—■ Salige
äro de fridsame; ty de skola kallas Guds barn. Salige
äro de, som lida förföljelse för rättvisans skull; ty dem hö-
rer himmelriket tili. Salige ären I, när menniskorna för-
smäda och förfölja eder och säga alit ondt emot eder, Iju-
gande, för min skull».

*) Andeligen fattige äro de, hyilka veta, att de af sig sjelfve
intet aro, icke hafva något och icke förmå något, utan vänta alit
af Guds nåd och bistånd.

2. »I ären jordens sait. Är det så, att saltet
mister sin sälta, hvarmed skall man då saita? Tili intet
mer är det nytligt, utan att man kastar det ut och låter det
trampas af menniskorna. I ären verldens ljus. Icke
kan den staden döljas, som ligger på berget. Icke heller
tänder man ett ljus och sätter det under en skäppa, ulan på
en ljusastaka, att det lyser allom dem, som i huset äro.
Så låter edert ljus lysa för menniskorna, att de måga se
edra goda gerningar och prisa eder Fader, som är i himme-
len». »I skolen icke mena, att Jag är kommen
tili att upplossa lagen eller propheterna. Jag är
icke kommen tili att upplossa, utan tili att fullborda.
Ty Jag säger eder för sannt: tili dess att himmel
och jord förgås, varder ej förgången den minsta
bokstafven, icke heller en prick af lagen».

3. »I hafven hört, att tili de gamle sagdt är: Du
skall icke dräpa; men hvilken som dräper, han skall vara
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§. 117. Bergspredikan.

skyldig under domen. Men Jag säger eder, att hvilken som
förtörnas på sin broder, hau är skyldig under domen.
Men hvilken som säger: Racha (d. v. s. odugling) tili sin
broder, han är skyldig under Rådet; men hvilken som
säger: du dåre (d. v. s. gudlös), han är skyldig tili helve-
tets eld. Derföre om du offrar din gåfva på altaret, och
kommer så ihåg, att din broder hafver något emot dig, så
lägg din gåfva ned för altaret och gack först bort och för-
lika dig med din broder, och kom sedän och offra din gåfva.
Du skall vara din trätobroder benägen tili vänskap snart, me-
dan du ännu är med honom på vägen (lifvets väg), att din
trätobroder icke antvardar dig domaren, och du kastas så i
häktelse. Sannerligen säger Jag dig: Du varder der icke
utkommande, tili dess du hafver betalat den yttersta skärf-
ven». »I hafven hört att det var sagdt de gamle: Du
skall icke göra hor. Men Jag säger eder: hvilken som
ser på en qvinna, tili att begära henne, han hafver allare-
dan gjort hor med henne i sitt hjerta. Om så är, att ditt
högra öga är dig tili förargelse, så rif det ut och kasta det
ifrån dig. Det är dig bältre, att en din ledamot förderfvas,
än att din hela kropp skulle kastas tili helvete. Är det ock
så, att din högra hand är dig tili förargelse, så hugg henue
af och kasta o henne ifrån dig. Det är dig bättre, etc.»

4. »Ater hafven I hört, att det var sagdt de gamle:
Du skall icke svärja dig men. Men Jag säger eder,
att I skolen allsintet svärja, hvarken vid himmelen, ty han
är Guds stol, eller vid jorden, ty hon är hans fotapall, ej
heller vid Jerusalem, ty det är en mäktig konungs stad.
Ej heller skall du svärja vid ditt hufvud, ty du förmår icke
göra ett hår hvitt eller svart. Men edert tai skall vara: Ja,
Ja, Nej, Nej; hvad deröfver är, det är af ondo». »I haf-
ven hört, alt det är sagdt: Öga för öga, tand för tand.
Men Jag säger eder, att I icke skolen slå det onda emot;
utan är det så, att någon slår dig vid det högra kindbenet,
så vänd honom ock det andra tili. Och om någon viii gå
tili rälta med dig och taga din kjortel ifrån dig, låt honom
ock hafva kapan med. Och om någon nödgar dig en mii,
så gack två med honom. Gif honom, som af dig bedes, och
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§. 118. Bergspredikan.

vänd dig icke ifrån honom, som något viii lana af dig.»
»J hafven hört, att det är sagdt: Du skall älska din nasta
och hata din fiende. (Jlr §. 42. 5). Men Jag säger eder
älsker edra ovänner, välsigner dem, som eder banna, görer
väl emot dem, soin eder hata, beder för dem, som göra eder
skada och förfölja eder; på det J skolea vara eder Faders
barn, som är i himmelen, ty Han låter sin soi uppgå öfver
onda och goda, och låter regna öfver rättfärdiga och orätt-
färdiga. Förty om J älsken dem, som eder älska, hvad fån J för
lön? Göra icke ock så de publikaner? Varer fördenskull full-
komlige, såsom eder himmelske Fader fullkomlig är».

5. »Hafver akt uppå eder allmosa, att J icke gifven
henne för menniskorna, på det J skolen varda sedde af dem;
annars hafven J ingen lön när eder Fader, som är i him-
melen. Men när du viii gifva allmosa, så låt din venstra
hand ej veta, hvad den högra gör, på det din allmosa blif-
ver lönlig, och din Fader, som i löndom ser, vedergäller
dig det uppenbarligen». »Och när du beder, skall du
icke vara som de skrymtare, förty de stå gerna i synago-
gorna och gatuhörnen och bedja, att de skola blifva sedde
af menniskorna. Sannerligen säger jag eder: de hafva fått
sin lön. Men när du beder, så gack in i din kammare, och
slå dörren tili, och bed din Fader hemligen, och din Fader,
som i löndom ser, skall dig det vedergälla uppenbarligen.
Och när J bedjen, skolen J icke vara mångtalige. såsom
hedningarne, ty de mena, att de skola varda hörde för sinä
många ords skull. Derföre skolen J bedja alltså: Fader
vår, som äst i himlom! Helgadt varde ditt namn!
Tillkomme ditt rike! Ske din vilje, såsom i him-
melen, så ock på jorden! Vårt dagliga bröd gif oss
i dag! Och förlåt oss vara skulder, såsom ock vi
förlåte dem oss skyldige äro! Och inled oss icke i
frästelse! Utan fräls oss ifrån ondo! Ty riket är
ditt, och makten och härligheten i evighet! Amen!»

§. 118. Bergspredikan.
(Fortsättning).

6. »J skolen icke församla eder egodelar på
27
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§. 118. Bergspredikan.

jorden, der mal och rost förderfvar dem, och der som tjufvar
grafva och stjäla. Utan församler eder egodelar i himmelen, der
hvarken rost eller mal förderfvar dem, och der tjufvar icke
grafva eller stjäla. Ty der edra egodelar aro, der är ock
edert hjerta. Ingen kan tjena två herrar, ty att han an-
tingen skall hata den ena, och den andra älska, eller han
håller sig intill den ena, och den andra föraktar han. J
kunnen icke tjena Gudi och Mammon. Derföre säger Jag
eder: sörjer icke för edert lif, hvad J skolen äta och dricka,
och icke för eder kropp, hvad J skolen kläda eder med; är
icke lifvet mer än maten, och kroppen mer än kläderna?
Ser uppå fåglarna under himmelen: de så intet, och intet
skära de heller upp, och församja intet i ladorna, och eder
himmelske Fader föder dem. Ären J icke mycket mer än
de? Och för hvars skull surjen i för kläderna? Skåder lii—-
joraa på marken, huru de växa; de arbeta intet, ej heller
spinna. Dock säger Jag eder, att icke Salomo i ali sin här-
lighet var så klädd, som en af dem. Så skolen J nu icke
hafva omsorg, sägande: hvad skole vi äta? eller hvad skole
vi dricka? eller hvad skole vi kläda oss med? Ty alit sådant
söka hedningarne. Eder himmelske Fader vet väl, att alit
detta göres eder hehof. Söker först efter Guds rike och
Hans rätlfärdighet, så faller eder alit detta tili. Sörjer för-
denskull icke för morgondagen, ty morgondagen hafver sjelf
sin omsorg med sig. Det är nog, alt hvar dag hafver sin
egen plåga».

7. Dömer icke, på det J icke skolen varda dömde.
Ty med den dom, som J dömen, skolen J dömde varda, och
med det målt, som J mäten, skall eder mätet varda. Huru
ser du ett grand i din broders öga och varder icke varse
en bjelke i ditt öga? Eller huru säger du tili din broder:
håll, jag viii taga ut grandet ur ditt öga, och si, en bjelke
är i ditt öga? Du skrymtare, kasta först ut bjelken af ditt
öga; sedän se tili, huru du kan ultaga grandet af din bro-
ders öga». (Jfr. §. 42. A). »Beder, och eder skall
varda gifvet; söker, och J skolen finna; klapper, och eder
skall upplåtas. Alit det J nu viljen menuiskorna skola göra
eder, det görer J ock dem».
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§. 119. Den spetelske, den borttagne och o s. v. 2(1

8. »Går in igenom den trånga porten; ty den por-
ten är trång och den vägen smal, som drager tili Jifvet, och
få äro de, som finna honom». ■— »Hvart och ett godt träd
bär god frukt, men ett ondt träd bar ond frukt. Hvart
och ett träd, som icke bär god frukt skall afhuggas och
kastas i elden. Derföre skolen J kanna dem på deras frukt.
Icke varder hvar och en kommande in i himmelriket, som
säger tili mig: Herre, Herre; utan den, som gör min faders
vilja, som är i himmelen». »Derföre hvar och en, som
hörer dessa minä ord och gör derefter, honom liknar jag vid
en vis man, som sitt hus byggde på ett hälleberg. Så föll
slagregn, och kom flod, och vädret blåste och stötte på hu-
set, och det föll dock icke omkull, ty det var grundadt på
hälleberget. Och hvar och en, som hörer af mig dessa ord
och gör icke derefter, han liknas vid en fåvitsk man, som
byggde sitt hus på sanden. Och föll slagregn, och kom flod,
och vädret blåste och stötte på huset, och det föll omkull
och dess fall var stort». Då Jesus lyktade delta talet,
vardt folket förskräckt öfver hans lärdom, ty Han predikade
väldeligen, och icke som de Skriftlärde.

§. 119- Den spetelske, den borttagne och
höfvidsmannen i Kapernaum.

(Matth. 8. Marc. 1 o. 2. Luc. 5 o. 7).
4. Och der kom tili Jesus en spetelsk man, till-

bad Honom och sade: »Herre, viii du, så kan du göra mig
ren». Då räckte Jesus ut sin hand och tog på honom, sä-
gande: »Jag viii, var ren!» Och slraxt vardt han ren utaf
sin spetelska. Och efter några dagar gick Han åter in i
Kapernaum, och det spordes, att lian var i huset. Då hade
de fram för Honom en borttagen, den der framburen var
af fyra. Och då de icke kunde komma tili Honom för fol-
kets skull, refvo de taket på huset, der Han var, och släppte
ned sängen. När Jesus såg deras tro, sade Han tili den
borttagne: »Min son, dina synder väre dig förlåtne». Så
voro der några af de Skriftlärde sittande, som tänkte i sinä
hjertau: »Hvi talar denne sadan hädelse? Ho kan förlåta



§. 120. Stormen på hafvet. Gergesenerne.

synder, utan allena Gud?» Men då Jesus förnam deras tan-
kar, sade Han: »Hvilket är lättare att säga: diaa synder
väre dig förlåtna; eller att säga: statt upp, tag din säng och
gack? Men på det J skolen veta, att Menniskones Son hafver
makt på jorden förlåta synder, sade Han tili den borttagne:
»Statt upp, tag din säng och gack i ditt hus». Och straxt
stod hau upp, tog sin säng och gick ut. Och de förskräcktes
alle och lofvade Gud, som sadan makt hade gifvit menniskom.

2. Derefter gick Jesus tili Kapernaum; och en höfvids-
mans tjenare låg dödssjuk, och han var honom kär. Men då
han hörde af Jesus, sände han de äldste af Judarne tili Honom
och bad Honom, att Han ville komma och göra hans tjenare
helbregda. Då de kommo tili Jesus, bådo de Honom fliteligen,
sägande: »Han är värd, att Du gör honom det, ty han hafver
vårt folk kärt *) och hafver byggt oss Synagogan». Då gick
Jesus med dem. Och då Hau icke långt var ifrån huset, sände
höfvidsmannen sinä vänner tili Honom och sade: »Herre, gör
dig icke omak, ty jag är icke värdig, att du går under mitt
tak; hvarföre jag ock icke räknade mig sjelf värdig, tili att
komma tili Dig; utan säg med ett ord, så varder min
tjenare helbregda. Ty Jag är ock en man, stadd under
herrskap, och hafver krigsknektar under mig, och jag säger tili
den ena: gack och han går, och tili den andra: kom,
och han kommer, och tili min tjenare: gör det, och han
gör så».**) Då Jesus detta hörde, förundrade Han sig på honom
och sade tili folket: »Det säger Jag eder: så stor tro hafver
Jag icke funnit i Israel». Och tili höfvidsmannen sade Han:
»Gack, och som du tror, så ske dig». Och i samma stun-
den blef hans tjenare helbregda.

*) Höfvidsmannen var en port-proselyt (§. 100. 2).
**) Hans mening var: Liksoin de honom underlydaude perso-

nerna visade houom hörsamhet, sä mäste alla krafter i iiaturen och
läkemedlen vara Christi bud underdånige.

§. 120. Stormen på hafvet. Gergesenerne.
(Matth. 8. Marc. 4 och 5. Luc. 8).

4. Och Han steg i skeppet, och hans lärjungar följde
Honom. Och si, en storm växte upp i hafvet, så att vågen slog
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§. 120. Stormen på hafvet. Gergeserne.

utofver skeppet, och Han sof. Då gingo lärjungarne tili och
väckte Honom upp, sägande: »Herre, fräls oss! vi förgås».
Då sade Haa tili dem: »J klentrogne, hvi rädens J?»
och slod upp och uäpste vädret och sade tili hafvet: »Tig
och var stilla!» Och det vardt stilla lugnet. Men menni-
skorna förundrade sig och sade: »Ilvad är denne för en, att
vädret och hafvet aro Honom lydige!»

2. Och Han kom på andra sidan hafvet uti de Ger-
geseners (eller Gadareners) ängd. Och straxt Han steg utur
skeppet, lopp emot honom en besatt*), den der plägade bo
uti grifter. Ingen kunde späka honom, ty han hade många
resor värit bunden, men hade sönderslitit kedjorna. Han föll
neder för Jesus och ropade: »Hyad hafver jag med dig göra,
Jesu, den högste Guds Son? Är du kommen för att plåga
oss, förr an tid är?» **) Och Jesus sporde honom: »Hvad
är ditt namn?» Han svarade: »Legio är mitt namn, förty
vi äro månge». Och der var vid bergen en stor svinahjord
betande. Och djeflarne bådo Honom, sägande: »Är det så,
att du drifver oss ut, så lofva oss, att vi fara uti den svina-
hjorden». Och då Jesus tillstadde dem det, drogo de orene
andarne straxt ut och foro in uti svinen, och hjorden bråd-
störte sig i hafvet (de voro vid 2000) och vordo fördränkte
i hafvet. Men de, som skötte svinen, flydde och förkun-
nade det in i staden och på bygden; och si, då gick hela
staden ut emot Jesus och bådo Honom, att Han ville gå bort
utur deras landsändar ***).

*) Besatthet var en fruktansvärd, i Jesu tid synnerligen ofta
intraffande sjukdom,' hvilken framkallades deraf, att en ond ande
bemäktigade sig en menniska och, genom uudertryckande af hen-
nes personlighet, beherrskade hennes sinnen och lemmar och raiss-
brukade desamma tili onaturlig, förstörande verksumhet (kramp,
ryckningar, laseri ete). Christus, som var kommen, „att nederslå
alla djefvulens gerningar" (1 Joh. 3,8), trädde allestädes helande
emot denna djefvulens förskrackliga magt.

") Den olycklige talade icke af eget sinne, utan efter ingifvelse
af den honom beherrskande onde anden.

*") De orene andarne bädo Jesus alt fä fara i svinen, för att
kuuna förorsaka sä myeken skada, som möjligt, och (hvilket äf-
ven lyckades dem) hindiä Jesu verksamhet i denna trakt. Men
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§. 120. Stormen på hafvet. Gergesenerne.

Jesus tillät dem det, efter ali sannolikhet, dels för den sjukesskull,
att haa med egna ögon skulle se, huru han från sinä plågo-andar
befriades, dels väl äfven för att genotn den joi- diska förlusten
briuga egarene af hjordeu en bimmelsk vinning. Att det senare
ändamålet iclce vanns, var icke Hans, utan deras skull.

§. 121- Jairi dotter och den sjuka qvinnan.
(Matth. 9. Marc. 5 Luc. 8).

Och då Jesus var öfverfaren igen med skeppet, för-
samlades tili honom myeket folk. Och si, der kom en af
synagogans öfverstar, benämnd Jairus, föll ned för Hans
fötter, bad honom och sade: »Mästare, min dotter är i sitt
yttersta; jag beder Dig, alt Du kommer och lägger händer
på henne, att hon måtte vederfås och lefva». Då gick Han
med honom, och Honom följde myeket folk, och de trängde
Honom. Och der var en qvinna, som hade haft en sjuk-
dom i 42 år; hon hade förtart alit sitt på läkare och hade
dock ingen hjelp fömummit. Hon kom ibland folket bakefter
och tog på hans kläder; och straxt kände hon i kroppen, alt
hon var botad af plågan. Och Jesus sade: »Ho är den, som
tog på mig?» Då de alle nekade, sade Petrus: »Mästare,
folket tränger Dig, och Du säger: Ho tog på mig?» Jesus
sade: »Någon hafver ju tagit på mig, ty Jag kände, alt kraft
gick af mig». Men då qvinnan såg, att det icke var lön-
ligt; kom hon skälfvande, föll ned för Hans fötter och för-
kunnade för alit folket, för hvad orsaks skull hon hade lagit
på Honom och huruledes hon blef straxt helbregda. Men lian
sade tili henne: »Yar tröst, min dotter, din tro haf-
ver frälst dig; gack med frid!» Och vid Han ännu ta-
lade, kom en af öfverstens hus och sade tili honom: »Din
dotler är död; gör icke Mästaren omak». Men Jesus sade:
»Räds icke, utan Iro allenast, och hon varder helbregda».
Då Han nu kom i huset och fick se sorlet och dem, som
myeket sörjde och greto, gick Han in och sade: »Hvad grå-
ten J? Pigan är-icke död, men hon sofver» *). Och de
gjorde gäck af Honom. Då dref Han alla ut och tog med
sig pigaus fader och moder, och Petrus, Jacobus och Johan-
nes, och gick in, der pigan låg, fattade henne vid handen
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§. 122. Ynglingen i Nain och synderskan.

och sade: »Talitha kumi, d. ä. piga, statt upp!» Och strax
stod pigan upp och gick. Och hon var vid 12 år gammal.

*) Oaktadt hon är död, säger Jesus likväl: „Hon sofver," ty
för Honom, som har makt att uppvacka de döda, är döden endast
tik en sömn.

§. 122. Ynglingen i Nain och synderskan.
(Matth. 9. Marc. 5. Luc. 7).

4. Derpå gick Jesus uti den staden, som kallas Nain.
Då Haa kom intill stadsporten, si, da bars der ut en död,
sin moders ende son, och hon var enkä. Då Herren såg
henne, varkunnade Han sig öfver henne och sade tili henne;
»Gråt icke!» Och Han gick tili och tog på båren och sade:
»Jag säger dig, unge man, statt upp!» Och den döde satte
sig upp och begynte tala. Och Han fick honom hans moder.
Och en räddhåga kom öfver alla, och de prisade Gud, sä-
gande: »En stor prophet är uppkommen ibland oss, och Gud
hafver sökt sitt folk».

2. Men en af de Phariseer, vid namn Simon, bad
Honom, att Han skulle få sig mat med honom. Och si, en
qvinna var i staden, som hade värit en synderska *). Då hon
förnam, att Han tili bords satt i Phariseens hus, bar hon
dit ett glas med smörjelse, och stod bakom honom vid hans
fötter, gråtande, och begynte väta hans fötter med tårar, och
torkade med sitt hufvudhår, och kysste hans fötter och smorde
dem med smörjelse. Men då Phariseen, som Honom bjudit
hade, såg detta, sade han vid sig sjelf: »Vore denne en
prophet, visserligen visste han, ho och hurudan denua qvinna
ar, som handterar honom; ty hon är en synderska». Jesus
svarade och sade tili honom: »Simon, Jag hafver något säga
dig». Han sade: »Mästare, säg!» Jesus sade: »En man
hade två gäldenärer. Den ene var honom skyldig 500 pen-
ningar, och den andre .50. När de icke makt hade att be-
tala, gaf han dem båda tili. Säg nu, hvilken af dem var-
der honom mera älskande?» Simon svarade: »Jag me-
nar, att den, som han gaf mera tili». Jesus sade: »Rätt
dömde du», och vände sig tili qvinnan och sade tili Simon:
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§. Den sjuke vid dammen Bethesda,

»Ser du denna qvinnan? Jag gick in i ditt hus; du hafver
intet vatten gifvit mig tili minä fötter, men hon hafver vätt
minä fötter med tårar och torkat med sitt hufvudhår. Du
hafver icke kysst mig, men hon, sedän jag här ingick, haf-
ver icke låtit af kyssä minä fötter. Mitt hufvud hafver du
icke smort med olja, men hon hafver smort minä fötter med
smörjelse. Hvarföre säger Jag dig: henne varda många
synder förlåtna, ty hon älskade mycket, men den
som mindre förlåtes, han älskar mindre». Sedän sade
lian tili henne: »Synderna förlåtas dig». Då begynte de,
som med Honom tili bords sutto, säga vid sig: »Ho är denne,
som ock synder förlåter?» Men han sade tili qvinnan: »Din
tro hafver frälst dig; gack med Md!»

*) Enligt den kyrkliga traditionen var denna synderska Maria
Magdalena.

§. 123. Den sjuke vid dammen Bethesda.
(Joh. 8).

Derefter var en Judarnes högtid, och Jesus for upp tili
Jerusalem. Men i Jerusalem var vid fårahuset en dam, som
hette på Ebreiska Bethesda, och hade fem skjul, deruti
lågo en stor hop sjuke, blinde, halte, borttvinade, och bidde
efter, att vattnet skulle röras. Ty en engel steg ned i dam-
men på en viss tid och rörde vattnet. Den der nu först
steg ned i vattnet, sedän det var rördt, han blef helbregda,
ehvad sjukdom han hade. Så var der en man, som hade
värit sjuk i åtta och tretlio år. Tili honom sade Jesus: »Vili
du blifva helbregda?» Den sjuke svarade: »Herre, jag haf-
ver ingen, som hafver mig i dammen, när vattnet är rördt;
men förr än jag kommer, då är en annan stigen in före
mig». Jesus sade tili honom: »Statt upp, tag din säng och
gack!» Och det var på en sabbathsdag. Då sade Judarne
tili honom, som var vorden helbregda: »Det är sabbath; dig
är icke lofligt bära sängen». Han svarade dem: »Den som
gjorde mig helbregda, han sade tili mig: tag din säng och
gack!» Då sporde de honom: »Ho är den mannen, som sade
det tili dig?» Men han visste icke, ho han var. Derefter
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§. 124, Mannen med den bortvissnade lianden. o. s. v.

fann Jesus honom i templet och sade tili honom: »Si, du
ä'r vorden helbregda; synda icke härefter, att dig icke vederfares
något värre!» Då gick den mamien bort och sade Judarne,
att Jesus var den, som honom hade helbregda gjort. Der-
före förföljde Judarne Jesus och sökte efter att döda Honom,
efter han detta gjorde på sabbathen. Då svarade Jesus dem:
»Min fader verkar intill nu, och Jag verkar ock». Uerföre
sökte Judarne ändå mer efter att döda Honom, ty han ej
allenast bröt sabbathen, utan ock sade Gud vara sin fader,
göraude sig sjelf lik med Gud. Då svarade Jesus:
»Fadren dömer icke någon, utan hafver ali dom gifvit
Sonen, på det alle skola hedra Sonen, såsom Fa-
dren. Och såsom Fadren hafver lif i sig sjelf, så
hafver Han ock gifvit Sonen hafva lif i sig sjelf.
Ransaker Skrifterna, ty J menen eder hafva evinnerligt lif
i dem, och de aro de, som vittna om mig.

§• 124. Mannen med den bortvissnade handen,
Synden emot den Helige Ande.

(Matth. 12. Marc. 3. Luc. 6).
1. Och det begaf sig på en sabbath att Jesus gick

in uti synagogan och lärde. Der var en man, som hade
en bortvissnad hand. Och Phariseerne vaktade på Honom,
om Han ock skulle bota honom om sabbathen, och sporde
Honom, sägande: »Må man ock hela om sabbathen?» Han
svarade: »Hvilketdera är lofligt, göra väl om Sabbathen,
eller göra illa? Hjelpa lifvet, eller dräpa?» Då tego de.'
Då sade Han tili dem: »Hvilken är den menniska ibland eder,
som hafver ett får, och om det faller i gropen om sabbathen!går han icke och fattar uti det och drager det upp? Huru
mycket bättre är nu en menniska. än ett får? Derföre må
man ju göra väl om sabbathen». Då såg Han uppå
dem med vrede och förömkade sig öfver deras hjertas blindhet,
och sade tili mannen: »Räck ut din hand?» Och handen
vardt honom färdig igen, såsom den andra.

2. Då hades fram tili Honom en, som var besatt med
djefvulen • och var blind och dumme; den gjorde Han hei-

28
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§ 123. De sju liknelserua om himmelriket.

bregda. Och alit folket b!ef förskräckt och sade: »Är denne
icke Davids Son» (d. ä. Messias). Men Phariseerne sade:
»lian utdrifver icke djeflar, utan med Beelzebub, djeflarnes.
Öfverste». Men Jesus förstod deras tankar och sade: »livari
och elt rike, som är tvedrägtigt emot sig sjelft, blifver icke
slåndande. Är det nu så, att Satan drifver Satan ut, då
är han tvedrägtig emot sig sjelf; huru blifver då hans rike
beståndande? Men är det så, att Jag drifver djeflar ut med
Guds anda, då är ju Guds rike kommet tili eder. Eller
huru kan någon gå i en mäktig mans hus och beröfva ho-
nom hans boting bort, utan han först binder den mäktiga
och så sedän skinnar hans hus? Hvilken som icke är med
mig, han är emot mig. Fördenskull säger Jag eder: ali
&ynd och försmädelse blifver menniskorna förlåten, men för-
s mad el se (synd) emot Anda n skall icke blifva menniskorna
förlåten, hvarken i denna eller den tillkommande verlden *),
Af frukten känner man trädet. J huggormars afföda, huru
kunnen J tala något godt, medan J ären sjelfve onde? Ty
der hjertat med fullt är, deraf talar munnen. Men Jag
säger eder, att för hvart och ett fåfängt ord, som
menniskorna tala, skola de göra räkenskap på do-
mcdag. Ty af dina ord skall du blifva rätlfärdig
hallen och af dina ord skall du varda fördömd».

*) Synde h mot den Hei. An de är den uppsålliga föihärdel-
sen emot ali den Hei. Andes verksamhet, och det håidnackade, upp-
sätliga lörkastandet af och föraktet för den erbjudna fialsningen.
En sådau menuiska kan icke vidare hjelpas. Phariseerne, hvilka,
under uppsåtlig föibliudelse, härledde Jesu underverk från djefvu-
len, voro åtniinstone på vägen tili denna synd.

§125. De sju liknelserna om himmelriket.
(Matth. 13. Marc. 4. Luc. 8).

\. Derefter gick Jesus utmed hafvet, och der för-
samlades mycket folk tili Honom, så att Han steg uli ett
skcpp och salte sig, och alit folket stod på stranden. Och
Han talade med dem mångahanda i liknelser, sägande:

I. Si, en sädesman gick ut och skulle så. Och när
han sådde, föll soint vid vägen, och kommo fåglarne och
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§. 12S. De sju liknelserna ora himmelriket.

åto det upp. Somt föll på.stenören, der det hade icke
myckeu jord, och gick snart upp, ty det hade icke djup jorJ.
Men när solen gick upp, förvissnade det, och efter det hade
inga rötter, torkades det bort. Somt föll ibland törne,
och törnbuskarne uppväxte och förqvafde det. Somt föll
i god jord och gjorde frukt, somt hundrafallt, somt sextio-
fallt och somt treltiofallt. Hvilken som hafver öron tili alt
höra, han höre! Men denna är liknelsen: Säden är Guds
ord. Hvar någor hörer ordet om riket och förstår det icke,
så kommer den Onde och rifver det bort, som sådt är i hans
hjerta; det är den, som vid vägen sådd var*). Men den
som var sådd på stenören, är den, som hörer ordet och tager
det straxt gladeligen, men han hafver ingen rot i sig sjelf,
utan står tili en tid; och när bedröfvelsen och förföljelsen på-
komma för ordets skull, straxt förargas han. Men den som
var sådd ibland törne, är den som hörer ordet; och denna
verldens bekymmer och rikedomens svek förqväfver ordet, och
han blifver utan frukt. .Men den som var sådd i god jord,
är den som hörer ordet och förstår det och bär också frukt».

*) Vägen betecknar en menuiskas hjerta, hvilket icke förut
genom bättringens plogjern är förberedt för sädens emottagande.
Fåglarne betyda egentligen en verldslig lefnads lustar och förströel-
ser. Men Christus hänför dem på djefvulen, emedan det är han,
hvilken liksom låter dessa fåglar utflyga, och i hvars tjenst de stä.

2. 11. »Himmelriket är likt en menniska, som sådde
god säd i sin åker. Men då folket sof, kom haus ovän och
sådde ogräs midt ibland hvetet, och gick sin väg. Då
nu säden växte, syntes ock ogräset. Då gingo husbondens
tjenare fram och sade tili honom: Herre, sådde du icke god
säd i din åker, hvadan hafver han då ogräs? Då sade han
tili dem: Det hafver ovännen gjort. Sade tjenarena tili honom:
Vili du, att vi gå och hämte det bort? Då sade han: Nej,
på det att, när J upprycken ogräset, J icke skolen ock der-
med upprycka hvetet. Låter båda växa intill skördeliden och
i skördetiden viii jag säga skördemännerna: hämter först ogrä-
set samman och binder det i knippor, tili att uppbrännas,
men hvetet församler i min lada». Och hans lärjungar
stego fram tili honom och sade: »Uttyd oss denna liknelsen
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§■ 126. Johannis Döparens fängelse och död.

om åkrens ogräs». Han .svarade: »Menniskones Son är den,
som den goda sädea sar. Akren är verlden. Den goda säden
äro riksens barn. Ogräset aro hin Ondes barn. Ovännen,
som sådde, är djefvulen. Skördetiden är verldens ände. Skör-
demänuen äro englarne. Såsom nu ogräset hämtas samman
och brännes upp med eld, så skall det ske på denna verldens
äode. Menniskones Son skall sända sinä englar, och de skola
församla ali förargelse utaf hans rike och dem, soin illa göra,
och skola kasta dem uti en brinnande ugn, der skall vara gråt
och tandagnisslan. Då skola de rättfärdiga skina såsom so-
len, i deras faders- rike».

3, 111. »Himmelriket är likt ett senapskorn, som
en man tog och sådde i sin åker, hvilket minst är af alla frön;
men när det varder uppväxt, är det störst ibland krydder och
blifver ett träd, så att fåglarne under himmelen komma och
göra sinä nästen på dess qvistar». IV. »Himmelriket är
likt en surdeg, hvilken en qvinna tog och blandade io tre
skäppor mjöl, tili dess det blef alltsammans surt». •V. »Ater
är himmelriket likt en skatt, som fördold var uti en åker,
hvilken en man fann, och fördolde honom och af rätt glädje,
som han hafver deraf, går han bort och säljer alit, det han
hafver, och köper den åkren». VI. »Ater är himmelri-
ket likt en köpman, som sökte efter goda perlor, och när han
hade funnit en kostelig perla, gick han bort och sålde alit,
det han egde, och köpte henne». VII. »Ater är himmel-
riket likt en not. som kastades i hafvet och församlade alla-
handa fiskar. Och när hon vardt full, drogo de henne tili lands,
och sutto så och hämtade ut de goda i sinä käril, men de onda
kastade de bort. Så skall det ock ske på verldens ända».

§. 126- Johannis Döparens fängelse och död.
(Matth. 44. Marc. 6. Luc. 9).

4. I den tiden hörde fjerdingsförsten Herodes (Antipas)
Jesu rykte och sade tili sinä tjenare: »Denne är Johannes Dö-
paren; han är uppstånden ifrån de döda, derföre gör han så-
dana krafter». Ty Herodes hade gripit Johannes, bundit och
lagt honom i häktelse, för Herodias, sin broders Philippi hu-
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§.127. Spisandet af 5000 män. Petrus i liafsstormen.

strus skull, förty Johannes hade sagt tili honora: »Dig 'är icke
lofligt, att hafva henne». Men Herodias gick efter hans argesta
och hade gerna dräpit honom, och kunde dock icke; ty He-
rodes räddes för folket och visste, alt han var en from och
helig man; och han aktade honom och lydde honom i många
stycken och hörde honom gerna. När nu Johannes uti fängel-
set hörde Christi gerningar, sände han två sinä lärjungar och
lät säga Honom: »Äst du den, som komma skall, eller skole
vi förbida någon annan?» Jesus svarade dem: »Går och säger
Johannes igen, hvad J häfven hört och sett: de blinde se, de
halte gå, de spetälske göras rena, de döfve höra, de döde
resas upp och de fattiga varder predikadt evangelium. Och
salig är den, som icke varder förargad i mig».

2. Men då Herodes på sin födelsedag gaf de ypperste
i Galileen en aftonmåltid, gick Herodias dotter in och dan-
sade, och det behagade Herodes och dem, der med honom sutto
vid bordet. Då sade konungen tili pigan: »Bed utaf mig, hvad
du viii; jag viii gifva dig det». Och svor henne en ed:
»Hvad du bedjande varder af mig, viii jag gifva dig, alit
intill hälften af mitt rike». Hon gick ut och sade tili sin
moder: »Hvad skall jag bedja?» Hon sade: »Johannis Dö-
parens hufvud.» Och hon gick straxt med hast tili konungen
och sade: »Jag viii, att du gifver mig nu straxt på ett fat
Johannis Döparens hufvud». Då vardt konungen bedröfvad;
dock för edens skull, och för deras skull, som der vid bordet
sutto, ville han icke visa henne af. Ulan straxt sände ko-
nungen bödeln och bjöd inhämta hans hufvud. Han gick åstad
och halshögg honom i fångahuset och bar fram hans hufvud
på ett fat och fick det pigan och pigan fick det sin moder.
Då hans lärjungar det sporde, kommo de och togo hans le-
kamen upp och begrofvo honom.
§. 127. Spisandet af 5000 män. Petrus i hafs

stormen. (Matth. \A. Marc. 6. Luc. 9. Job.. 6).
1. Derefter for Jesus bort afsides öfver hafvet och höll

sig undan i ödemarken, och mycket folk kom efter Honom tili
fot från städerna. Och Jesus gick ut och såg det myckna folket
och varkunnade sig öfver dem, förty de voro såsom får, de
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§. 127, Spisandet afSOOO män. Petrus i hafsstormen.

ingen herde hade, och begynte lära dem mycket. Men om
aftonen gingo hans lärjungar tili Honom och sade: »Här är
ödemark och liden är (oriiden. Släpp dem ifrån dig, att de
inåga gå bort i byarne och torpen häromkring och köpa sig
bröd, ty de hafva intet alt ala». Jesus sade: »Gifver J dem
äta». De sade: »Vi hafve här icke mer än fem bröd och två
fiskar, men hvad förslår det ibland så många?» Jesus
sade: »Låter folket sätla sig ned». Då satle sig ned vid 5000
män, i hvart matskap 50. Och Jesus tog brödet, tackade och
fick lärjungarne, men lärjuugarne dem, som sutto, samma-
ledes ock af fiskarne. Och de åto alle och vordo mätte.
Och Jesus sade tili sinä lärjungar: »Samler tillhopa stycken,
som öfverblefne äro, att de icke förfaras». Så hämtade de
tillhopa och uppfyllde tolf korgar med stycken.

2. När nu de menniskorna sågo, alt Jesus hade gjort
tecknet, sade de: »Yisserligen är denne den prophelen, som
komma skall i verlden». När då Jesus förnam, alt de ville
komma och taga Honom och göra Honom tili konung, gick
Han åter afsides bort uppå berget, Han sjelf allena. Men om
aftonen gingo hans lärjungar ned tili hafvet, och stego tili
skepps, och foro öfver hafvet tili Kapernaum; och det var redan
mörkt vordet, och Jesus var ännu icke tili dem kommen.
Och ett stort väder blåste, och de ledo plats i vågen. Men
i den fjerde väkten om natten kom Jesus tili dem, gångande
på hafvet. Och när lärjungarne sågo honom gå på hafvet,
vordo de förfärade och sade: »Det är ett spökelse,»—• och
ropade af räddhåga. Men Jesus talade dem straxt tili och
sade: »Varer vid ett godt mod! det är Jag.» Men Petrus
sade: »Är det Du, så bjud mig komma tili Dig uppå vallnet».
Och Han sade: »Kom!» När Petrus då steg utaf skeppet,
begynte han gå på vattnet, att han skulle komma tili Jesus.
Men när han såg, att vädret var starkt, vardt han förfärad;
och som han begynte sjunka, ropade han och sade: »Herre,
hjelp mig!» Och straxt räckte Jesus ut handen, fattade uti
honom och sade: »O du klentrogne,vhvi tviflade du?»
Och när de voro inkomne i skeppet, stillade vädret sig. Men
de, som voro i skeppet, gingo fram och tillbådo honom och
sade: »Yisserligen är Du Guds Son».
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§. 128. Lifsens bröd.

§. 128. Lifsens bröd. (Joh. 6).
Andra dagen sökte folket Jesus, och då de funno Honom

på andra sidan hafvet, sade de tili honom: »Rabbi, när kom
du hit?» Jesus svarade dem: »Sannerligen sliger Jag eder:
J söken mig icke fördenskull, att J haiven sett tecken, utan
fördenskull, alt J haiven ätit af brödet och ären vordne mätte.
Verker icke den mat, som förgås, utan den, som blifver tili
evinnerligt lif, den menniskones Son eder gifva skall. Jag
är lifsens bröd. Hvilken som kommer tili Mig, hau
skall icke hungra, och hvilken som tror på Mig, han
skall aldrig törsta. Hvilken som äter af detta brödet, han
skall lefva evinnerligen. Och det brödet, som Jag gifva skall,
är milt kött, hvilket Jag gifva skall för verldens lif». Då
kifvade Judarne emellan sig, sägande: »Huru kan denne gifva
oss sitt kött tili att äta?» Jesus sade: »Sannerligen, sanner-
ligen säger Jag eder: ulan J äten Menniskones Sons kött och
dricken Hans blod, då hafven J icke lif i eder. Hvilken som
äter mitt kött och dricker milt blod, han hafver evinnerligt
lif, och Jag skall uppväcka honom på den yttersta dagen. Ty
mitt kött är den rätle maten, och mitt blod är denrätte drycken.
Hvilken som äter mitt kött och dricker mitt blod, han blifver
i Mig, och Jag i honom». *) —Men månge af hans lärjun-
gar, när de detta hörde, sade: »Detta är ett hårdt tai; ho
kan det höra?» Jfrån den tiden gingo månge af hans lärjun-
gar tili rygga och vandrade icke längre med Honom. Då
sade Jesus tili de Tolf: »Icke viljen J ock gå bort?» Simon
Petrus svarade: »Herre, tili hvem skole vi gå? Du haf-
ver eviga lifsens ord; och vi tro och hafve förnummit,
att Du är Ghristus, lefvande Guds Son».

*) Det fnllkomliga och väsendtliga åtnjutandet af Cliristi kött
och hlod, geiiom hvilket vi blifve delaktige af hans lif, erbjudes
oss i den hei. Nattvarden. Jfr §. 15'». 4.

§. 129. Ben Kananeiska qvinnan och den döf-
stumme. (Matth. db. iMarc. 7).

1. Och Jesus gick dadan och kom i Tyri och Sidons
landsändar och ville, alt det ingen veta skulle. Men en Ka-
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§. 129, Den Kananeiska qvinnan och den döfstumme.

naneisk (hednisk) qvinna, hvilkens dotter hade en oren anda,
då hon fick höra om Honom, kom och föll ned för Hans
fötter och sade: »O Herre, Davids son, förbarma dig öfver
mig! Min dotter qväljes jemmerligen af djefvulen». Men Han
svarade henne icke ett ord. Då stego hans lärjungar fram
och bådo honom och sade: »Skilj henne ifrån Dig, ty hon
ropar efter oss». Men Jesus svarade: »Jag är icke utsänd,
utan tili de borttappade får af Israels hus».*) Men hon kom
och tillbad Honom, sägande: »Herre, hjelpmig!» Då svarade
Han: »Det är icke höfveligt, att taga brödet ifrån barneu
och kasta det för hundarne»**). Hon svarade: »Ja Herre,
dock likväl äta hundarne af de smulor, som falla utaf deras
herrars bord». Då svarade Jesus: »O qvinna, din tro är stor;
ske dig, som du viii!» Och hennes dotter blef helbregda i
samma stund.

*) Christi veiksamhet under hans vandel hai' på jorden skulle
ännu inskränka sig tili förbundsfolket; först uär återlösningen genora
hans död och uppståndelse var fulländad, skulle frukten af den-
sanima erbjudas äfven åt hedningarnfe. Men liksoin G. T:s prophe-
ter u nda ntags vis, Israel tili blygd, understundotn (§. 77. 1. och
§. 80.) verkade äfven ibland hedningaine, så ock Christus.

**) Jesu skenbara härdhet mot den bönfallnnde qvinnan hade
endast tili ändamål, att bringa tili utveckling hela kraften och full-
heten af hennes undergifna tro.

2. Derefter kom Jesus åter tili det Galileiska hafvet.
Och de hade fram för Honom en döf, den der ock en dumme
var, och bådo Honom, att Han ville lägga handen på honom.
Och Han satte sitt finger i hans öron och spottade ut, der-
med Han tog på hans tunga, och såg upp i himmelen, suc-
kade och sade: »Hepheta!» d. ä. »upplåt dig». Och straxt
öppnades hans öron och hans tungas band var löst och han talade
redeligen. Och Han bjöd dem, att de skulle för ingen säga
det; men ju mer Han det förbjöd, ju mer de förkunnade det *).

*) Genom detta ofta upprepade förbud ville Jesus undvika, att
folket i förtid skulle utropa Honom tili Messiansk konung.

§. 130. Den blindfödde. (Joh. 9).
1. Under löfhyddo-högtiden (§. 40. 2.) gick Jesus

upp tili Jerusalem och såg en man, som var blind född.
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§. 150. Den blindfödde.

Och hans lärjungar sporde Honom nu: »Mästare, hvilken syn-
dade, denne eller hans föräldrar, att han skulle födas blind?»
Jesus svarade: »Hvarken hafver denne syndat, eller hans för-
äldrar; men på det Guds verk skola uppenbaras på honom».
Då Han detta sagt hade, spottade Han på jorden och gjorde
en träck af spotten och smorde med träcken på den blindes
ögon och sade tili honom: »Gack bort och två dig i dam-
men Siloah». Han gick och tvådde sig och kom igen och
hade sin syn. Och grannarne sade: »Är icke denne den,
som satt och tiggde?» Somlige sade: »Det är han». Men
somlige: »Han är honom lik». Men han sjelf sade: »Det
är jag». Då frågade Phariseerne honom, huru hans ögon
vordo öppnade. Han sade: »Den mamien, som kallas Jesus,
gjorde en träck och smorde minä ögon; och när jag tvådde
mig, fick jag synen». Då sade någre af de Phariseer:
»Denne mannen är icke af Gudi, efter han icke håller sab-
bathen». Ty det var sabbath, då Jesus öppnade hans ögon.
Men somlige sade: »Huru kan en syndig menniska göra dessa
tecken?» Och en tvedrägt var emellan dem. Ater sade de
tili den hlinde: »Hvad säger du om honom, att han hafver
öppnat dina ögon?» Men han sade: »En prophet är Han».
Men Judarne trodde icke om honom, att han hade värit blind
och hade Jått synen, tili dess de kallade föraldrarne och frå-
gade: »Är denne eder son, den J sägen vara blind född?
Huru ser han nu?» De svarade: »Yi vete, att denne är vår
son, och att han var blind född; men huru han nu ser,
vete vi icke. Han är åldrig nog; spörjer honom tili, tale
sjelf för sig». Detta sade hans föräldrar derföre, att de räd-
des för Judarne; ty Judarne hade då redan beslutit emellan
sig, att hvilken som bekände Honom vara Christus, han skulle
utkastas af synagogan.

2. Ater kallade de mannen, som hade värit blind,
och sade tili honom: »Gif Gudi aran; vi vete, att denne
mannen är en syndare». Han svarade: »Om han är en
syndare, vet jag icke; ett vet jag, att jag var blind och ser
nu». Då sade de åter tili honom: »Hvad gjorde han dig?
Huru öppnade han dina ögon?» Han svarade dem: »Jag sade
det nu eder, hörden J det icke? Hvi viljen J nu åter höra

29
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§. 151. Den gode Herden.

det? Viljen. J ock varda hans lärjungar?» Då bannade de
honom och sade: »Var du hans lärjunge, vi äre Mose lär-
jungar. Vi vete, att Gud hafver taiat tili Mose, men hva-
dan denne å'r, vete vi icke». Mannen svarade: »Det är ju
underligt, att J icke skolen veta, hvadan hari är; och likväl
hafver han öppnat minä ögon». De svarade hononi: »Du
är aller född i synd, och viii lära oss?» Och så drefvo de
hononi ut. —■ Men Jesus fick höra, att de honom utdrifvit
hade; och när Han fann honom, sade Han tili honom: »Tror
du på Guds Son?» Han svarade: »Herre, ho är Han, att
jag må tro på Honom?» Jesus sade: »Det är den, som ta-
lar med dig». Han sade: »Herre, jag tror;» —. och tili—-
bad Honom.

§. 131. Den gode Herden. (Joh. 10).
Och Jesus sade: »Sannerligen säger Jag eder: hvilken

icke går in genom dörren i fårahuset, utan stiger annorstä-
des in, han är en tjuf och en röfvare. Men hvilken som går
in genom dörren, han är herden tili fåren. Och fåren höra
hans röst; och sinä egna får kallar han vid namn och leder
dem ut; och de följa hononi efter, ty de kanna hans röst.
Jag är dörren för fåren; hvilken som ingår igenom mig,
han skall blifva salig*). Jag är den gode herden**).
Den gode herden låter sitt lif för fåren. Men den,
som legd är och icke är herden, hvilken fåren icke tillhöra,
ser ulfven komma och öfvergifver fåren och flyr; och ulfven
bortrycker och förskingrar fåren. Jag är den gode herden
och känner minä får, och minä kanna Mig. Och Jag låter
mitt lif för fåren. Jag hafver ock andra får, som icke
aro af detta fårahuset (d. ä. hedningarne); dem måste Jag
ock draga härtill, och de skola höra min röst, och det skall
varda ett fårahus och en herde». Då vardt åter en tve-
drägt ibland Judarne för detta talets skull; månge af dem
sade: »Han hafver djefvulen och är ursinnig; hvi hören J
Honom?» Somlige sade: »Sådana ord äro icke den mans,
som djefvulen hafver; icke kan djefvulen öppna de blindas
ögon?»
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§. 132. Petri bekännelse. Christi förklaring.

*) Dörreji tili fåren är den af Guil anordnade frälsiiingsanstal-
ten, hvilken är förberedd i G. T. och i Christo fulländad; der-
före säger Christtis, att Haa sjelf är dörren. Phariseerne och de
Skriftlärde ville icke föra folket tili Gud genom Christus och voro
derföre icke gode herdar, utan like tjufvar och röfvare, hvilka icke
förde fåren på den rälta betesmarken, utan tili död och förderf.

**) Liksom Christus är på en gång öfversteprest och offer, så är
Han äfven på en gång dörren tili fåren och fårens herde. Genom
sig sjelf har Han försonat verlden med Gud, genom sig sjelf förer
Han fåren på det eviga lifvets bete; Han är Vägen, Sanningen och
Lifvet.

§. 132. Petri bekännelse. Christi förklaring.
(Matth. 16. 17. Marc. 8. Luc. 9).

1. Jesus frågade sinä lärjungar: »Hvem säger folket
Mig, Menniskones Son, vara?» De sade: »Somlige Johannes
Döparen (§. 126); somlige Elias; somlige Jeremias, eller en
af propheterna». Han sade tili dem: »Hvem sägen J mig då
vara?» Då svarade Simon Petrus och sade: »Du är Christus,
lefvande Guds Son». Och Jesus svarade: »Salig är du,
Simon, Jona son; ty kött och blod hafver dig det icke up-
penbarat, utan min Fader, som är i himmelen. Och Jag
säger dig igen, att du är Petrus; och uppå detla hälleber-
get skall Jag bygga min församling, och helfvetets portar
skola icke varda heune öfvermäklige *). Och Jag skall gifva
dig himmelrikets nycklar. Alit det du binder på jorden, det
skall vara bundet i himmelen; och alit det du löser på jor-
den, det skall vara löst i himmelen»**).

*) Petrus utmärkes här såsom den förste bland Apostlarne,
hvars företräde består deruti, att han framför alla andra är kal-
lad, att vid kyrkans uppbyggande lägga grundvalen.

**) Binde- och lösenycklarne äro bildliga tecken af makten,
att i Christi namn och på uppdrag af Honom hehålla ocli förlåta
synder. Samma fullmakt förlänade Herren för öfrigt i alldeles lika
mått at alla Apostlarna (Matth. 18, 18).

2. Ifrån den tiden begynte Jesus förkunna sinä lär-
jungar, huru Han måste gå tili Jerusalem, och lida mycket,
och dräpas, och tredje dagen uppstå igen. Och Petrus tog
Honom afsides och sade: »Herre, skona Dig sjelf; detta ve-
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§. 132. Petri bekännelse. Christi förklaring.

derfares Dig icke». Men Han vaade sig om «ch sade tili
Petrus: »Gack bort ifrån mig, du Satan; du är mig tili
hinders, ty du besinnar icke det Gudi tillhörer, utau det
menniskan tillhörer» *). Då sade Jesus tili sinä lärjungar:
»Hvilken som viii följa mig, han vedersake sig sjelf, och
tage sitt kors uppå sig, och följe mig. Ty hvilken som
viii behålla sitt lif, han skall mistä det; och hvil-
ken som mister sitt lif för min skull, han skall
finna det. Hvad hjelper det nu menniskan, om hon
förvärfvar hela verlden och får dock skada tili sin
s jä 1 ? »

*) Christus hänför försökelsen af Petrus tili dess egentlige upp-
hofsman. Liksom kort förut Petri fröjdefulla bekännelse blef honom
af Guds anda ingifven, så har han nu af dea onde anden lätit in-
gifva sig dessa försökelsens ord.

3. Och sex dagar derefter tog Herren tili sig Petrus,
Jacobus och Johannes, och hade dem afsides upp på ett högt
berg och vardt förklarad för dem. Hans ansigte sken.som
solen, och hans kläder vordo hvita som ett ljus. Och si,
dem syntes Mose och Elias, talande med Honom om hans
bortgång, som Han skulle fullborda i Jerusalem. Men Pe-
trus sade tili Jesus: »Herre, här är oss godt vara; viii Du,
så vilje vi här göra tre hyddor, Dig en, och Mose en, och
Elia en». Vid han ännu talade, si, en ljus sky omskyggde
dem, och en röst utur skyn sade: »Denne är min kare
Son, i hvilken Jag hafver ett godt behag; Honom
hörer». När lärjungarne det hörde, föllo de på sitt an-
sigte och vordo svårligen förfärade. Men Jesus tog på dem
och sade: »Star upp och rädens icke». Men då de upplyfte
sinä ögon, sågo de ingen, utan Jesus allena. Och Han bjöd
dem: »Säger för ingen denna synen, tili dess Menniskones
Son är uppstånden ifrån de döda» *).

*) Mose och Elias, det gamla förbundets fäder, representan-
terna för lagen och prophetian, framträda här inför stiftaren af det
nya förbundet, hvilken just nu beredde sig, att genom lidande och
död uppfylla lagen och prophetian. Christi menskliga naturs för-
klaring, hvilken här endast på ett öfvergående sätt framträdde,
fulländades i hans uppståndelse. Jfr. §. 163. 4 Aum. Berget skall
hafva värit Thabor.

228



§. 133. Den månaderasande gossen. Skattpenningen.

§. 133. Den månaderasande gossen. Skattpen-
ningen. (Matth. 17. Marc. 9. Luc. 9).

i. Och när de kommo tili (de öfrige) lärjungarne,
steg en man fram, böjde för Honom sinä knän och sade:
»Herre, förbarma dig öfver min son, ty han är månadera-
sande och hafver en stum anda, och då han tager honom
fatt, far han illa med honom, och han fradgas och gnistrar
med sinä tänder. Jag talade med dina lärjungar, att de
skulle drifva honom ut, men de kunde icke». Jesus sva-
rade: »O du otrogna slägte, huru länge skall Jag lida eder?
Leder honom hit tili mig!» Och de ledde honom fram tili
Hononj. Och då anden fick se Honom, straxt for han illa
med honom, föll neder på jorden och vältade sig och frad-
gades. Och Han frågade fadren: »Huru länge är, sedän
detta kom honom uppå?» Han svarade: »Utaf barndomen;
och han hafver ofta kastat honom i elden och i vattnet, att
han måtte förgöra honom. Men förmår Du något, så var-
kunna Dig öfver oss och hjelp oss!» Jesus sade: »Om du
tro kan; alla ting aro möjliga honom, som tror».
Och straxt ropade gossens fader under tårar: »Herre, jag
tror; hjelp min otro!» Då näpste Jesus den orcna andan och
sade tili honom: »Jag bjuder dig: gack ut af honom!» Då
for anden ganska illa med gossen och gick ut. Och han
vardt, som han hade värit död. Men Jesus tog honom vid
handen, gjorde honom helbregda och fick honom sin fader
igen. Och när Han hemkom, frågade hans lärjungar Honom:
»Hvi förmådde icke vi utdrifva honom?» Jesus svarade:
»För eder otros skull. Sannerligen säger Jag eder: om J
hafven tron som ett senapskorn, så skall intet vara eder
omöjligt».

2. Och när de kommo tili Kapernaum, gingo de, som
skattpenningen*) plägade uppbära, tili Petrus och sade:
»Plagar icke eder mästare gifva skattpenning?» Han sade:
»Ja». Och när han kom i huset, förekom honom Jesus och
sade: »Hvad synes dig, Simon? Af hvem taga jorderikes ko-
nungar tuli eller skatt? Af sinä barn eller af de främmande?»
Petrus svarade: »Af de främmande». Då sade Jesus: »Så

229



§. 134. Skulden af tiotusende pund.

äro ju barnen fri **). Men på det vi icke skole förarga
dem, så gack tili hafvet och kasta ut kroken, och den första
fisk, du får, tag; och när du Iåter upp hans mun, varder
du finnande en penning; den tag och få honom ut för mig
och dig».

*) Den årliga tempelskatten, hvilken hvarje vuxen Jsraelit
hade att erlägga. Den belopp sig tili två drachmer (ungefärligen
50 kop. s:r). En stater gälde 4 drachmer.

**) Christus, såsom Guds Son och Messiansk Konung, var egent-
ligen icke skyldig att betala skatten för sin Faders hus.

§. 134- Skulden af tiotusende pund.
(Matlh. 18. Luc. 17).

Jesus sade tili sinä lärjungar: »Det är omöjligt, att
icke skulle komma förargelser, men ve honom, genom
hvilken de komma. Bätlre vore honom, att en qvarnsten
hängdes vid hans hals och han vorde kastad i hafvet, än
han skulle förarga en af dessa små. Vakter ederl Oin din
broder bryter dig emot, så straffa honom, och om han bät-
trar sig, så förlåt honom det. »Och om han bryter dig
emot sju resor om dagen och han sju resor om dagen vän-
der sig om igen tili dig, sägande: mig ångrar det så
förlåt honom». Då sade Petrus: »Herre, huru ofta skall
min broder synda emot mig, och jag skall förlåta honom?
Aro sju resor nog?» Jesus sade tili honom: »Jag säger dig:
icke sju resor, utan sjuttio sinom sju resor. Fördenskull är
himmelriket liknadt vid en konung, som ville halla räken-
skap med sinä tjenare. Då kom en fram för honom, som
honom var skyldig tiotusende pund (eller talenter, d. ä. mer
än 3 millioner Rub. s:r). Och efter han icke hade der han
kunde betala med, bjöd Herren, att han skulle säljas och
hans hustru och barn och alit, det han egde. Då föll den
tjenaren ned och sade: Herre, haf tålamod med mig, jag
viii alit betala dig. Då varkunnade sig Herren öfver den
tjenaren och lät honom lös och gaf honom tili, det han var
skyldig. Då gick den tjenaren ut och fann en af sinä med-
tjenare, som honom var skyldig hundrade penningar (eller
denarier d. ä. ungefärligen 20 Rub. s:r), och han tog fatt
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§. 135. Den barmhertige Samaritanen. Maria och Martha.

på honom, fick honom i haisen och sade: betala, det du å'r
skyldig! Då föll hans medtjenare tili hans fötter, bad honom
och sade: haf tålamod med mig, jag viii alit betala dig.
Men han ville icke, utan gick bort och kastade honom i
fängelset. Då nu andre hans medtjenare sågo det, som skedde,
tyckte dem det ganska illa vara, och kungjorde sin herre
alit, det skedt var. Då kallade hans herre honom för sig
och sade: Du skalkaktige Ijenare, alit, det du skyldig var,
gaf jag dig tili, ty du bad mig; skulle du ock icke hafva
förbarmat dig öfver din medtjenare? Och han antvardade ho-
nom bödlarne i händer, tili dess det var alit betaladt, som
han honom skyldig var. Så skall ock min himmelske Fader
göra eder, om J icke förlåten af edert hjerta, hvar och en
sin broder det de bryta».

§■ 135- Den barmhertige Samaritanen. Maria
och Martha. (Luc. 10).

i. Och si, en lagklok stod upp och frestade Jesus
och sade: »Mästare, hvad skall jag göra, att jag må få evin-
nerligt lif?» Då sade Han: »Hvad är skrifvet i lagen? Huru
laser du?» Han svarade: »Du skall älska din Herra Gud af
ali din håg, och din nasta som dig sjelf». Då sade Jesus
tili honom: »Rätteligen svarade du; gör det, så får du
lefva». Då ville han göra sig sjelf rättfärdig och sade tili
Jesum: »Hvilken är min nasta?» Då svarade Jesus: »En
man for ned af Jerusalem tili Jericho och kom i röfvare
händer; och de klädde af honom och sargade honom och
gingo dadan och lato honom ligga halfdöd. Så hände sig,
att en prest for neder åt samma vägen, och då han fick
se honom, gick han fram om honom. Sammalunda ock en
levit. Men en samaritan reste samma vägen och var-
kunnade sig öfver honom, och gick tili och förband hans sår
och gjöt der olja och vin in och lade honom på sin ök och
förde honom tili härberget och skötte honom. Den andra
dagen for han dadan och tog fram två penningar och gaf
värden och sade: sköt honom, och hvad du mer kostar på
honom, viii jag betala dig, när jag koramer igen*). Hvil-
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§• 136. Liknelsen om den rike mannen och o. s. v.

ken af dessa tre synes dig nu hafva värit hans nasta, som
för röfvarena kommen var?» Han sade: »Den, som beviste
honom barmhertighet». Då sade Jesus: »Gack och gör du
sammaledes».

*) Den barmherlige samaritanens hiigsta urbild är Chri-
stus sjelf, hvilken Judarne föraktade, och hvilken de skymfade med
binarnnet samaritan; ty Han helar de sär, hvilka ruandråparen af
begynnelsen slagit, hvilka hvarken prest eller levit (lag eller offer)
förmådde hela, och ofverlemnar den sjuke i den Hei, Andes omvårdnad.

2. Derefter gick Jesus uti en liten stad, som hette
Bethanien. Der var en qvinna, benämnd Martha, som und-
fick honom i sitt hus. Och hon hade en syster, vid namn
Maria, hvilken satte sig vid Jesu fötter och hörde hans ord.
Men Martha hade mycket bekymmer, för att tjena Honom.
Hon gick fram och sade: »Herre, sköter du icke derom, att
min syster låter mig tjena allena? Säg henne nu, att hon
hjelper mig!» Men Jesus svarade: »Martha, Martha, du haf-
ver omsorg och bekymmer om mångahanda; men ett är
nödtorftigt. Maria hafver utkorat den goda delen,
hvilken henne icke skall fråntagas».

§. 136- Liknelsen om den rike mannen och om
fikonaträdet. (Luc. 12. 13).

4. Och det begaf sig, att en af folket sade tili Je-
sus: »Mästare, säg min broder, att han byter (delar) med
mig arfvedelen». Men Jesus sade: »Menniska, ho hafver
skickat mig tili domare eller skiftare öfver eder? Ser tili
och tager eder vara för girighet! Ty ens (menniskas) lif
hänger icke derpå, att hon många egodelar hafver». Och
Han sade tili dem en liknelse: »Det var en rik man, hvil-
kens åker bar frukt nog. Då tänkte han vid sig sjelf: hvad
skall jag göra? Ty jag hafver icke der jag kan lägga min
frukt uti. Detta viii jag göra: jag viii rifva omkull minä
lador och bygga upp större, och dit viii jag församla alit,
det mig växt är, och säga tili min själ: själ, du hafver
mycket godt förvaradt intill många år; gör dig goda dagar,
ät, drick, var glad! Men Gud sade tili honom: du dåre, i
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§. 157. Liknelser om Jesu kärlek o. s. v.

denna natt skall man kalla din själ ifrån dig; ho skall då
få det du tillredt hafver? Alltså går det ock honom, som
sig församlar egodelar och icke är rik för Gud».

2. En aanan liknelse förelade Hau dem, sägande:
»En man hade ett fikonaträd planteradt i sin vingård, och

han kom och sökte frukt derpå och fann ingen. Då sade
han tili vingårdsmannen: si, nu i tre år hafver jag kömmit
och sökt frukt på detta fikonträd, och jag finner ingen. Hugg
det bort! Hvarefter skall det förhindra jorden? Men vin-
gårdsmannen sade: Herre, låt det stå ännu i detta året,
så länge jag grafver omkring det och göder det, om det så
kunde bära frukt; hvar ock icke, så hugg det sedän bort!»

§. 137- Liknelser om Jesu sökande och för
låtande kärlek tili syndare. (Luc. 15).

1. Och tili Jesus gingo allehanda publikaner och syn-
dare, att de måtte höra Honom. Och de phariseer och skrift*
lärde knorrade och sade: »Denne undfår syndare och äter
med dem». Då sade Han tili dem denna liknelsen: »Hvil-
ken är den man ibland eder, som hafver hundrade får, och
om han tappar bort ett af dem, låter han icke de nio och
nittio uli öknen och går efter det, som borta är, tili dess han
finner det. Och då han hafver det funnit, lägger han det
på sinä axlar med glädje. Och när han kommer hem, kal-
lar han lillhopa sinä vänner och grannar och säger tili dem:
glädjens med mig, ty jag hafver funnit mitt får, som bort-
tappadt var. Eller hvad qvinna är, som hafver tio pen-
ningar, om hon borttappar en af dem, tänder hon icke upp
ljus och sopar huset och söker granneligen, tili dess hon fin-
ner honom. Och då hon funnit hafver, kallar hon tillhopa
sinä vänner och grannqvinnor och säger: glädjens med mig,
ty jag hafver funnit min penning, som jag tappat hade.
Sammalunda, säger Jag eder, varder glädje för Guds
englar öfver en syndare, som sig bättrar, mer än
öfver nio och nittio rättfärdiga, som ingen battring
behöfva».

2, Och Han sade: »En man hade två söner, och den
30
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§. 157. Liknelser otn Jesu kärlek o s. v.

yngre af dem sade lii 1 fadren: »Fader, få mig den parten
af egodelarne, som mig tillkommer». Och han bytte (de-
lade) egodelarne dem emellan. Och icke många dagar der-
efter, då den yngre sonen hade laggt alla sinä ting tillhopa,
for han långt bort i främmande land; och der förfor han
sinä egodelar och lefde öfverflödigt. Och sedän han alit för-
tärt hade, vardt en stor hunger i det landet, och han begynte
lida nöd. Och han gick bort och gaf sig tili en borgare der
i landet, och han sände honom tili sin afvelsgård, att han
skulle sköta hans svin. Då begärde han att fylla sin buk
med draf, der svinen föddes med; och honom gaf ingen.
Då besinnade han sig sjelf och sade: huru många min faders
legodrängar hafva bröd nog, och jag förgås här i hunger.
Jag viii stå upp och gå tili min fader och säga tili honom:
Fader, jag hafver syndat i himmelen och för dig;
jag är icke nu värd kallas din son; gör mig såsom en
af dina legodrängar. Och så stod han upp och kom tili sin
fader. Och då han ännu långt ifrån var, såg honom hans
fader och begynte varkunna sig öfver honom och lopp emot
honom, föll honom om haisen och kysste honom. Och sonen
sade tili honom: »Fader, jag hafver syndat i himmelen och
för dig och är icke värd härefter kallas din son. Då sade
fadren tili sinä tjenare: bärer fram den yppersta klädningen
och kläder honom der uti och får honom en ring på hans
hand och skor på hans fötter. Och hafver hit den gödda
kalfven och slagter honom, vi vilje äta och göra oss glade;
ty denne min son var död och hafver fått lif igen,
han var borttappad och är funnen igen. Och de be-
gynte göra sig glade. Men den äldre hans son var ute på
marken, och när han kom och nalkades huset, hörde han
sjuugas och dansas, och kallade en af sinä tjenare och frå-
gade honom, hvad det var. Då sade han tili honom: din bro-
der är kommen, och din fader lät slagta den gödda kalfven,
att han hafver honom helbregda igen. Då vardt han vred
och ville icke gå in. Då gick hans fader ut och bad ho-
nom. Men han svarade och sade tili fadren: si, jag tjenar
dig i så många år och hafver aldrig gångit af ditt bud; och
du gaf mig aldrig ett kid, att jag måtte göra mig glad med
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§. 138. Den rike mannen och den fattige Lazarus.

minä vänner. Men sedän denne din son kommen är, som
sinä egodelar hafver förtärt 1 allslags slöseri, hafver du tili
honom slagtat den gödda kalfven, Da sade han tili honom:
min son, du är alltid när mig, oeh alit det mitt å'r, det är
ditt. Man måste nu glädjas och fröjdas; ty denne din bro-
der var död och fick lif igen; och var borttappad, och är
igenfunnen».

§■ 138- Den rike mannen och den fattige
Lazarus. (Luc. 6).

Jesus sade: »Det var en rik man, som klädde sig i
purpur och kosteligt linkläde och lefde hvar dag kräseligt.
Och det var ock en fattig, benämnd Lazarus, den der lag
för hans dörr, full med sår, begärande släcka sin hunger af
de smulor, som folio af den rika mannens bord; dock kommo
hundar och slekte hans sår. Så hände det sig, att den fat-
tige blef död och vardt förd af englarne i Abrahams sköt.
Blef ock den rike död och vardt begrafven. Som han nu
i helfvetet och pinan var, lyfte han sin ögon upp och fick
se Abraham långt ifrån oeh Lazarus i hans sköt. Då ropade
han och sade: Fader Abraham, varkunna dig öfver mig och
sand Lazarus, att han doppar det yttersta af sitt finger i
vatten och svalar min tunga, ty jag pinas svårligen i denna
låga. Men Abraham sade: min son, tänk uppå, att du hade
godt, medan du lefde, och Lazarus hade deremot ondt, men
nu hafver han hugnad och du pinas. Och öfver alit detta
är emellan oss och eder befäst ett stort svalg, så att de som
vilja fara hädän tili eder, de komma dess icke vid, ej eller
fara dadan och hit öfver tili oss. Då sade han: så beder
jag då dig, fader, att du sänder honom uti min faders hus,
ty jag hafver fem bröder, att han förvarar dem, att de ock
icke komma uti detta pinorum. Abraham sade tili honom:
de hafva Mose och Propheterna, höre dem! Men han sade:
nej, fader Abraham; men kommer någon tili dem ifrån de
döda, då battra de sig. Men Abraham sade tili honom: Höra
de icke Mose och Propheterna, så tro de icke heller, om
någon af de döda uppstode».
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§. 159. Liknelser om bönen.

§. 139. Liknelser om bönen.
(Luc. 11. 18).

\. Jesus sade tili sinä lärjungar: »Hvilken är ibland
eder, som hafver en van, och han går tili honom om mid-
nattstid oeh säger tili honom: kare van, lana mig tre bröd,
ty min van är kommen tili mig, vägfarande, och jag hafver
intet lägga för honom. Och den, som innanföre är, svarar
och säger: gör mig icke omak; dörren är nu stängd och minä
barn äro med mig i säng; jag kan icke stå upp och få dig
det. Jag säger eder: om han än icke uppstår och får
honom det, derföre, att han är hans vän, likväl derföre, att
han så trägen är, stär han upp och får honom, så mycket
han behöfver. Hvilken ibland eder är den fader, om hans
son bedes bröd af honom, som gifver honom en sten? Eller
om han bedes fisk, månne han gifva honom en orm för fisk?
Kunnen nu J, som onde ären, gifva edra barn goda gåfvor,
huru mycket mer skall eder himmelske fader gifva den He-
liga Anda dem, som bedja Honom?»

2. Han sade tili dem ock en annan liknelse derom,
att man skall alltid bedja och icke förtröttas, sägande: »En
domare var uti en stad, den icke fruktade Gud, ej heller
hade försyn för någon menniska. Så var i samma stad en
enkä, som kom tili honom och sade: hjelp mig ifrån min
trätobroder. Och han ville icke tili någon tid. Sedän sade
han vid sig: ändock jag icke fruktar Gud, ej heller hafver
försyn för någon menniska, dock fördenskull, att denna etikan
öfverfaller mig så svåra, måste jag fly henne rält, att hon
icke skall komma på det sista och ropa på mig». Då sade
Herren: »Hörer här, hvad den orätte domaren säger. Skulle
ock icke Gud hämnas sinä uikorade, som ropa tili honom
dag och natt? Jag säger eder, att han skall hämnas dem
snarligen».

3. Han sade ock tili somliga, som tröste på sig sjelfva,
att de voro rältfärdige, och försmådde andra, denna liknelsen:
»Två män gingo upp i templet tili att bedja, den ene en

och den andre en publikan. Phariseen stod och bad
så vid sig sjelf: jag tackar dig, Gud, att jag icke är såsom
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§. 140. Jesus, barnens vän.

andra menniskor, röfvare, orättfärdige, horkarlar, eller ock
såsom denne publikanen. Jag fastar två resor i veckan och
gifver tionde af alit, det jag eger. Och publikanen stod
långt ifrån och ville icke lyfta sinä ögon upp tili himmelen,
utan slog sig för sitt bröst och sade: Gud, misskunda dig öf-
ver mig syndare! Jag säger eder; denne gick dadan hem
igen rältfärdigad, mer än den andre; ty den sig upphöjer,
han varder förnedrad, och den sig förnedrar, han varder upphöjd.

§. 140- Jesus, barnens vän.
(Matth. 18. 19. Marc. 9. 10. Lue. 9. 18).
J den tiden gingo lärjungarne tili Jesus och sade: »Hvil-

ken är den störste i himmelriket?» Då kallade Jesus fram
ett barn och stållde det midt ibland dem och sade: »San-
nerligen säger jag eder, utan J omvänden eder och
varden såsom barn, skolen J icke komma i himmel-
riket. Hvilken nu sig sjelf så förnedrar som detta barnet,
han är den störste i himmelriket; och hvilken som undfår ett
sådant barn i mitt namn, han undfår mig. Ser lii], att J
förakten ingen af dessa små; ty Jag säger eder, alt deras
englar i himmelen se alltid min Faders ansigte i himmelen.
Alltså är det eder himmelske Faders vilje, att icke någon af
dessa små skall förgås. Och de hade barn fram tili Jesus,
att Han skulle lägga händerna på dem och bedja. Men lär-
jungarne näpste dem, som dem fram hade. När Jesus det
såg, vardt Han misslynt och sade tili dem: »Låter barnen
komma tili mig och förmener dem icke, ty sådana
hörer Guds rike tili! Sannerligen säger Jag eder: hvilken
som icke undfår Guds rike såsom ett barn, han kommer der
aldrig in». Och Han tog dem upp i famnen, lade händerna
på dem och välsignade dem.

§• 141. Den rike ynglingen.
(Matth. 49. Marc. 40. Luc. 48).

1. Och si, en af de öfverste gick fram och sade tili
honom: »Gode Mästare, hvad godt skall jag göra, att jag
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§. 141. Den rike ynglingen.

må få evinnerligt lif?» Jesus sade tili honom: »Hvi kallar
du mig god? Ingen är god, utan Gud allena*). Men
viii du ingå tili lifvet, så håll budorden». Då sade han:
»Hvilka?» Jesus sade: »Du skall icke dräpa. Du skall icke
bedrifva hor. Du skall icke stjäla. Du skall icke bära falskt
vittne. Hedra din fader och dia moder. Och du skall älska
din nasta såsom dig sjelf». Då sade den unge mannen tili
honom: »Alit detta hafver jag hallit af min ungdom. Hvad
fattas mig ännu?»**) Jesus såg på honom och älskade
honom och sade tili honom: »Yill du vara fullkomlig, så
gack bort, sälj det du hafver och gif de fattiga, och du skall
få en skatt i himmelen, och koin och följ mig och tag kor-
set på dig». När den unge mannen hörde detta ordet, gick
han bedröfvad bort, ty han hade många egodelar ***). Och
Jesus sade: »För den rika är svårt gå in i himmelriket.
Det är lättare, att en kamel går genom ett nålsöga, än att
en rik kommer i Guds rike -J-). När lärjungarne detta hörde,
vordo de ganska förfärade och sade: »Ho kan då varda salig?»
Men Han sade: »för menniskor är det omöjligt, men för Gud
aro alla ting möjliga».

*) Emedan ynglingen höll sig sjelf för god, viii Christus bringa
honom tili medvetande af, hvad det bctyder, att vara god. Hade
Christus värit eu blott mensklig lärare, för hvilken ynglingen höll
honom, så skulle ock benämningen „god" icke hafva tillkommit
honom.

**) Ynglingen väntade föreskrifter för en alldeles synnerlig och
öfverflödande helighet, och Christus förchöll honom ABC af de gu-
domliga buden, hvilka ynglingen trodde sig redan för länge sedän
hafva lemnat långt efter sig. Men att han var skyldig tili alla dessa
bud, äfven utan att hafva brutit emot dem genom grofva brott>
derom hade ynglingen icke det ringaste begrepp.

***) Denna fordran, att sälja alit, visade ynglingen, att han
icke en gång var i stånd, att halla det försla budet, ty dervid röjde
det sig, att han älskade sinä penningar och egodelar mer än Gud.

-J-) J Guds rike kunna endast de fattiga och ringa, de små och
ödmjuka ingå, ty porten ärtrång och vägen är smal. Den rike måste

derföre först blifva fattig i andan. Men så länge hans hjerta hänger
vid rikedomen, så länge penningar och gods äro hans afgud, förblif-
ver himmelriket för honom tillstängdt.
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§. 142. Arbetarena i vingården

2. Då sade Petrus tili Honom: »Si, vi hafve öfver-
gifvit ali ting och ioljt Dig, hvad skole vi få derföre?» Jesus
sade: »Sannerligen säger Jag eder: ingen är den, som haf-
ver öfvergifvit hus, eller bröder, eller systrar, eller fader,
eller moder, eller hustru, eller barn, eller åkrar för miu
eller evangelii skull, dea icke får hundradefallt igen, mi i
denna tiden hus, och bröder, och systrar, och barn, och åkrar
med förföljelser, och i tillkommande verld evinnerligt lif».

§. \k% Arbetarena i vingården. (Matth. 20).
Jesus sade: »Himmelriket är likt en husbonde, som gick

ut bittida om morgonen, tili att lega sig arbetare i sin vin-
gård. Och nå'r han hade värit öfverens med dem om en viss
dagspenning, sände han dem i sin vingård. Sedän gick han
ut vid tredje stunden och såg några andra stående fåfänga på
torget, och sade tili dem: går ock J uti min vingård, och
hvad skäligt är, viii jag gifva eder. Och de gingo. Och åter
gick han ut vid sjette och nionde stunden och gjorde samma-
ledes. Men vid den elfte stunden gick han ut och fann några
andra stående fåfänga, och sade tili dem: hvi stån J här hela
dagen fåfänga? De sade: ty ingen hafver legt oss. Då sade
han tili dem: går ock J uti min vingård, och hvad skäligt
är, skolen J få. När aftonen kom, sade vingårdsherren
tili sin skaffare: kalla fram arbetarena och gif dem deras lön,
begynnande på de sista, intill de första. Och när de kommo
fram, som vid elfte stunden komne voro, fick hvardera dags-
penningen. Men när de förste kommo, mente de, att de
skulle fått mer, och fingo ock hvardera dagspenningen. Då
knorrade de mot husbonden och sade: desse siste hafva ar-
betat en timma, och du gjorde dem lika med oss, som hafva
burit dagens tunga och hettan. Men han sade tili en af dem:
min vän, jag gör dig ingen orätt; var du icke öfverens med
mig om en viss dagspenning? Tag, det dig tillhörer, och
gack din väg! Men jag viii gifva denna sista så mycket,
som dig. Eller må jag icke göra uti min ting, hvad jag
viii? Ser du fördenskull illa ut, alt jag så god är? Alltså
varda de ytterste de främste, och de främste de yt-
terste; ty många aro kallade, men få äro utvalde.
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§. 145. Lazari uppväckande.

§. 143- Lazari uppväckande. (Joh. 11).
1. Och låg en man krank, benämnd Lazarus, af Betha-

nien. Då sände hans systrar, Martha och Maria, tili Jesus
och lato säga: »Herre, si, deu du kär hafver, ligger sjuk».
Jesus sade: »Denna sjukdomen är icke tili döds, utan tili
Guds å'ra, att Guds Son skall deraf ärad varda». Och Jesus
hade Martha och hennes syster och Lazarus kär. När Han
då hörde, att han var sjuk, blef Han der i samma rummet
två dagar. Derefter sade Han tili sinä lärjungar: »Lazarus,
vår van, sofver, men Jag går att uppväcka honom af söm-
nen. Och Jag gläds för eder skull, att Jag icke var der,
på det J tro skolen; men låter oss gå tili honom».

2. Då kom Jesus och fann honom redan hafva legat
fyra dygn i grafven. Och månge af Judarne voro komne
tili Martha och Maria, att de skulle hugsvala dem öfver de-
ras broder. När Martha hörde, att Jesus kom, lopp hon emot
honom; men Maria satt hemma. Då sade Martha tili Jesus:
»Herre, hade Du värit här, hade min broder icke blifvit
död; men jag vet ännu, alt alit det Du beder af Gud, det
varder Gud gifvande Dig». Jesus sade: »Din broder skall
stå upp igen». Martha svarade: »Jag vet, att han skall upp-
stå i uppslåndelsen på yttersta dageu». Jesus sade tili henne:
»Jag är uppståndelsen och lifvet. Hvilken som tror
på mig, han skall lefva, om han än död blefve. Tror
du det?» Hon sade tili honom: »Herre, jag tror, att du är
Christus, Guds Son, som komma skulle i verbien». När hon
detta hade sagt, gick hon bort och kallade sin syster, Maria,
lönligen och sade: »Mästaren är kommen och kallar dig».
När hon det hörde, stod hon straxt upp och kom tili honom.
Ty Jesus var ännu icke kommen in i byn.

3. Då Maria kom dit, som Jesus var, och såg Ho-
nom, föll hon tili Haus fötter och sade tili Honom: »Herre,
hade Du värit här, vore min broder icke död». När Jesus
såg henne gråta, bedröfvades Han i sig sjelf och sade: »Hvar
laden J honom?» De sade: »Herre kom och se». Och Je-
sus gret. Då sade Judarne: »Si, huru kär hade Han ho-
nom!» Men somlige ibland dem sade: »Kunde icke Han,
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§. iii. Den blinde vid Jericho. Zacheus.

som öppnade den blindas ögon, hafva så gjort, att denne
icke hade blifvit död?» Och Jesus kom tili grafven. Sade
tili honom Martha, hans syster, som död var: »Herre, han
luktar redan, ty han hafver värit död i fyra dygn». Jesus
sade tili henne: »Sade Jag dig icke, att om du trodde,
skulle du få se Guds härlighet?» Då togo de stenen bort af
rummet, der den döde lagd var. Och Jesus hof upp sinä
ögon och sade: »Fader, Jag tackar Dig, att Du hafver hört
Mig». Då Han det sagt hade, ropade Han med hög röst och
sade: .»Lazarc, kom ut!» Och han, som död var, kom ut,
bunden om händer och fötter med svepekläde. Jesus sade tili
dem: »Löser honom och låter honom gå».

4. Månge af Judarne, som komne voro tili Maria, och
sågo, det Jesus gjorde, trodde på Honom. Men somlige gingo
bort tili de Phariseer och sade dem, hvad Jesus hade gjort.
Då församlade de ett råd och sade: »Hvad göre vi? Ty
denne mannen gör många tecken. Låte vi honom så blifva,
så tro alla på honom; och de Romare komma och taga bort
vårt land och folk». Men en af dem, vid namn Caiphas,
som var Öfversteprest på det året, sade tili dem: »J veten
intet, ej heller besinnen J, att det oss bättre å'r, att en man
dör för folket, an alit folket skulle förgås». Det sade han
icke af sig sjelf, men efter det han var Öfversteprest om det
året, propheterade han. Ty Jesus skulle dö för folket, och
icke allenast för folket (Israel), utan att Han församla skulle
Guds barn, som förströdde voro. lfrån den dagen rådslogo
de emellan sig, att de skulle döda honom och lato påbjuda,
att hvilken som visste, hvar Han vore, skulle han det kun-
göra, att de måtte gripa honom,

§. I il. Den blinde vid Jericho. Zacheus.
(Matth. 20. Marc. 10. Luc. 18. 19).

Men det hände sig, att, nä'r Han kom in emot Jericho,
satt en blind, vid namn Bartimeus, vid vägen och tiggde; och
när han hörde att Jesus af Nazareth gick der fram, ropade
han: »Jesu, Davids Son (d. ä. Messias), varkunna dig öfver
raig!» Men de, som föregingo, niipste honom, att han skulle

:il
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§. 143. Jesu smörjelse i Bethanien.

tiga; men han ropade dess mer: »Haf din syn; din tro haf-
ver frälst dig!» Och Han gick igenom Jericho. Och si,
der var en man, benämnd Zacheus; han var en öfverste
för de Publikaner och var rik; och sökte efter, att han skulle
få se Jesus, men han kom icke dervid för folkets skull, ty
han var liten tili växten. Så lopp han fram före och steg
upp i ett mulbärsträd. När Jesus kom tili den platsen, såg
Han upp och fick se honom och sade tili honom: »Zache,
stig snarligen ned, ty i dag måste Jag gästa i ditt hus».
Han steg snarligen ned och undfick Honom gladeligen. Och
när de det sågo, knorrade de alle, att Han ingången var,
tili att gasta när en syndare. Men Zacheus sade tili Her-
ren: »Si Herre, hälften af minä egodelar gifver jag de fat-
tiga, och om jag hafver någon bedragit, det gifver jag fyra-
dubbelt igen». Jesus sade: »J dag är detta hus salighet
vederfaren, efter han är ock Abrahams son. Ty mennisko-
nes Son är kommen, tili att uppsöka och frälsa det, som
förtappadt var».

§. 145- Jesu smörjelse i Bethanien.
(Matth. 26. Marc. 14. Job. 12).

Sex dagar före Paska kom Jesus tili Bethanien, der
Lazarus hade värit död, den Han uppväckte ifrån de döda.
Der gjorde de Honom en nattvard i den spetälske Simons
hus; och Martha tjente och Lazarus var en af dem, som med
honom vid bordet sutto. Då tog Maria ett pund smörjelse,
af oförfalskad och kostelig Nardus*), och smorde Jesu föt-
ter och torkade dem med sitt hår och sönderbröt glaset och
utgjöt det på hans hufvud. Men huset uppfylldes med lukt
af smörjelsen. Så voro der någre, som icke togo det väl
vid sig och sade: »Hvarefter förspilles denna smörjelsen?»
Och en af hans lärjungar, Judas Iscbariot, sade: »Hvi vardt
icke denna smörjelsen såld för trehundrade penningar och gif-
vet de fattiga?» Det sade han icke, att honom vårdade nå-
got om de fattiga, utan förty han var en tjuf och hade pun-
gen. Då sade Jesus: »Låt henne blifva; hon hafver det be-
varat tili min begrafvelses dag **). Ty J hafven alltid fat-
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§. 146. Det Messianska intåget i Jerusalem.

tiga när eder, men mig hafven J icke alllid. Sannerligen
säger Jag eder: hvar detta evangelium predikadt varder i
hela verlden, skall ock detta, som hon gjorde, sagdt varda,
henne tili åminnelse». Och Judas gick bort tili de Öf-
verstepresterne och sade: »Hvad viljen J gifva mig, att jag
förråder eder honom? När de det hörde, vordo de glade och
lofvade honom 30 silfverpenningar ***). Derefler sökte han,
huru han lämpligast kunde förråda Honom.

*) En dyrbar olja, beredd af Nardus-plantans blad och rölter.
") Jesus hade under den sista tiden ofta taiat med sinä lärjun-

gar om det slut, Han skulle få i Jerusalem. Äfven Maria måtte
hafva hört deraf, och derigenom kanna sig manad tili denna sista
käilekstjenst.

***) Ungefärligen 20 rub. s:r. Detta var det lagliga piiset för en
slaf (2 Mos. 21, 32). Phariseerne ville derigenom ultala det ringa
värde de satte på och det förakt de hyste för Jesus, men betänkte
icke, att de just derigenom bragte i fullbordan denna spådom (Zach.
11, 12): „Och de vogo upp så mycket, som jag gällde, trettio silf-
verpenningar."

§. 146. Det Messianska intåget i Jerusalem.
(Matth. 21. Marc. 11. Luc. 19. M. 12).
1. Och när de nalkades Jerusalem och kommo tili

Bethphage vid Oljoberget, sände Jesus två sinä lärjungar och
sade tili dem: »Går i byn, som ligger för eder, och straxt
varden J finnande en åsninna, buhden, och fålan med henne;
löser dem och leder tili Mig. Och om någon talar eder tili,
så sager: Herren behöfver dem; och straxt släpper han
dem». Detta är alit skedt, att det skulle fullkomnas, som
sagdt är genom propheten (Zach. 9,9), som sade: »Säger
tili dottren Zion: Si, din Konung kommer tili dig, saktmo-
dig, ridande på en åsninna och en arbets-åsninnas fåle». Lär-
jungarne gingo bort och ledde tili Honom åsninnan och få-
len, lade sinä kläder på dem och satte Honom deruppå.
Mycket folk bredde sinä kläder på vägen. De andre skuro
qvistar af trän och strödde på vägen. Och när Han kom
närä, begynte hela hopen af hans lärjungar att lofva Gud med
hög röst för alla de gerningar, som de sett hade. Men fol-
ket, som föregick och efterföljde, ropade och sade: »Hosi-
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§. U6. Det Messianska infåget i Jerusalem.

anna (Herre, hjelp! Låt vai gå! Ps. 418, 25), Davids
Son! Välsignad väre lian, som kommer i Herrans namn!
Hosiantia i höjden!»
An m. Tili minne af detta intåg firar den Christna kyrkan I'alm-

söndageu 8 dagar före Påsk.

2. Och någre af de Phariseer sade: »Mästare, naps
dina lärjungar!» Han svarade: »Jag säger eder: om de
tego, skulle stenarne ropa»*). Och då Han kom fram
och fiek se staden, gret Han öfver honom och sade: »Om
du ock visste, hvad din frid tillhörer, så vorde du
det visserligen i denna din dag betänkande, men nu
är det fördoldt för dina ögon. Ty den tid skall
komma öfver dig, att dina ovänner skola dig be-
lägga och skansa kring om dig och tränga dig på
alla sidor. Och de skola nederslå dig tili jorden,
och dina barn, som i dig äro, och de skola icke låta
igen i dig sten på sten, derföre att du icke kanna
kunde den tiden, der du uti sökt var**).

*) Judarne hade flere gånger velat utropa Jesus tili konung;
men Han hade likväl undvikit det, emedan hans tid ännu icke var
kommen. Men en gång måste Han i hela den Messianska gloria,
som Honom tillkom, offeutligen erkännas; dock den omedelbara
följden deraf var, att Han besteg sin thron koiset.

**) Det gick bokstafligen i fullbordan 30 år derefter. Jfr. §. 194.

3. Och när Han kom in i Jerusalem, upprörde sig
hela staden och sade: »Ho är denne?» Men folket sade:
»Denne är Jesus, den Propheten af Nazareth i Galileen».
Och Jesus gick in i Guds tempel och dref ut alla, de der
köpte och sålde, och omstötte vexlare-borden och dufvomång-
larenes säten och sade: »Mitt hus skall kallas ett bönehus,
men J hafven gjort en röfvarekula deraf». (Jfr. §. 112. 2).
Och tili Honom kommo blinde och halte i templet, och Han
gjorde dem helbregda. Men när de Öfverstepresterne och de
Skriftlärde sågo de under, som Han gjorde, och barnen,
som ropade i templet, sagande: »Hosianna, Davids Son!»
blefvo de misslynte och sade tili Honom: »Hörer du, hvad
desse säga?» Jesus sade: »Hvi icke? Hafven J aldrig lasit:
Af barns och spenabarns mun hafver du fullkomnat lofvet?»
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§. 147. Det iörtorkade fikonaträdet.

(Ps. 8,3). Då öfvergaf Han dem och gick ulur staden tili
Bethauien och blef der.

§. 147- Det förtorkade fikonaträdet.
(Matth. 21. Marc. 11. Luc. 19).

När Jesus om morgonen (Måndagen) gick in i staden
igeti, hungrade Honom. Och Han fick se ett fikonaträd der
långt ifrån, som hade löf. Dit kom Han, om tilläfventyrs
Han kunde finna något. Och Han fann allenast löf. Då sade
Han: »Växe aldrig härefter frukt på dig!» *) Andra morgo-
nen gingo de der fram om och sågo fikonaträdet förtorkadt
vara intill roten. Då kom Petrus det ihåg och sade tili ho-
nom: »Rabbi, si, det fikonaträdet, som du bannade, är för-
torkadt». Jesus svarade: »Hafver tron tili Gud. Sannerligen
säger Jag eder: Hvilken som helst sade tili detta berg: häf dig
upp och kasta dig i harvet, och han tviflade icke i sitt hjerla,
utan trodde så ske skola, som han sade, honom skall ske alit,
det han säger. Derföre säger Jag eder: Alit det J bedjen i
edra böner, tror, att J fån det, så skall det ske eder»**).

*) Fikonträdet är en bild af det Judiska folket, hvilket ock»
när Herren efter läng och sorgfällig omvårdnad kom att hos det-
samma söka frukter, i stället för frukter endast bar löfverk afyttre
verkrättfärdighet och skenhelighet. Förbannandet af fikonträdet fram-
håller således i bild doins-handlingen af Israels slutliga förkastelse.

") Den christliga bönen, eller bönen i Jesu namn, bar
löfte om ovilkorlig bönhöielse (Joh 16, 23: „Allt det J bedjen Fa-
dren i mitt namn, skall Han gifva eder"). Men att bedja i Jesu
nam n viii säga: att bedja icke i vårt egct namn, icke på egen
kraft och egen förtjenst, utan i lefvande tro pä Chiistus, på grund
af den fullbordade återlösningen, på uppdrag af Christus och såsom
lem af hans kropp, så att vår bön framstår och gäller såsom Christi
bön. En sadan bön är således den menskliga viljans fullkomliga införlif-
vande med den Gudomliga viljan. Men en sadan bön kan försätta berg,
d. v. s. göra det tili utseendet omöjliga möjligt och verkligt.

§. 148. Tre liknelser om förbundsfolkets för-
kastelse och Hedningarnes utväljande.

(Matth. 21. 22. Marc. 42. Luc. 18).
1. Och Han begynte att tala tili Judarne genom lik-

nelser: »Hvad synes eder? En man hade två söner och gick
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§. 148. Tre liknelser om förbundsfolket o. s. v.

tili den första och sade: Son, gack och arbeta i min vingård.
Han svarade: Jag viii icke. Sedän ångrade honom det, och
gick åstad. Och gick han tili den andre och sade samma-
lunda. Han svarade: Ja, Herre; och gick icke. Hvilken af
de två gjorde, det fadren ville?» De sade tili honom: »Den
förste». Sade Jesus tili dem: »Publikaner och skökor skola
gå i himmelriket, förr än J».

n
2. Ater sade Jesus: »Det var en husbonde, som plan-

terade en vingård, och gärde der gård omkring, och grof
en press derinne, och byggde ett torn, och utlegde honom
vingårdsmän, och for utländes. När nu fruktens tid kom,
sände han sinä tjenare tili vingårdsmännerna, att de skulle
uppbära hans frukt. Då togo vingårdsmännerna fatt på hans
tjenare, den ene hudfläjjgde de, den andra slogo de ihjäl,
den tredje stenade de. Ater sände han andre tjenare, flere
än de första; och de gjorde dem sammaledes. På det sista
sände han sin son och sade: De hafva ju en försyn för min
son. Men när vingårdsmännerna sågo sonen, sade de emel-
lan sig: Denne är arfvingen; kommer, låter oss slå honom
ihjäl, och så få vi hans arfvedel. Och de togo fatt på ho-
nom, drefvo honom ut af vingården och slogo honom ihjäl *).
När nu vingårdsherren kommer, hvad skall han göra åt de
vingårdsmännerna?» Sade de tili honom: »De onda skall han
illa förgöra och lega sin vingård andra vingårdsmän, de som
gifva honom frukten i rätt tid». Då sade Jesus: »Derföre
säger Jag eder, att Guds rike skall tagas ifrån eder och
varda gifvet hedningarne, som göra dess frukt».

*) Vingården är Guds rike uli Israel. Gärdesgården är
lagen. Pressen tili vinets leredande utmärker de gudstjenstliga
anstalterna, och tornet med sin vidsträckta utsigt löftet. Vin-
gårdsmännen äro Judarne. Tjenarene aro Propheterna. So-
nen är Christus.

3. Och åter talade Han tili dem genom liknelser,
sägande: »Himmelriket är likt en konung, som gjorde bröl-
lop åt sin son. Och han sände ut sinä tjenare, att de
skulle kalla dem, som bjudne voro, tili bröllopet; och de
ville icke komma. Ater sände han ut andra tjenare, sägande:
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§. 149. Förhandlingar mllan Phariseerne o. s. v.

Säger dem, som bjudne äro: Si, jag hafver tillredt min mål-
tid, mine oxar och min gödeboskap äro slagtade och ali ting
är redo; kommer tili bröllopp! Men de försummade det och
gingo bort, den ene tili sin afvelsgård, den andre tili sin
köpenskap. Och somlige togo fatt på hans tjenare, hädde
och dråpo dem. När konungen det nörde, vardt han vred,
och sände ut sinä härar, och förgjorde de dråpare, och
brände upp deras stad. Då sade han tili sinä tjenare:
Bröllopet är tillredt, men de som voro bjudne, voro icke
värdige. Derföre går ut på vagarna, och alla dem J fin-
nen, kaller tili brölloppet. Och tjenarene gingo ut på va-
garna och församlade alla, så många de funno, och borden
vordo alla fullsatta*). Då gick konungen in, att han skulle
bese -gästerna, och såg der en man, som var icke klädd i
bröllopskläder, och sade tili honom: Min vän, huru kom du
här in och hafver icke bröllopskläder? Och han teg. Då sade
konungen' tili tjenarena: Binder honom händer och fötter och
kaster honom i det yttersta mörkret; der skall vara gråt och
tandagnisslan. Ty månge äro kallade och få utkorade» **).

*) Bröllopsmältiden betecknar delaktigheten uti Christi ri-
kes salighet. De forst bjudne gästerna äro det utvalda folket.
Tjenarene äro Apostlarne. Härarne, hvilka förstörde staden,
aro Romarene, hvilka ödelade Jerusalem. De från gatorna in-
bjudna äro Hedningarne.

**) Uti Österlandet var och är det en sed, att de, hvilka in-
bjödos tili en Förste, emottogo en konglig klädning, uti hvilken de
framträdde inför honom. En dylik hade således blifvit äfven denne
gäst erbjuden, men han hade försmått den och ansett sin egen tig-
gare-klädning såsom bättre och tillräcklig. Bröllopsklädningen
ar Christi rättfärdighets klädnad (Es. 61, 10), hvilken Gud af nåd
skänker de Irogne. „ Christi död och dyra blod, Det är milt lif,
min prydnad god. Dermed jag viii för Gud bestå, När jag för do-
men skall framgå." (Sv. Ps. b. N:ro 392, v. 1 o. 2). Men denna
menniska trodde sig med sin egen rättfärdighet, hvilken dock endast
var en sönderrifven och belläckad tiggare-klädning, kunna förtjena
den eviga saligheten.

§. 149. Förhandlingar mellan Phariseerne och
Sadduceerne. (Matth. 22. 23. Marc. 12. Luc. 20).

1. Då gingo de Phariseer bort och lade råd, huru de
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§• 149. Förhandlingar mellan Phariseerne o. s. v.

måtte beslå Honom med orden. Och sände sinä larjungar tili
Honom, med de Herodianer, och sade: »Mästare, vi vete,
alt Du å'r sannfärdig och lärer Guds väg ratt, och Du rädes
för ingen, ty Du ser icke efter menniskors person. Så säg
oss: Huru synes dig? Är det rätt, alt man gifver Kejsaren
skatt, eller ej?» När Jesus märkte deras skalkhet, sade Han:
»Hvi fresten J mig, J skrymtare? Låter mig se myntet
pa skattpenningen!» Och de fingo honom penningen. Och Han
sade lill dem: »Hvars beläte och öfverskrift är detta?» De
sade: »Kejsarens». Då sade Han: »Gifver Kejsaren, det
Kejsaren tillhörer, och Gudi, det Gudi tillhörer» *). Och de
kunde icke straffa hans tai för folket, utan förundrade sig
på hans svar, tego och gingo derifrån.

*) För att bringa Guds Helige i förderf, Mifva äfven Phariseer
och Sadduceer vänner. De tanka: svarar Han Nej, så får Han
emot sig Herodes och Romarene; men svarar Han Ja, så skall fol-
ket, för hvilket skatten tili Romarene var en afskydd pålaga, icke
erkänna Honom såsom Messias. Christi svar ådagalägger den högsta
nitulskan för Guds ära, utan alt likväl gifva Herodes tjenare den
ringaste anlodning tili anklagelse. Skattpenningen, försedd med den
hedniske Kejsarens bild, var ett pätagligt bevis, att Gud lätit sitt
folk komma under hedningarnes upptuktelse. Hade de alltid gifvit
Gud, hvad Gud tillhörer, d. v. s. hjerta, själ och håg, som buro
Guds beläte och öfverskrift, så hade de icke nu behöft gifva kejsa-
ren, hvad som bar hans beläte och öfverskrift. lJå det nu Guds folk
skall kunna återvinna den sannskyldiga friheten, hjelper det tili
intet, att resa sig mot den, tili straff för dess affall, tillsatta hed-
niska öfverheten; enda hjelpmedlet dertill är, att de åter gifva
Gud, hvad Gud tillhörer.

2. Samma dag gingo tili Honom de Sadduceer, som
säga, att ingen uppståndelse är, och frågade Honom: »Mä-
stare, Mose sade: om någon blifver död barnlös, då skall
hans broder taga hans hustru tili äkta (§. 57. 3:dje Förkl.)
När oss voro sju bröder. Den förste dog, och efter han icke
hade några barn, lemnade han sin hustru åt sin broder.
Sammalunda ock alla de andra, ända tili den sjunde. När nu
uppståndelsen sker, hvilkens hustru af de sju blifver hon?»
Jesus svarade: »J faren ville och veten icke Skriften, ej
heller Guds kraf. Ty i uppståndelsen hvarken tager man sig
hustru, eller qvinna gifs åt man, utan de äro likasom Guds
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§. 149. Förhandlingar med Phariseerne o. s. v.

englar i himmelen. Men hafven J ieke lasit o m de dödas
uppståndelse uti Mose bok, hvad eder sagdt är af Gud: Jag
är Abrahams Gud, och Isäaks Gud, och Jacobs Gud? Gud
är icke de dödas Gud, utan deras, som lefvande aro».

3. När de Phariseer hörde, att Han hade stoppat de
Sadduceer munnen tili, frågade Honom en af dem: »Mästare,
hvilket är det yppersta budet i lagen?» Jesus sade: »Du
skall älskä Herran, din Gud, af alit ditt hjerta, af
ali din själ och af ali din båg. Detta är det ypper-
sta.och största budet. Det andra är detta likt: Du
skall älska din nasta såsom dig sjelf. På dessa tu
buden hänger ali lagen och propheterna».—När nu
de Phariseer voro tillhopa, frågade dem Jesus: »Hvad synes
eder om Christo? Hvars son är Han?» Sade de tili Honom:
»Davids». Då sade Han tili dem: »Hvi kallar då David
Honom i andanom Herra, då han säger (Ps. HO, 1): Her-
ren sade tili min Herra: sätt dig på min högra hand, tili
dess Jag lägger dina fiender dig tili en fotapall. Efter nu
David kallar honom Herra, huru är Han då hans son?»*)
Och ingen kunde svara Honom ett ord, och ifrån den dagen
dristade sig ej heller någon att fråga Honom något mer.

*) Såsom menniska är Christus Davids Son, såsom Gud är Han
Davids Herre.

4. Derpå sade Jesus: »På Moses stol sitta de Skrift-
lärde och Phariseer. Alit det de bjuda eder halla, det hål-
ler och görer, men efter deras geruingar görer icke. Och
J skolen icke låta kalla eder Mästare, ty en är eder Mästare,
Christus. Den som är ypperst ibland eder, han skall vara
eder tjenare. Ty den sig upphöjer, han skall varda för-
nedrad, och den sig förnedrar, han skall varda upphöjd.
Men ve eder, Skriftlärde och Phariseer, J skrymtare! som
tillsluten himmelriket för menniskorna; J gån icke der sjelfve
in, och dem, som in vilja, tillstädjen J icke ingå. Ve eder,
Skriftlärde och Phariseer, J skrymtare! som gören tionde af
mynta, dill och kummin *) och låten bestå det, som svårast är
i lagen, nemligen domen, barmhertigheten och tron. Detta
skulle man göra och det andra icke låta. J blinde ledare,
som si]en myggor och uppsväljen kameler. Ye eder, Skrift-
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§• ISO. Christi förutsägelse om sin tillkommelse.

lärde och Phariseer, J skrymtare! som ären like de grafvar,
som utantill aro hvitmenade, hvilka utvärtes synas dägeliga,
men innanlill aro de fulla med de dödas ben. Alltså synes
ock J utvärtes för menniskorna rättfärdige, men invärtes ären
J fulle med skrymteri och odygd. Ve eder, Skriftlärde och
Phariseer, J skrymtare! som uppbyggen Propheternas grafvar
och pryden de rättfärdigas grifter, sägande: hade vi värit i
vara .fäders tid, vi skulle icke hafva värit delaktige med dem
i Propheternas blod. Så betygen J då öfver eder sjelfva, att
J ären deras barn, som dråpo Propheterna. Nu väl, upp-
fyller ock J edra fäders mått (jfr. §. 148. 2). J ormar,
J huggormars afföda, huru skolen J undfly helfvetefs fördö-
melse? Jerusalem, Jerusalem, du som dräper Propheterna
och stenar dem, som äro sände tili dig, huru ofta hafver
Jag velat församla din barn, likasom hönan församlar sinä
kycklingar under sinä vingar, och J villen icke. Si, edert
hus skall eder blifva öde!»

*) Enligt Mose lag måste tionde delen af ali afkastning aflem-
nas tili templet. Phariseenie utsträckte detta äfven tili de allra-
minsta och ringaste alster.

ö. Derefter satte Jesus sig midt emot offerskistan (i
templet) och såg uppå, huru folket lade penningar i kistan;
och många rika lade mycket in. Och en fattig enkä kom
och lade in två skärfvar. Då kallade Han sinä lärjungar tili
sig och sade tili dem: »Sannerligen säger Jag eder: denna
fattiga enkan lade mer in i kistan, än alla de andra, som
der iulade. Ty de hafva alla inlagt af det, dem öfverlopp,
men hon inlade utaf sin fattigdom alit, det hon hade, ali
sin näring».

§■ 150- Christi förutsägelse om sin tillkommelse.
(Matth. 24. Marc. 43. Luc. 24).

1. Och Jesus gick sin väg ut af templet, och hans
lärjungar gingo tili Honom, att de skulle låta Honom se
templets byggning. Då sade Jesus tili dem: »Sen J icke
alit detta? Sannerligen säger jag eder: här skall icke låtas
en sten på den andra, som icke blifver nederbruten». Och
när Han satt på Oljoberget *)., gingo Hans lärjungar tili Ho-
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§. ISO. Christi förutsägelse om sin tillkommelse.

nom afsides och sade: »Sag oss, när detta skall ske? Och hvad
varder för tecken tili din tillkommelse och verldens ända?»**)

*) Från Oljoberget visade sig Jerusalem och Teinplet uti sin
fulla prakt.

**) Lärjungarne frågade efter Jerusalems förstöring, Christi till-
kommelse och verldens anda. De två sistnämnda tilldragelserna falla
tillhopa; deremot ligga många århundraden emellan domen öfver
förbundsfolket och domen öfver alla folk. Men deu förva är en
förebild af den sednare, och sålunda ka n skildringen af den ena tili
en del äfven passa in pä den andra. Derföre gör Christus uti den
nu följande prophetian (säsom prophetians art i allmänhet är) icke
någon noggrann och bcstämd skillnad emellan båda dessa domar.
Deras fullbordan erbjuder försl den säkra måttstocken för åtskiljan-
dcl af dem båda.

2. Jesus sade: »Ser tili, att ingea förförer eder. Ty
många skola komma i mitt namn och säga: Jag ä'r Christus,

och skola förföra eder. .1 skolen få höra örlig och rykte
af örlig; ser tili, att J blifven icke försoffade, ty alit detta
måste ske, men det är icke straxt änden. Det ena folket
skall resa sig upp emot det andra, och det ena riket emot
det andra, och skola blifva pestilentier och hunger och jord-
bäfning mångenstädes. Då skall nöden allraförst begynnas.
Då skola de öfverantvarda eder uti tvång, och J skolen blifva
hatade af alit folk för mitt namns skull. Och efter det ond-
skan får öfverhanden, varder kärleken i många förkolnad.
Men den som blifver fast uti ändan han varder salig. Och
detta Evaugelium om riket skall varda predikadt i hela verl-
den tili ett vittnesbörd öfver alit folk; och då skall änden
komma».

3. »När J nu fån se förödelsens styggelse i det heliga
rummet, de som då i Judiska landet aro, må fly på ber-
gen*). Ty då skall varda en stor vedermöda, så att hon
hafver icke värit sadan ifrån verldens begynnelse och tili
denna tiden, ej heller varda skall. Och om de dagar icke
vorde förstäckte, då vorde intet kött frälst, men för de ut-
valdas skull skola de dagar varda förstäckte. Ty falske
Christi och falske propheter skola uppkomma och skola göra
stora tecken och under, så att, om möjligt vore, skola ock
de utvalde förförde varda. Si, jag hafver sagt eder det
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§■ ISO. Christi förutsägelse ora sin tillkopimelse.

framföre åt. Såsom Ijungelden gSr ut af Öster och syues
alltintill vester, så varder ock Menniskones Sons tillkom-
melse. Men der som åtelen är, dit församla sig ock öruarne» **).

*) När de Romerska härarne framryckte emot Jerusalem, drogo
sig de Christne, erinrande sig dessa ord, undan tili bergstaden
Pella (på andra sidan om Jordan), som var bebodd af hedningar,
och undgingo sålunda det outsägliga elande, hvilket inbröt öf'er
Jerusalem. Jfr. §. 191. 1.

**) Tillika en auspegling på de Romerska fälttecknen (ornar).
4. »Men straxt efter deu tidens vedermöda skall so-

len blifva mörk, och månen skall icke gifva sitt sken, och
stjernorna skola falla af himmelen, och himlarnas krafter
skola häfva. Och då skall synas Menniskones Sons tecken
i himmelen, och då skola alla slägter på jorden jämra sig
och skola se Menniskones Son komma i himmelens sky med
stor kraft och härlighet. Och Han skall utsända sinä eng-
lar med hög basunröst, och de skola församla hans utvalda
ifrån de fyra väder, ifrån den ena himmelens ända tili den
andra. .Af fikonaträdet lärer en liknelse: När nu dess qvi-
slar knoppas, och löfvet begynner springa ut, så veten J,
att sommaren är hardt när. Så ock, när J sen alit detta,
så veter, att det är hardt för dörren. Sannerligen säger
Jag eder: detta slägtet skall icke förgås, förr än alit detta
sker*). Men om den dagen och den stunden vet ingen, icke
englarne, som i himmelen äro, ej heller Sonen **), utan Fa-
dren allena».

*\ J afseende pä Jerusalems förstöring uppfylldes denna förut-
fägelse, ty efter en mansålder blef den heliga staden ödelaggd; men
den skall äfven i afseende på verldens ända gå i fullbordan, ty
Judarnes slägte skall, enligt prophetian, fortlefva tili dagarnes
ända. §. 196.

**) Ej heller Sonen, d. v. s. under sin vislelse på jorden, der
Han hade frånsagt sig det fullkomliga bruket af sinä gudomliga
egenskaper.

5. »Men likasom det var i Noe tid, så skall ock
Menniskones Sons tillkommelse vara. Ty såsom de voro i
de dagar före floden, de åto och drucko, togo huslrur och
gåfvos åt män inlill den dagen, då Noe gick i arken, och
visste intet af, förr äa floden koni och tog dem allesamman
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§, 151. Liknelser om den yttersta domen.

bort, så skall ock Menniskones Sons tillkommelse vara.
Vaker fördenskull, ty J veten icke, hvad stund eder Herre
varder kommande. Vakter eder, att edra hjertan icke be-
tungade varda med svalg och dryckenskap och med detta lef-
vernets omsorg, så att den dagen kommer eder för hastigt
uppå. Ty han varder kommande såsom en snara öfver alla,
som bo på jorden. Men hvad Jag säger eder, det säger Jag
alla: Vaker!»

.§. 151- Liknelser om den yttersta domen.
(Matth. 25).

1. »Då varder himmelriket likt tio jungfrwj som
togo sinä lampor och gingo ut emot brudgummen. Men fem
af dem voro visa och fem fåvitska. De fåvitska togo sinä
lampor, och togo ingen olja med sig. Men de visa togo
olja i sinä kiirii, samt med lamporna. Då nu brudgummen
dröjde, blefvo de alla sömniga och såfvo. Men om midnatts
tid vardt ett anskri: Si, brudgummen kommer; går ut emot
honom! Då stodo alla de jungfrurna upp och redde sinä
lampor tili. Då sade de fåvitska tili de visa: gifver oss af
eder olja, ty vara lampor slockna. Då svarade de visa:
ingalunda; på det oss och eder icke s,kall fattas, utan går
hellre tili dem, som sälja, och köper tili eder sjelfva. När
de gingo och skulle köpa, kom brudgummen; och de som
redo voro, gingo in med honom i bröllopet, och dörren tili—-
stängdes. På det sista kommo ock de andra jungfrurna och
sade: Herre, Herre, låt upp för oss! Då svarade han och
sade: Sannerligen säger Jag eder: jag känner eder icke.
Vaker fördenskull, ty J veten icke dag eller stund,
när Menniskones Son är kommande»*).

*) Lamporna utan olja häntyda på Christen-na mne t utan
lefvande Christen-tro. Röpmannen, hos hvilken oljan kan köpas,
är den Hei. Ande. Köpepriset är sjelf- och verldsförsakelse.
Bröllopet ar den eviga saligheten.

2. »Likasom en man, den utländes for, kallade sinä
tjenare och fick dem sinä egodelar i händer. Och fick en
fem pund (eller talenter), en två, och en ett, hvarjom efter
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§. 151. Liknelser om den yttersta dometi.

hans makt, och for straxt bort*). En lång tid derefter kom
de tjenares Herre och höll räkenskap med dem. Då steg
hau fram, som hade fått fem pund, och sade: Herre, du
fick mig fem pund; si, annor fem pund hafver jag vunnit
med dem. Då sade hans Herre tili honom: Ack, du gode
och trogne tjenare, öfver en ringa ting hafver du
värit trogen, jag skall sätta dig öfver mycket, gack
in i din Herras glädje. Saramalunda sade han ock tili
den, som hade fått två pund och dermed vunnit två andra
pund. Slulligen kom ock den fram, som hade fått ett pund,
och sade: Herre, jag visste, att du är en strang man; du
uppskär der du intet sådde, och upphämtar, der du intet
strödde. Och jag fruktade mig, gick bort och gömde ditt
pund i jorden**). Si, här hafver du, det dig tillhörer! Då
svarade honom hans Herre: Du onde och late tjenare, visste
du detta, så skulle du hafva fått vexlarne minä penningar,
och när jag hade kömmit, hade jag ju fått mitt med vin-
ning ***). Derföre tager af honom pundet och gifver ho-
nom, som tio pund hafver. Ty hvarjom och enom, som
hafver, skall varda gifvet, och han skall hafva nog; men
den som icke hafver, det som han hafver, skall ock tagas
ifrån honom. Och den onyttige tjenaren kaster uti det
yttersta mörkret; der skall vara gråt och tandagni-
slan».

*) Gud har efter olika målt utdelat, sinä gåfvor (eller pund).
Men Han fordrar ock iclce lika frukt af alla, men väl fordrar Han
af alla lika trobet i det lilla, såvul som i det stora.

**) Under det alt de två första ockrade med de åt dem anför-
trodda punden, d. v. s. satte sinä gåfvor i omlopp, med desamma
arbetade för Guds rike och skaffade frukt, hade den tredje nedgräft
sitt pund, d. v. s. lemuat det helt och hållet obegagnadt.

*") Hade han icke egt nog kraft och frimodighet uti sig, att
verka för sig allena och på egen hand, sä hade han bordt sluta sig
tili andra mera begåfvade och under deras ledning och beskydd
göra sitt pund fruktbart.

3. Derefter skildrade Äterlösaren för sinä lärjungar,
hiiru det skall tillgå vid den yttersta domen, uti liknelsen
om åtskiljandet af getterna och fåren (§. 199).
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§. 132. Påsk-mSltiden.

§. 152. Påsk-måltiden.
(Matth. 26. Marc. 14. Luc. 22. Joh. 13).
1. De Öfverstepresterna och de Skriftlärde församlade

sig uti den Öfverstepresten Caiphas palats och rådslogo, huru
de måtte få gripa Jesus med list och drapa honom. Dock
sade de: »Icke i högtiden, att ett upplopp icke varder i
folket»*). Men på första sötebrödsdagen gingo lärjungarne
tili Jesus och sade tili honom: »Hvar viii Du, att vi skole
tillreda Dig äta påskalammet?» Och Han sände Johannes
och Petrus och sade: »Går in i staden och der möter eder
en man, bärande en kruka vatten; följer honom efter, och
hvar han ingår, säger tili husbonden: Mästaren låter säga
dig: hvar är härberget, att Jag må äta påskalammet med
minä lärjungar? Och han skall visa eder en stor sai, beredd
och tillpyntad, der reder tili för oss». Och lärjungarne
funno, som han dem sagt hade, och tillredde påskalammet.

*) Och likväl måste Christus just under högtiden dödas,
på det att äfven dermed sisulle betecknas, att Christus sjelf var det
rätta, evigt gällatide påskalammet.

2. Om aftonen (Thorsdagen) satte Han sig tili bords
med de Tolf. Och Han stod upp af nattvarden, lade af klä-
derna och tog ett linnekläde och band om sig. Sedän lät
Han vatten i ett bäcken och begynte två lärjungarnes fötter
och torkade med det linneklädet, som Hau var ombunden
med. Så kom Han tili Simon Petrus; och han sade tili
Honom: »Herre! skulle Du två minä fötter?» Jesus svarade:
»Det Jag gör, vet du icke nu, härefter skall du det få
veta». Petrus sade tili Honom: »Aldrig skall Du två minä
fötter!» Jesus svarade: »Om Jag icke tvår dig, så hafver
du ingen del med Mig». Då sade tili Honom Simon Pe-
trus: »Herre, icke allenast miua fölter, utan ock händer och
hufvud». Jesus sade tili honom: »Den som tvagen är, ho-
nom görs icke behof, ulan att två fötterna, men han är ali
ren»*). Derefter sade Han tili dem: »Yeten J, hvad Jag
eder gjort hafver? J kalien mig Mästare och Herre, och J
sägen rätt, ty Jag är ock så. Hafver nu Jag, som är eder
Herre och Mästare, tvagit edra fötter, så skolen J ock in-
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§. iS2. Påsk-måltiden.

bördes två hvars annars fötter. Jag hafver gifvit eder efter-
döraelse, att såsom Jag gjorde, så skolen J ock göra»**).

*) Om morgonen hvarje dag plägade man två hela iroppen, och
före måltiden blefvo ännu en gång fötterna tvagne, för att rena
dem från det stoft, genom hvilket de under dagens lopp blifvit
befläckade. Tili följe häraf är den egentliga meningen i Jesu bild-
Hga tai denna: Uti dopet blir menniskan helt och hållet tvagen,
men emedan hon måste ki'ingvandra i denna syndens vetld, kan
hon icke med bästa vilja fullkomligt undvika, att hennes vandel
genom denna verldens orenlighet åter befläckas. Derföre bchöfver
hon före nattvarden en ny rening (syndaföilålelsen).

**) Vid fottvagningen kom det icke an uppå den yttre handlin-
gen, utan på det efterföljansvärda föredöme af ödmjukhet och kär-
lek, som den bevisade.

3. Derefter sade Jesus: »Jag hafver med mycken
åstundan begärt äta detta påskalammet med eder, förr an
Jag lider, ty Jag säger eder, att Jag härefter icke skall
äta deraf, tili dess det fullkomnadt varder i Guds rike».
Och Han tog kaiken, tackade och sade: »Tager honom och
skifter eder emellan, ty Jag säger eder, att Jag icke skall
dricka, det af vinträd kommet är, intill den dagen, att Jag
dricker det nytt i min Faders rike». Och då Jesus hade
detta sagt, vardt Han bedröfvad i andan och b.etygade och
sade: »Sannerligen, sannerligen, säger Jag eder, att en af
eder skall förråda Mig». Då sågo lärjungarne hvar på an-
naa och voro tvehågse, om hvem Hau talade. Och var en
af hans lärjungar, som satt vid bordet intill Jesu bröst, den
Jesus hade kär (Johannes). Tili honom vinkade Simon Pe-
trus, att han fråga skulle, ho den var, som han talade om.
Han sade: »Herre, hvilken äret?» Svarade Jesus: »Den
äret, som Jag räcker det indoppade brödet». Och när Han
hade indoppat brödet, gaf Han det Judas Simons Ischariot.
Och efter den betaa for Satan in i honom. Så sade då Je-
sus tili honom: »Det du gör, gör snart!» Och han gick
straxt ut, och det var natt; och då han var utgången,
sade Jesus: »Nu är Menniskones Son förklarad, och Gud är
förklarad i Honom. Kara barn, Jag är ännu en lilen tid
när eder. Ett nytt bud gifver Jag eder, att J älsken
eder inbördes, såsom Jag hafver älskateder. Deraf
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§. IS3. Jesu sista tai.

skola alla förstå, att J ären minä lärjungar, om J
hafven kärlek inbördes». Men vid de åto tog Jesus
brödet, tackade och bröt och gaf lärjungarne och sade: »Ta-
ger, äter, detta är min lekamen, som för eder ut-
gifven varder; det görer tili min åminnelse». Sam-
malunda ock kaiken, efter Nattvarden, sägande: »Detta är
kaiken, det Nya Testamentet i mitt blod, hvilket
för många, utgjutet varder; det gören, så ofta J
dricken, tili min åminnelse».

*) Jfr. §. 32 1 förkl. Christus är det rälta påskalamrnet, ly han
liar fraruställt sig såsom det evigt gallande och tillfyllestgörande
offret för verldens synder, på det vi skulle skonas för förderfvet
och räddas från syndens träldom, — och spisar oss nu med sitt eget
förklarade kött och blod, på det vi, sedän vi genom dopet trädt i
lifsgemenskap med Honom, deri äfven skulle bibehållas och näras.

§. 153. Jesu sista tai. (Joh. 48—47).
4. Och när de hade uttalat lofsången, sade Jesus:

»Jag är ett sannt vinträd och min Fader är en vingårds-
man. Hvar och en gren i mig, som icke bar frukt, den tager
Han bort; och hvar och en, som bar frukt, den rensar Han,
att han mer frukt bära skall. Blifver i Mig och Jag i eder.
Såsom grenen kan icke bära frukt af sig sjelf, med
mindre han blifver i vinträdet, så kunnen icke heller
J, utan J blifven i Mig. Jag är vinträdet, J ären gre-
narne; den som blifver i Mig och Jag i honom, han bär myc-
ken frukt, ty Mig förutan kunnen J intet göra».

2. »Den tid skall komma, att den eder dräper, skall
mena sig göra Gudi tjenst dermed. Och detta skola de göra eder,
ty de kanna icke Fadren, ej heller Mig. Detta hafver Jag icke
sagt eder af begynnelsen, ty Jag var med eder. Men nu går
Jag tili Honom, som mig sändt hafver. Eder är nyttigt,
att Jag bortgår; ty om Jag icke bortgår, kommer
icke Hugsvataren tili eder. Men går Jag bort, så
skall Jag sända honom tili eder. Jag hafver ännu myc-
ket säga eder, men J kunnen det icke nu bära. Men när
Han kommer, som är Sanningens Aude, han skall leda
eder uti ali sanning. Han skall prisa mig, ty af mitt
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§• iS4. Jesu lidande i örtagården Gethsemane.

skall Han taga och förkunna eder. Detta hafver Jag taiat med
eder, att J skolen hafva frid i Mig; i verlden hafven J tvång,
men varer vid en god tröst; Jag hafver öfvervunnit verlden».

3. Detta talade Jesus och lyfte upp sinä ögon tili him-
melen och sade: »Fader, stunden är kommen; förklara din Son,
att din Son förklarar ock Dig, såsom Du hafver gifvit Honom
makt öfver alit kött, att allöm dem, som Du hafver Honom
gifvit, skall Han gifva evinnerligt lif. Och detta är evin-
nerligt lif, att de kanna Dig allena, sann Gud, och
den Du sändt hafver, Jesum Christum. Jag hafver
förklarat Dig på jorden; Jag hafver fullbordat detverk, som
Du mig gifvit hafver, att Jag göra skulle. Och nu, Fader,
förklara Du mig när Dig sjelf med den klarhet, som
Jag hade när Dig, förr än denna verlden var. Jag
hafver uppenbarat ditt namn menniskorna, som Du mig hafver
gifvit af verlden, och nu är Jag icke mer i verlden, men de
äro i verlden, och Jag kommer tili Dig. Helige Fader, för-
vara, genom dilt namn, dem, som Du mig gifvit hafver, att
de hlifva ett, såsom ock vi. Helga dem i din sanning,
ditt tai är sanning. Men icke beder Jag allenast för
dem, utan ock för dem, som genom deras ord skola
tro på Mig; att de skola alle vara ett, såsom Du,
Fader, i Mig, och jag i Dig, att de ock skola vara
ett i oss, på det att verlden skall tro, att Du haf-
ver sändt mig». *)

*) Denna Christi bön kallar man den öfverstepresterliga
bönen, emedau den innehåller Christi förbön för dem, som Honom
tillhöra.

§■ 15-i. Jesu lidande i örtagården Gethsemane.
(Matth. 26. Marc. 14. Luc. 22).

Då Jesus hade taiat dessa ord, gick Han som hans sed
var med sinä lärjungar ut tili oljoberget. Då sade Jesus tili
dem: »I denna natten skolen J alle förargas i mig.» Men
Petrus svarade: »Om än alle förargades, skall jag dock ej
förargas». Och Jesus sade: »Sannerligen säger Jag dig: i dag,
i denna natt, förr än hänen hafver två resor galit, skall du
tre resor försaka mig». Sade Petrus: »Skulle jag än dö med
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§. ISS. Christi tillfångatagande.

Dig, jag skall icke försaka Dig». Sammalunda sade de ock
alle. Då kom Jesus med dem på den platsen, som kallades
Gethsemane; och Han sade tili dem: »Sitter här, så länge
Jag går afsides, tili att bedja». Och så tog Han med sig
Petrus, Jacobus och Johannes och begynte förskräckas och
ängslas, och sade tili dem: »Min själ är bedröfvad alit intill
döden; blifver här och vaker med mig». Och Han gick ifrån
dem, vid pass ett stenkast, och föll ned på sitt knä och bad:
»Abba, Fader, ali ting äro dig möjliga; är det möjligt, så
gånge denna kaiken ifrån mig; dock likväl ske icke min
vilje, utan din!» Och Han kom tili sinä lärjungar och fann
dem sofvande och sade tili Petrus: »Simon, sofver du? Så
förmådden J icke vaka en stund med mig? Vaker och be-
der, att J icke kommen uti frestelsel Anden är vil-
lig, men köttet är svagt». Åter gick Han bort och bad:
»Min Fader, om det är icke möjligt, att denna kai-
ken går ifrån mig, med mindre Jag dricker honom,
så ske din vilje!» Och Han kom och fann dem åter sof-
vande och gick bort och bad för tredje gången, sägande samma
ord. Då syntes Honom en engel af himmelen och styrkte
honom; och Han vardt betagen af mäkta stor ångest och bad
länge, och hans svett var såsom blodsdroppar, löpande ned på
jorden. Då kom Han tili sinä lärjungar och sade tili dem:
»Ja, sofver nu och hviler eder. Si, stunden är kommen,
och Menniskones Son skall antvardas i syndares händer. Star
upp och låter oss gå; si, den är här, som mig förråder».

§. 155- Christi tillfångatagande.
(Matlh. 26. Marc. 44. Luc. 22. Joh. 18).

4. Och vid Han ännu talade, kom Judas (ty han visste
ock tili rummet, ty Jesus plägade ofta komma dit med sinä
lärjungar) och med honom en stor skara, med syärd och med
stafvar, utsände af Öfverstepresterna och de Äldsta. Och
efter Jesus visste alit, det Honom vederfaras skulle, gick Han
fram och sade tili dem: »Hvem söken J?» De svarade: »Jesus
afNazareth». Jesus sade: »Jag äret». Men Judas, som Honom
förrådde, stod ock med dem. När nu Jesus sade tili dem:
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§. 156. Jesus inför Öfverstepresten. Petri förnekelse.

»Jag äret,» —stego de tili rygga och föllo tili jorden. Då
sporde Han dem åter tili: »Hvem söken J?» De sade: Jesus
af Nazareth». Jesus svarade: »Jag sade eder, att det å'r Jag.
Söken J mig, så låter dessa gå». Men den, som Honom för-
rådde, hade gifvit dem ett tecken, sägande: »Hvilken jag kys-
ser, den är det; tager honom!» Då steg han hastigt fram tili
Jesus och sade: »Hei, Rabbi!» och kysste Honom. Men
Jesus sade tili honom: »Juda, förråder du Menniskones Son
med kyssande?» Då stego de fram och grepo honom.

2. Då sågo de, som när voro, hvad på färde var, och
sade tili Honom: »Herre, skole vi taga tili svärd?» Då hade
Simon Petrus ett svärd och drog det ut och högg tili Öfver-
steprestens dräng och högg hans högra öra af, och var drän-
gens namn Malchus. Då sade Jesus: »Stick ditt svärd i ski-
dan; ty alle de, som taga tili svärd, de skola förgås med svärd.
Eller menar du, Jag kunde icke bedja min Fader, att Han
skickade tili mig mer än lolf legioner englar? Huru blefve
då Skriften fullkomnad, att så ske skulle». Och Han tog på
drängens öra och helade honom. I samma stunden sade Jesus
tili skaran: »Likasom tili en röfvare ären J utgångne, med
svärd och stafvar, tili att taga fatt på mig; hvar dag hafver
Jag suttit när eder i templet lärande, och J hafven icke gripit
mig. Men detta är eder stund och mörkrets makt». Då
öfvergåfvo alle lärjungarne Honom och flydde. Men en ung
man följde Honom, klädd på blotta kroppen uti ett linkläde,
och unge män (tjenare) grepo honom. Men haa lät fara
linklädet och kom undan dem naken.

§. 156- Jesus inför Öfverstepresten. Petri
förnekelse.

(Matth. 26. Marc. 14. Luc. 22. Joh. 18).
1. Men de, som hade gripit Jesus, ledde Honom, bun-

den, tili Öfverstepresten, der de Skriftlärde och Äldste för-
samlade voro. Och Öfverstepresten sporde Jesus om hans
lärjungar och hans lärdom. Jesus svarade honom: »Jag hafver
uppenbarligeu taiat för verlden; Jag hafver alltid lärt i Syna-
gogan och i Templet, der alle Judar komma tillsamman, och
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§. IS6. Jesus inför Öfverstepresten. Petri förnekelse.

hemligen hafver Jag intet taiat. Hvi spörjer du mig? Spörj
dem tili, som hört hafva, hvad Jag hafver taiat tili dem!»
Nar Han detta sade, gaf en af tjenarena, som der när stodo,
Jesus en kindpust, sägande: »Skall du så svaraÖfverstepresten!»
Jesus svarade: »Hafver jag illa taiat, så vittna oin ondt; men
hafver Jag väl taiat, hvi slår du mig?» Men de Öfverste-
presterna och de Äldste och hela Rådet sökte falskt vittnes-
börd emot Jesus, att de måtte dräpa Honom, och funno intet.
På det sista kommo två falska vittnen och sade: »Denne haf-
ver sagt: Jag kan bryta ned Guds tempel och bygga det upp
i tre dagar»*). Och Öfverstepresten sade: »Svarar du intet
tili det, som desse vittna emot dig?» Men Jesus teg. Och
Öfverstepresten stod upp och sade tili Honom: »Jag besvär
dig vid lefvande Gud, att du säger oss, om du är Christus,
Guds Son, den välsignade?» Sade Jesus tili honom: »Du
sade det. Dock säger Jag eder: härefter skolen Jfå se Men-
niskones Son sitta på kraftens högra hand och komma i himme-
lens sky». Då ref Öfverstepresten sinä kläder sönder och sade:
»Han hafver förhädat Gud; hvad görs oss nu mer vittne behof.
Si, nu hörden J hans hädelse. Hvad synes eder?» Då sva-
rade de och sade: »Han är saker tili döden». Då spottade
de i Hans ansigte och slogo Honom med näfvarne, betäckte
Hans ansigte och slogo Honom sägande: »Spå oss, Christe,
hvilken den är, som dig slog?» Och mycken annan förhä-
delse sade de tili Honom.

*) Jfr. §. 112. 2. Falsk var deras utsago, ty Jesus hade sagt:
„Bryter ned detta tempel, och i tre dagar viii Jag det upprätta."
Christus var icke kommen alt upplösa och nedrifva, utan att upp-
fylla och upphygga. Hade Han verkligen sagt: „Jag viii bryta ned
templet," så skulle Han visserligen hafva framstått säsom den,
hvilken föraktadc det gamla förbundet, jfr. §. 117. 2

2. Men Simon Petrus hade följt Jesus, och en annan
lärjunge (Johannes). Densamme lärjungen var känd med Öfver-
stepresten och gick in med Jesus i Öfversteprestens palats.
Men Petrus stod utanför dörren. Då gick den andre lärjun-
gen ut och talade tili dörrvårdarinnan och hade Petrus in. Då
sade dörrvårdarinnan, tili Petrus: »Är icke ock du en af denna
mannens lärjungar?» Han sade: »Jag känner honom icke,
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§. 157. Jesus inför Höga Rådet. Judas ändalykt.

ej heller vet jag, hvad du säger.» Och så gick hau ut i går-
den, och hänen gol. Då såg honom en annan och sade tili
dem, som der voro: »Denne var ock med Jesus Nazarenus».
Ater*nekade han och svor: »Jag känner icke mannen».
Och litet efter stego de fram, som der stodo, och sade tili
Petrus: »Visserligen är du ock en af dem, du är en Galileisk
man, ditt tungomål röjer dig».*) Och en af Öfversteprestens
tjenare, deus frände, som Pretrus hade huggit orat af, sade:
»Såg icke jag dig med honom i örtagården?» Då begynte
han förbanna sig och svärja: »Jag känner icke den man-
nen». Och straxt gol hänen för aridra gången. Och Herren
vände sig om och såg på Petrus. Och Petrus tänkte på
Herrans ord: »Förr än hänen hafver två resor galit, skall du
tre resor förneka mig», och gick ut och gret bitterligen.

"-*) Galileerne utmärkte sig från de öfriga Judarne genom elt
bredt, platt språk.

§. 157- Jesus inför Höga Rådet. Judas ändalykt.
(Matth. 27. Marc. 15. Luc. 22. Joh. 18).

1. Och som det dagades, församlade sig de Äldste i folket
och Öfverstepresterne och de Skriftlärde och hade Honom in
för sitt Råd. Och de sade tili Honom: »Är du Christus?
Säg oss det!» Hau sade: »Om Jag eder det säger, så tron
J det icke. Frågar Jag ock, så svaren J icke, ej heller släppen
J mig. Harefter skall Menniskones Son sitta på Guds krafts
högra hand». Då sade de alle: »Så är du ju Guds Son».
Sade Han: »J sägen, att Jag så är». Då sade de: »Hvar-
efter begära vi ännu vittnesbörd? Vi hafve sjelfve hört det
af hans mun». Då bundo de Jesus, ledde Honom bort och
öfverantvardade Honom Landshöfdingen Pontius Pilatus. *)

*) Sedän Archelaus blifvit afsatt, s*od Judeen under Romerska
Landshöfdingar (Prokuratorer). Jfr. §. 98. 3. Höga Rädet hade
förlorat makten öfver lif och död, och således sågo sig Jesu fiender
nödsakade, för att vinna sitt undamål, att inför Romerska Öfverhe-
ten anklaga honom såsom upprorsstiftare. Landshöfdingaine bodde
i Csesarea, men uppehöllo sig under liögtideii i Jerusalem.

2. När Judas, som Honom förrådde, såg, att Han var
dömd, ångrade det honom. Och han bar igen de trettio silf-
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§. iS«. Jesus inför Pilatus och Herodes.

verpenningarna tili de Öfverstepresterna och tili de Äldsta,
och sade: »Jag hafver illa gjort, att jag hafver förrådt men-
löst blod». Då sade de: »Hvad kommer det oss vid?
Der må du se dig om». Och hau kastade silfverpenningarna
i templet och gick bort och hängde sig. Och nedstörtade och
remnade midt i tu, och alla hans inelfvor gåfvo sig ut (Apostl.
\, 4 8). Men de Öfverstepresterna togo silfverpenningarna
och sade: »Man må icke kasta dem i offerkistan, ty det är
blodsvärde». Och när de hade hallit råd, köpte de dermed
en krukomakares åker, tili främmandes begrafning. Derföre
heter denna platsen blodsplats intill denna dag.

§- 158. Jesus inför Pilatus och Herodes.
(Matth 27. Marc. 15. Luc. 23. Joh. 18).

4. Och Judarne ledde Jesus inför Pilatus, men gingo
icke in i rådhuset, att de icke skulle varda besmittade, utan
att de måtte äta påskalammet. Då gick Pilatus ut tili dem
och sade: »Hvad klagomål hafven J emot denna mannen?»
De svarade: »Vore han icke en ogerningsman, så hade vi
icke öfverantvardat dig honom». Då sade Pilatus tili dem:
»Tager J honom och dömer honom efter eder lag». De
svarade: »Oss är icke lofligt, att döda någon». Då begynte
de att klaga på honom, sägande: »Denne hafve vi beslagit
dermed, att han förvander folket och förbjuder gifva Kejsaren
skatt och säger sig vara Christus, en Konung».

2. Då gick Pilatus åter in i rådhuset, kallade Jesus
och sade tili Honom: »Är du Judarnes Konung?» Jesus sva-
rade: »Mitt rike är icke af denna verlden. Om mitt
rike vore af denna verlden, så fäktade ju minä tjenare derom,
att Jag icke vorde Judarna öfverantvardad». Då sade Pila-
tus: »Så är du dock en Konung?» Jesus svarade: »Du sä-
ger det; Jag är en Konung. Dertill är Jag född och är
dertill kommen i verlden, att Jag skall vittna med sanningen.
Hvar och en, som är af sanningen, han hörer min
röst». Sade Pilatus tili Honom: »Hvad är sanning?» Och
när han det sagt hade, gick han åter tili Judarne och sade
tili dem: »Jag finner ingen sak med Honom». Och när Han
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§. IS9. Domen öfver Jcsus.

anklagades af Öfverstepresterna och de Äldsta,' svarade Han
intet. Men de höllo sitt tai fram, sägande: »Han gör uppror
ibland folket, lärande öfver alit Judiska landet, begynnande
i Galileen, och sedän alit hit».

3. Då Pilatus förnam, att Han var under Herodis (An-
tipas) välde (§. 98. 3), försände han Honom tili Herodes,
ty han var ock i Jerusalem på den tiden. Då Herodes fick
se Jesus, vardt han ganska glad, ty han hade i lång tid haft
åstundan tili att se Honom; ty han hade mycket hört om Honom
och hoppades att få se nagot tecken göras af Honom. Och
han frågade Honom om många stycken; men Han svarade
honom intet. Stodo ock Öfverstepresterne och de Skriftlärde
och klagade svårligen på Honom. Men Herodes med sitt folk
föraktade och begabbade Honom och klädde Honom uti ett hvilt
kläde *) och sände Honom igen tili Pilatus. Och Pilatus och
Herodes vordo vänner emellan sig på samma dag, ty emellan
dem hade tillförene värit ovänskap.

*) Hos Romarene buro de, hvilka sökte ett stats-embete, en
hvit klädning. Pilatus ville derigenom på spe utraärka Honom så-
som kandidat tili den Judiska konungavärdigheten.

§. 159. Domen öfver Jesus
(Matth. 27. Marc. 15. Luc. 23. Joh. 18. 19).
1. Men om högtiden plägade Landshöfdingen gifva folket

en fånge lös, hvilken som de begärde. Och hade han på den
tiden en beryktad fånge, som het Barabbas, som låg i fän-
gelse för ett upplopp skull och för ett mandråp. Då ropade
folket och begynte bedja, att han skulle göra dem, som hans
plagsed alltid var. Då sade Pilatus tili dem: »Hvilken vil-
jen J, att jag skall gifva eder lös? Barabbas eller
Jesus, som kallas Christus, Judarnes konung?» Ty han visste,
att de hade öfverantvardat Honom för afunds skull. Och då
Pilatus satt på domstolen, sände hans hustru tili honom och
lät säga honom: »Befatta dig intet med denna rättfärdiga man-
nen; jag hafver mycket lidit i dag i sömnen för hans skull».

Men Öfverstepresterne och de Aldste gåfvo folket in,
att de skulle begära Barabbas och förgöra Jesus. Då sva-
rade Landshöfdingen och sade tili dem: »Hvilken af dessa två
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§. 139. Domen öfver Jesus.

viljen J, alt jag skall gifva eder lös?» Då skriade hela hopen
och sade: »Bort med denne och gif oss Barabbas lös!» Då
sade Pilatus: »Hvad skall jag då göra Jesus, som kallas
Christus?» De ropade: »Korsfäst, korsfäst honom!» Då
sade han tredje resan tili dem: »Hvad hafver han då illa gjort?
Jag finner ingen dödssak med honom; derföre viii jag näpsä
och släppa Honom». Men de lade åt medstortropocb.be-
gärde att Han skulle korsfästas.

2. Men när Pilatus såg, att han kunde intet skaffa,
utan sorlet blef mer, tog han vatten och tvådde sinä händer
för folket och sade: »Oskyldig är jag i denna rättfärdiga
mannens blod; J mågen se eder derom!» Då svarade alit
folket och sade: »Hans blod komme öfver oss och öfver
vara barn!» Så ville då Pilatus göra folket fyllest och öf-
verantvardade Jesus att hudflängas och korsfästas. Då hade
krigsknektarne Honom i Bådhuset och kallade tillhopa hela
skaran och klädde Honom uti ett purpurkläde och vredo till-
hopa en krona af törne och satte på hans hufvud och fingo
honom ett rö i hans högra hand och böjde knä för Honom
och begabbade Honom och sade: »Hei, Judarnes konung!»
Och de spottade på Honom och togo rör och slogo dermed
hans hufvud och kindpustade Honom. Då gick Pilatus åter
ut och sade tili dem: »Si, jag hafver honom ut tili eder, att
J förstå skolen, att jag finner ingen sak med honom». Då
gick Jesus ut och bar en törnekrona och elt purpurkläde.
Och Pilatus sade tili dem: »Si menniskan!» När de Öf-
verstepresterna och tjenarena sågo Honom, ropade de: »Kors-
fäst, korsfäst!» Pilatus sade tili dem: »Tager J Honom och
korsfäster; ty jag finner ingen sak med Honom». Judarne
svarade honom: »Vi hafve lag, och efter vår lag skall han
dö; ty han hafver gjort sig sjelf tili Guds Son. Gifver du
honom lös, så är du icke Kejsarens vän; ty den som gör sig
tili Konung, han är emot Kejsaren». När Pilatus hörde det
talet, hade han Jesus ut och satte sig på domstolen och sade
tili Judarne: »Si, eder konung!» Men de ropade: »Tag
bort, tag bort, korsfäst honom!» Pilatus sade tili dem: »Skall
jag korsfästa eder konung?» Öfverstepresterne svarade: »Yi

34
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§. 160. Jesu korsfästelse.

hafve ingen konung, utan kejsaren». Då öfverantvardade han
Honom dem, att han skulle korsfästas.

§. 160- Jesu korsfästelse.
(Matth. 27. Marc. 45. Luc. 23. Joi. 19).

1. Och när krigsknektarne hade begabbat Jesus, afklädde
de Honom purpurklädet och klädde Honom uti sinä egna kläder
och ledde Honom ut tili att korsfästas. Och Han bar sitt
kors och gick ut på det rum, som kallas hufvudskalleplatsen,
på Hebraiska Golgatha. Och då de ledde Honom ut, fingo de
en fatt, sora hette Simon af Cyrene, den der kom af mar-
ken; honom lade de korset uppå, att han skulle bära det efter
Jesus. Men Honom följde en stor hop folk och qvinnor, de
der greto och ömkade sig öfver Honom. Då vände sig Je-
sus om tili dem och sade: »J Jerusalems döltrar, gråter icke
öfver rnig, ulan gråter öfver eder sjelfva och öfver edra barn.
Tv si, de dagar varda kommande, i hvilka de skola säga tili
bergen: faller öfver oss! och tili högarna: skyler oss!
Ty är detta skedt på det färska träd, hvad skall då
ske på det torra?» Leddes der ock ut två andra ogernings-
män med Honom tili att aflifvas. Och då de kommo tili huf-
vudskalleplatsen, gåfvo de Honom ättika dricka, blandad med
galla; *) och när Han smakade det, ville Han icke dricka det.
Der korsfäste de Honom, och två ogerningsmän med Honom,
den ena på den högra sidan, och den andra på den venstra,
och Jesus midt uti. Och så blef Skriften fullbordad, som
säger: »Ibland ogerningsmän vardt Han räknad». Men Jesus
sade (I.): »Fader, förlåt dem det, ty de veta icke,
hvad de göra». Och det var vid tredie timman på dagen
(kl. 9 om morgonen), då de korsfäste Honom. Men krigs-
knektarne togo hans kläder och delade dem emellan sig. Men
kjortelen var icke sömmad, utan virkad ifrån öfverst och alit
igenom. Då sade de: »Skärom honom icke sönder, utan kastom
lott om honom, hvem han skall tillhöra;» att Skriflen skulle
varda fullkomnad, som säger: »De hafva bytt minä kläder
emellan sig och kastat lott på min kjortel». Ps. 22. (§.
69. 5 Anm.)
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§. 161. Jesu död.

*) En döfvande dryck, hophlandad af vin och myrrha, hvilken
man af medlidande räckte de korsfäste, att de icke skulle kanna
de fasansfulla smärtorna. Christus afslog densamma, ty Honom höf-

des det att smaka dödens liela bitterhet oförminskad.

2. Mea Pilatus skref en öfverskrift och satte på kor-
set, och var så skrifvet: »Jesus af Nazareth, Judarnes
Konung». Denna öfverskrift liiste många af Judarne, ty rum-
met, der Jesus var korsfäst, var hardt vid staden. Och det
var skrifvet på Hebreiska, Grekiska och Lätin. *) Då
sade Öfverstepresterne tili Pilatus: »Skrif icke: Judarnes

Konung, utan att han hafver sagt: Jag är JudarnesKonung».
Pilatus svarade: »Hvad jag hafver skrifvit, det hafver jag
skrifvit».

*) Det första förkunnandet om Christus, den korsfäste Verlds-
konungen, på de tie verlds-språken. (I. N. R. 1., d. ä. Jesus Naza-
renus, Rex Judeeorum).

§. 161. Jesu död
(Matth. 27. Marc. 45. Lue. 23. Joh. 19).

1. Men de, som gingoder fram, hädde Honom och
riste sinä hufvuden och sade: »Är du Guds Son, så stig ned
af korset!» Sammaledes ock de Öfverstepresterne begabbade
Honom och sade: »Andra hafver han hulpit, sig sjelf kan han
icke hjelpa. Han hafver tröst på Gud, Han fralse nu honom,
om Han är något om honom!» Begabbade Honom ock krigs-
knektarne; Äfven en af de ogerningsmän hädde Honom och
sade: »Är Du Christus, så hjelp dig sjelf och oss!» Då
straffade honom den andre och sade: »Fruktar du icke heller
Gud, du, som är i samma fördömelsen? Och är det väl rätt
med oss, ty vi lide, det vara gerningar värde äro; men Denne
hafver intet ondt gjort». Men tili Jesus sade han: »Herre,
tänk på mig, då du kommer i ditt rike!» Jesus sade tili
honom (II.): »Sannerligen säger Jag dig: i dag skall
du vara med Mig i paradis!» *)

*) Korset var den thron, på hvilken Återlösaien måste upphöjas
tili verldens regent och domare. Och liksom, när Han en
gång åteikommei' tili domen, de salige stä pä hans högra, och de
fördömde på hans venstra sida, så är äfven här på venstra sidan den
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§. 161. Jesu död.

obotfaidige röfvaren en bild af dc förtappade, och den botfäidige
på den bögru en bild af dcn föilösta menskligheten.

2. Men vid Jesu kors stodo hans moder, hans moders
syster och Maria Magdalena. Och när Jesus fick se modrea
och lärjungen, den Han älskade (Johannes), der när stående,
sade Han tili sin moder (III.): »Qvinna, si, din son!»

och tili lärjungen: »Si, din moder!» Och ifrån den tiden
tog lärjungen henne tili sig. Och ifrån sjette vimman vardt
ett mörker öfver hela landet intill nionde timman, och solen
miste silt skeu. Och vid nionde timman ropade Jesus med
hög röst (IV.): »Eli! Eli! lama asabthani!» d. v. s.:
»Min Gud, min Gud, hvi hafver Du öfvergifvit mig?» Ps.
22. Jfr. §. 69. 5). Men några, som der när stodo, när de
det hörde, sade: »lian åkallar Elias». Sedän, efter Jesus
visste, att allting nu voro fullkomnade, att Skriften skulle
fullbordas, sade Han (V.): »Mig törstar!» Då stod der
ett käril, fullt med ättika. Och straxt lopp en af dem och
tog en svamp och fyllde honom med ättika och kringlade
isop och satte den på ett rö och höll det honom för munnen och
hjöd honom dricka. Men de andre sade: »Hall, låt se, om
Elias kommer, tili att taga honom ned». Då nu Jesus
tagit hade ättikan, sade Han (VI.): »Det är fullkomnadt!»
Och Han ropade åter med hög röst, sägande (VII.): »Jag
befaller min anda i dina händer!» Och då Han hade
det sagt, höjde Han ned hufvudet och gaf upp andan.

3. Och si, förlåten i templet remnade i tu stycken,
ifrån ofvan och ned igenom. Och jorden skalf och hälle-
bergen remnade, och grafvarne öppnades, och måuga de he-
ligas lekamen, som sofvit hade, stodo upp och gingo ut af
sinä grafvar efter Hans uppståndelse*) och kommo i den
heliga staden och uppenbarades för många. Men höfvidsman-
nen och de som med honom voro och vaktade på Jesus, när
de sågo jordbäfningen och de ting, som skedde, räddes de
svårligen och sade: »Yisserligen var denne en rättfärdig mau
och Guds Son». Och alit folk, som dit komne voro, då de
det sett hade, hvad här skedde, slogo de sig för sitl bröst
och gingo hem igen.
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§. 162. Jesu begrafning.

*) Christus mäste vara förstlingen af de uppståndne, ty genoin
hans uppståndelse har uppståndelsen för andra menniskor först blif-
vit möjlig. Han har brutit vägen och drager oss, som aro lemmar
af hans kropp, efter sig tili en lika föiklaiing.

Anm. Christi lidande var företiädande, hans död en ofTerdöd. Icke
för sig led och dog Han, utan för oss. Vi hafve genom vara
synder förtjent död och fördömelse; Christus tog på sig, att
för oss lida strafFet, på det vi derifrån skulle blifva befiiade.
Es. 53, 4—7. (§. 81. 1). Ty då Han icke begått några synder,
så var hans lidande öfverflödigt, Han förvärfvade sig derigenom
en förtjenst, och just denna förtjenst är oändlig, evig, eme-
dan Christi gudomliga natur deltog i den menskliga naturens li-
dande, derföre är dcn tillräcklig, att utplåna vara och hela
verldens synder. Denna Christi förtjenst blir nu var egen, när
vi tro på Honom, d. v. s. inträde i lifsgemenskap med Honom
och deruti stadeligen förblifve. Då blir genom Hans förtjenst
vår skuld utplånad, Gud förlåter oss vara synder, frisäger oss fråri
synda-straffet och förklarar oss för rattfärdiga och Honom be-
hagliga. Sä „varde vi rättfärdige utan (egen) förskyl 7

lan, af hans näd, genom den förlossning, som i Christo.
Jesu skedd är" (Rom. 3, 24). Detta är rättfärdiggörelsen
genom tron allena, den evangeliska kyrkans grundlära.

§. 162- Jesu begrafning.
(Matth. 27. Marc. 15. Luc. 23. Joh. 19).
i. Men efter det var tillredelsedagen (d. v. s. dagen

före sabbathen), bådo Judarne, på det kropparne icke skulle
blifva qvar på korset öfver sabbathen, Pilatus, att deras beu
skulle sönderslås och de bortlagas. Då kommo krigskneklarne
och sönderslogo den förstas ben och den andras, som var forsfäst
med Honom. Men när de kommo tili Jesus och sågo Honom alla-
redan vara död, slogo de icke hans ben sönder, utan en af
krigsknektarne stack upp Hans sida med ett spjut, och straxt
gick ut blod och vatten. Då vardt Skriften fullkomnad: »J
skolen intet ben sönderslå på Honom».*) Och åter säger en
annan Skrift: »De skola se, i hvem de stungit hafva».
Zach. 12. 10.

*) Christus, det urhildliga påskalammet. Äfven på det gammal-
testamentliga påskalammet lick icke något ben sönderslås (2 Mos.
12, ,46).
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§. 163. Jesu uppständelse.

2. Men om aftonen kom en rik man, Joseph af Ari-
mathia, en rådsherre, som var en god och rättfärdig man,
hvilken ock åstundade efter Guds rike och icke hade samtyckt
lill deras rad och gerningar; han tog sig dristighet tili och gick
in tili Pilatus och bad honom, att han måtte få taga Jesu
lekamen. Då förundrade sig Pilatus, att Han allaredan var
död, oeh då han det förnummit af höfvidsmannen, gaf han Jo-
seph lekamen. Han köpte ett linkläde och nedtog Honom af
korset. Kom ock desslikes Nicodemus, som tillförene hade
kömmit tili Jesus om natten, och bar en blandning af myrrha
och aloe, vid hundrade pund. Så togo de Jesu lekamen ned
och svepte den i linkläder med välluktande kryddor. Och Jo-
seph lade Honom i sin egen nya graf, der ingen hade uti lagd
värit, hvilken han hade uthuggit i ett hälleberg, och vältade
en stor sten för dörren tili grafven och gick sinä färde.
Och följde der några qvinnor efter, hvilka med Jesus komne
voro af Galileen och besågo, huruledes Hans lekamen lagd
var. De gingo sedän tillbaka och tillredde vålluktanda kryddor
och smörjelse; men om sabbathen voro de stilla, såsom bjudet
var i lagen.

3. Dagen efter tillredelse dagen (på sabbathen) kommo
tillsamman de Öfverstepresterne och Phariseerne inför Pilatus
och sade: »Herre, oss kommer ihåg, att den förföraren sade,
när han ännu lefde: Efter tre dagar viii jag stå upp. Bjud
fördenskull, att man förvarar grafven intili tredje dagen, att
hans lärjungar icke komma och stjäla honom bort och säga
för folket: Han är uppstånden ifrån de döda; och blifver så
den sista villan värre än den första». Pilatus sade tili dem:
»Der hafven J vakt, går och förvarer, som J kunnen». Då
gingo de bort ocb förvarade grafven med väktare och bese-
glade stenen.

§- 163- Jesu uppständelse.
(Matth. 28. Marc. 16. Luc. 24. Joh. 20).
\. På den ena sabbathen (söndagen) ganska bittida, då

solen uppgick, vardt en stor jordbäfning, ty Herrans engel steg
ued af himmelen, gick fram och vältade stenen ifrån dörren
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§. 163. Jesu uppståndelse.

och satte sig på honom. Och han var påseendes som en Ijung-
eld och hans kläder hvita som en snö. Men väktarene blefvo
förskräckte af räddhåga och vordo soin de hade värit döde.
Och någre af väktarene kommo i staden och kungjorde
Öfverstepresterna alit, det skedt var. Och de församlade sig
med de Äldsta och rådgjorde och gåfvo krigsknektarne en stor
summa penningar och sade: »Säger, att hans lärjungar kommo
om natten och stulo houom bort, medan vi såfvo. Och om
det kommer för Landshöfdingen, vilje vi stilla honom och begå
det så, att J skolen vara utan fara». Och de togo pennin-
garne och gjorde, som de voro lärde.

2. Samma dag, bittida om morgonen, gingo Maria Mag-
dalena och Maria Jacobi och Salome tili Jesu graf, alt de skulle
smörja Honom, och sade under vägen emellan sig sjelfva: Ho
skall valta oss stenen ifrån grafvens dörr?» Och då de sågo
tili, sågo de stenen vara afvältad, den ganska stor var. Då
lopp Maria Magdalena tillbaka och kom tili Simon Petrus och
tili den andra lärjungen, som Jesus älskade, och sade tili dem:
»De hafva tagit Herran bort utur grafven, och vi vete icke,
hvart de hafva lagt Honom». - Men de andra qvinnorna gingo
in i grafven och funno icke Herrans Jesu lekamen. Och då
de derom bekymrade voro, si, då stodo när dem två mäti, i
skinande kläder, de der sade tili dem: »Varer icke förfärade!
J söken Jesus, som korsfäst var. Hvi söken J den lef-
vande ibland de döda? Han är icke här; Han är upp-
stånden! Kommer och ser rummet, der Herren var lagd uti!
Och går snart och säger det Hans lärjungar». Och de gingo
snarligeu ifrån grafven, med räddhåga och stor glädje löpande,
tili att kungöra det Hans lärjungar.

3. Men Petrus och den andre lärjungen (när de hade
fått underrältelsen af Maria Magdalena) gingo äfven ut och kommo
tili grafven. Båda lupo de tillika; och den andre lärjungen
lopp före, snarare än Petrus, och kom först tili grafven, och
när haa lutade sig ned, fick han se lakanen lagda; dock gick
han icke in. Då kom Simon Petrus efter honom och gick in i
grafven och såg lakanen lagda, och svetteduken, som hade värit
om hans hufvud, icke lagd när lakanen, utan afsides i ett rum
tillhopa svept. Då gick ock den audre lärjungen in, som förr
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§. 164. Jesu första uppenbarelser.

var kommen tili grafven, och såg det och trodde det; ty de
förstodo icke än då Skriften, att Han skulle uppstå ifråu de
döda. Och lärjungarne gingo åter tillhopa igen.
Anm. Genora fullheten af den Gudskraft, sora var i Christo, Bf-

vervann Han döden uti döden, afhöll förgängelsen från sin be-
liga kropp och förklarade densamma tili en ny, härlig och salig
boning för sin heliga, fulländade mensklighet. Rom. 6,9: „Vi
vete, att Christus, som ifrån de döda uppväckt är, dör
icke mer; döden får icke mer makt öfver Honom." Den
uppständna kroppen var densamma, med hiilen efter spikarne
och «aren i sidan (§. 166, 2), men ali svaghet och vanmakt, som
förut vidlädde densamma, var öfvervunnen, det dödliga var upp-
svulget af det odödliga, „det syndiga köttets liknelse" var atlagd.

Genom uppståndelsen fulländade Christus sitt äterlösnings-
vcrk. Genora sitt lidande och sin död har Han förvärfvat en
evigt gällande och tillräcklig förtjonst, med hvilken verldens
syndaskuld skall betalas. Uti sin uppståndelse har Han nu äfven
framhaft ett nytl lif, hvilket från Honom utgär tili alla dem,
hvilka inträda i gemenskap med Honom, och alit mer stärker
dem att framdeles emotslå synden, tills Han engiing öfvervunnit
alla synder uti dem. (De medel, genom hvilka detta nya lif af
Christo oss tillflyter, Uro sakramenterne: Dopet och Nattvarden).
2 Tim. 1, 10: „Han hafver borttagit döden, och lifvet
och ett oförgängligt väsende framburit i ljuset." Rom.
5, 10: „Ty efter vi vordo förlikte med Gudi, genom lians
Sons död, den stund vi ännu voro ovänner, mycket
mer, efter vi äre förlikte, blifve vi nu behållne genom
ha ns lif."

§. 164- Jesu första uppenbarelser.
(Matth. 28. Marc. 16. Luc. 24. Joh. 20).
1. Men Maria Magdalena gick åter tili grafven och gret

derutanför. Vid hon nu så gret, lutade hon sig in i grafven
och fick se två englar i hvita kläder, sittande den ena vid huf-
vudet och den andra vid fötterna, der de lagt hade Jesu leka-
men. Och de sade tili henne: »Qvinna hvad gråter du?»
Sade hon tili dem: »De hafva tagit bort min Herra, och jag
vet icke, hvart de hafva lagt honom». När hon detta sade,
vände hon sig tillbaka och fick se Jesus ståndande, och visste
icke, att det var Jesus. Sade Jesus tili henne: »Qvinna, hvad
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§. 165. Lärjungarne på vägen tili Emaus.

gråter du? Hvem söker du?» Hon mente att det hade värit
örtagårdsmästaren, och sade tili honom: »Herre, hafver du
burit Honom bort, säg mig, hvar du hafver lagt Honom, och
jag viii taga Honom». Jesus sade tili henne: »Maria!»
Då vände hon sig om och sade tili honom: »Rabbuni!»
det är: Mästare. Sade Jesus tili henne: »Kom icke vid mig;
ty Jag är ännu icke uppfaren tili min Fader*). Men gack
tili minä bröder och säg dem: Jag far upp tili min Fader
och eder Fader, och tili min Gud och eder Gud».

■ *) „Kom icke vid mig", egentligen: „Fastliäll mig icke", d. V.s.t
Hall mig icke tillbaka, ty Jag mäste åter lemua dig, för att gå
tili mia Fader, tili att fullända mitt verk; men derefter är Jag
nar eder alla dagar intill verldens ända (Matth. 28, 20), derefter
är rätta tiden att omfamna miua knän och icke släppa mig.

2. När de andra qvinnorna voro bortgångna från graf-
ven tili att kungöra det hans lärjnngar, si, då mötte Jesus
dem och sade: »Hei eder!» Och de tillbådo Honom. Då sade
Jesus tili dem: »Rädens icke, går och kungörer det minä bröder,
att de gå tili Galileen, der skola de få se mig.» Och de kun-
gjorde alit för de elfva och alla de audra. Och deras ord
syntes för dem såsom galenskap, och de trodde dem icke.
Derefter vardt Jesus på samma dag sedd af Kephas (Petrus).
(1 Gor. 15, 5).

§. 165- Lärjungarne på vägen tili Emaus.
(Marc. 16. Luc. 24)

På samma dag gingo två af dem tili en by närä Jeru-
salem, benämnd Emaus. Och de talade hvar med annan om
alit det, som skedt var. Då nalkades Jesus dem och gick med
dem. Men deras ögon voro förhållna, att de icke kände Honom.
Då sade lian tili dem: »Hvad är det för tai, som J hafven
eder emellan, vid J gån och ären bedröfvade?» Då svarade
endera, som hette Gleophas: »Är du allena ibland främmande
män i Jerusalem, som icke vet, hvad der skedt är i dessa
dagar?» Och Han sade tili dem: »Hvad?» Sade de tili Honom:
»Om Jesus af Nazareth, som var en prophet, mäklig både i
gerningar och ord för Gud och alit folket, huruledes de Öf-
verstepresterne och våre förmän öfverantvardade Honom i dö-

35
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§. 166. Thomas.

dens fördömelse och korsfäste Honom. Och vi hoppades, att
Han skulle vara den, som förlossa skulle Israel. Och öfver
alit detla är nu Iredje dagen, sedau det skedde. Och några
qvinnor af vara hafva förskräckt oss, de der hittida om mor-
gonen hade kömmit tili grafven. Och då de icke funno hans
lekamen, kommo de och sade, att de ock änglasyn sett hade,
hvilka sagt hade, att Han lefver. Och några af dem, som
med oss voro, gingo hort tili grafven och funno, såsom qvin-
norna sagt hade, men Honom funno de icke». Och Jesus
sade tili dem: »O, J galne och senhjertade tili att tro uti alit
det, som propheterna sagt hafva! *) Skulle icke Christus sådant
lida och sedän ingå uti sin harlighet?» Och Han begynte på
Mose och alla Propheterna och gjorde uttydelse för dem i alla
Skrifler, som voro om Honom. Och de begynte nalkas in-
till byn, dit de ville; och Han låtsade, som Han ville gå längre
fram. Och de nödgade Honom, sägande: »Blif när oss, ty
det lider åt aftonen, och dagen är förliden». Och så gick
Han in, tili att blifva när dem. Och 'det begaf sig, då Han
satt tili bords med dem, tog Han brödet, tackade, bröt det
och fick dem. Och deras ögon öppnades, att de kände Honom.
Och så försvann Han utur deras åsyn. Och de sade emellan
sig: »Var icke värt hjerta brinnande i oss, då Han talade med
oss i vägen och ultydde oss Skriflerna?» Och i samma slund
stodo de upp och gingo tili Jerusalem och funno församlade
de elfva, de der sade: »Herren är sannerligen uppståndeu och
är sedd af Simon». Och de förtäljde, hvad skedt var i vä-
gen, och huru Han vardt känd af dem, i det Han bröt brödet.

*) D. v. s. J, som ären så tröga tili tron.

§. 166. Thomas. (Marc. 16. Luc. 24. Joh. 20).
\. Men om aftonen, på densamma sabbathen, då dör-

rarne voro lyckta, der lärjungarne voro församlade, för
Judarnes rädslas skull, kom Jesus och stod midt ibland dem
och sade tili dem: »Frid väre eder!» Då vordo de förfä-
rade och fruktade, menande, att de sågo en ande: Och Han
sade tili dem: »Ilvi ären J förfärade? Ser minä händer och
minä fötter, alt det är Jag sjelf; tager på mig och skåder,
ty anden hafver icke kött och ben, såsom J sen mig hafva».
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§. 167. Jesus vid sjön Tiberias.

Och när Han hade detta sagt, lät Han dem se händerna ocli
föllerna och sin sida. Då vordo lärjungarne glade, alt de sågo
Herran. Och som de ännu icke trodde för glädje skull, utan
förundrade sig, sade Han tili dem: »Hafven J hiir något alt
ata?» Då fingo de Honom fram ett stycke stekt fisk och något
af en honungskaka. Och Han tog det och åt deraf i deras
åsyn. Och Han förekastade dem deras otro och hjertas hård-
het, att de icke trott hade dem, som hade sett Honom vara
uppstånden. Då sade Han åter tili dem: »Frid väre eder!»

blåste på dem och sade: »Tager den Helige Ande*),
hvilka J förlåten synderna, dem förlåtas de, och hvilka J be-
hållen dem, dem äro de behållna».

*) Detta är litsom handpenningen på den fulla Andans utgju-
telse på Pingstdagen.

2. Men Thomas, en af de Tolf, hvilken kallas Tvilling,
var icke med dem, när Jesus kom. Då sade de andre lärjun-
garne tili honom: »Vi sågo Herran». Men han sade tili dem:
»Utan jag ser hålen efter spikarna i hans händer och stinger
mitt finger i hålen efter spikarna och stinger min hand i hans
sida, tror jag det icke». Och åtta dagar derefter voro åter
hans lärjungar inne, och Thomas med dem. Då kom Jesus,
vid dörrarne voro lyckta, och stod midt ibland dem och sade:
»Frid väre med eder!» Sedän sade Han tili Thomas: »Räck
hit ditt finger och se minä händer, och räck hit din hand och
stick henne i min sida, och var icke tvifvelaktig, utan trogen!»
Thomas svarade och sade: »Min Herre och min Gud!»
Jesus sade tili honom: »Efter du såg mig, Thoma, tror du.
Salige äro de, som icke se och dock tro!»

§. 167. Jesus vid sjön Tiberias. (Joh. 21).
i. Derefter uppenbarade Jesus sig åter för lärjungarne

vid Tiberias haf. Der voro tillsamman Simon Petrus och Tho-
mas, INathanael, Zebedei söner (Johannes och Jacobus) och två
andra af hans lärjungar. Simon Petrus sade tili dem: »Jag
viii gå och fiska». De sade tili honom: »Vi gå ock med
dig,» och stego straxt i håten; och i den natten fingo de
intet. Då nu morgon var, stod Jesus på stranden; dock visste
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§. 167. Jesus vid sjöti Tiberias.

lärjungarne icke, att det var Jesus. Sade Jesus tili dem:
»Barn, hafven J något tili mafs?» De svarade honom: »Nej!»
Då sade Hau tili dem: »Kaster ut nätet på högra sidan om
bålen, så varden i finnande». Då kastade de ut, och kom
så mycken fisk, alt de förmådde det icke draga. Då sade
den lärjungen, som Jesus älskade, tili Petrus: »Herren är det!»
När Simon Petrus hörde, att det var Herren, band han om
sig kjortelen (ty han var naken) och gaf sig i sjön. Men
de andra lärjungarna kommo med båten (ty de voro icke långt
ifrån landet) och drogo fisknätet. När de voro stigne på lan-
det, sågo de der vara lagda glöd, och en fisk derpa, och bröd.
Jesus sade tili dem: »Tager hit af de fiskar, som J nu fin-
gen». Simon Petrus steg in och drog nätet uppå landet, fullt
med stora fiskar, hundrade femtio tre. Och ändock de voro
så månge, gick nätet likvål icke sönder. Sade Jesus tili dem:
»Kommer och äter». Och ingen af lärjungarne djerfdes tili
att spörja Honom: »Ho är Du?» Ty de visste, att det var
Herren. Då kom Jesus och tog brödet och gaf dem, och
fiskcn sammaledes.

2. Då de nu hade ätit, sade Jesus tili Simon Petrus:
»Simon Jona, älskar du mig mer än desse?» Han sade tili
Honom: »Ja, Herre, du vet, attjag älskar Dig». Sade Hari
tili honom: »Föd minä lam!» Ater sade Han tili honom:
»Simon Jona, älskar du mig?» Han sade tili Honom: »Ja,
Herre, Du vet, att jag älskar Dig». Sade Han tili honom:
»Föd minä får!» Sade Han tili honom tredje resan: »Simon
Jona, älskar du mig?» Dåvardt Simon bedröfvad och sade
tili honom: »Herre, Du vet allting; Du vet, att jag älskar
Dig». Sade Jesus tili honom: »Föd minä får! *) Sanner-
nerligen, sannerligen säger Jag dig: när du var ung, omgjor-
dade du dig sjelf och gick, hvart du ville; men då du var-
der gammat, skall du uträcka dina händer, och en annan skall
orngjorda dig och leda dig, dit du icke viii».**) Det sade
Han, gifvande tillkänna, med hvad död han skulle prisa Gud.
Och då Han hade detta sagt, sade Han tili honom: »Följ mig!»

*) Petrus hade tie gånger förnekat Herran och derigenom gjort
sig förlustig sitt apostla-embete. Derföie kallar Herren honom nu
hiir tre gånger ånyo, tili mennisko-fisknre. Säväl fiskfangsten som
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§. 168. Insättandet af predikan och dop.

den derpå följande måltiden utgöra bet.ydelsefulla förebilder. Den
förra häntyder på arbetet på jorden, den senare på löneti i himme-
ten efter rikligen välsignadt arbete.

*) Petrus dog martyr-döden på korset. §. 191. 1.

§. 168- Insättandet af predikan och dop
(Matlh. 28. Marc. 16. Lue. 24).

Men de elfva lärjungarne gingo tili Galileen upp på ett
berg, som Jesus hade dem förelagt. Och när de sågo Honom,
tillbådo de Honom. Och Jesus gick fram och talade med dem
och sade: »Mig är gifven ali makt i himmelen och på
jorden. Går fördenskull ut och lärer alla folk och
döper dem i Fadrens, Sonens och den Heliga Andes
namn*), och lärer dem halla alit, det Jag hafver
eder befallt. Och si, Jag å'r när eder alla dagar
intill verldens ända. Den der tror och blifver döpt,
han skall varda salig, men den der icke tror, han
skall varda fördömd». Då öppnade Han dem deras sinne,
att de förstodo Skrifterna, och sade: »Så är det skrifvet och
så måste Ghristus lida, och tredje dagen uppstå ifrån de döda,
och predikas i Hans namn bättring och syndernas förlåtelse
ibland alla folk, begynnande på Jerusalem. Och J ären vittne
tili alit detta. Och si, Jag viii sända öfver eder min Fa-
ders löfte; men J skolen blifva i staden Jerusalem, tili dess
J varden beklädde med kraft af höjden». Sålunda betedde
Han sig lefvande för sinä lärjungar med mångahanda bevisning,
då Han lät sig se af dem och talade med dem om Guds rike.
(Apostl. 4,3).

*) Att döpas tili Fadrens, Sonens och den Heliga Andas namu
v. s., att genom dopet inplantas i den treenige Gudens gemenskap
och varda delaktig af alla de andliga förmåner, hvilka den treenige
Guden oss förberedt och erbjudit. [lti dopet varde vi födde på
nytt af vatten och auda, och det sora är födt af anda, det är anda
(§. 113. 1). Lilsom genom den lekamliga födelsen Adams synd och
fördömelse blifvit vår egen, så blifve vi genom den nya födelsen
uti dopet delaktige af Christi helighet och rättfärdigbet: Vi blifve
lemmar af Christi kropp, Guds barn och arfvingai' tili det eviga
lifvet. Men den nya menniskan, som genom dopet uti oss är född,
behöfver fortfarande näring, vård, uppfostran etc. genom Guds ord
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§. 169. Christi himmelsfård.

och den heliga nattvarden, sä framt delta icke sker, försämras,
förderfvas och dör slutligen det nya lifvet uti oss.

§. 169. Christi himmelsfärd. (Apostl. \).

Och flerren hade sinä lärjungar ut tili Bethanien och
upplyfte sinä händer och välsignade dem. Och skedde, då lian
dem välsignat hade, alt han vardt i deras åsyn uppta-
gen, och en sky tog Honom bort utaf deras syn.
Och som de uppsågo i himmelen efter Honom, vid Han uppfor,
si, två män stodo när dem, klädde i hvita kläder, de der sade:
»J Galileiske män, hvi stån J och sen upp i himmelen? Denne
Jesus, som upptagen å'r ifrån eder, skall så komma, som J
Honom sett hafven uppfara i himmelen». Sedän gingo de
tili Jerusalem igen ifrån berget, som heter Oljoberget. Och
då de inkommo, voro de alle stadigt tillhopa, endrägtige i
böner och förmanelser, samt med qvinnorna, och med Maria,
Jesu moder, och med Hans bröder.
Anni, Genom himmelsfärden ålervände Christus tili den härlig-

het, som Han hos Fadren hade, förr än verldens grund lagd
var, — och antog äter den gudomliga skepelse, hvilken Ha»
vid sitt menniskoblifvande hade aflagt. Himmelen är der, hvarest
Gud är; men Gud är allestädesnärvarande, följaktligen inneuär
Christi himmelsfärd ett antagande af gudomlig allestädesnärva-
relse; derföre säger ock Christus kort före siu bortgäng tili
Fadren: „Si, Jag är när eder alla dagar in tili verldens
ånda" (Matth. 28, 20) och: „Hvar två ellei- tre äro för-
samlade i mitt namu, der är Jag midt ibland dem"
(Matth. 18, 20). Saledes sitter nu Christus, vär Frälsare, Gud
och Menuiska, allsmäktig, allvetande, allestädesnärvarande, på
Gud Faders högra hand, hvilken „satt Honom öfver alla
förstadömen, välde, makt, herradömen och alit det,
som näin na s kan, icke allenast i denna verlden, utan
ock i den tilikomma n de, och hafver allting lagtunder
Hans fötter, och hafver satt Honom församlingen tili
ett hufvud öfver ali ting, hvilken är Hans kropp"(Eph.
1, 20—22), tills Han en gång skall återkomma, tili alt döma
lefvaude och döda och föra alit tili den sista, evigt bestående
fulländningen.
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§. 170. Den Heliga Andes verksamhet.

Andra Underafdelningen.

Fraisuin gens förkmiiiaiide genom
Apostlarna.

§. 170- Den Heliga Andes verksamhet.
Joh. 16, 43. 44: Men när Haa kommer, som å'r san-

ningens Ande, han skall leda eder uti ali sanning.
Han skall prisa Mig, ty af Mitt skall Han taga och
förkunna eder. 4 Cor. 42, 3: Ingen kan kalla Jesus
en Herra, utan genom den Heliga Anda. Rom. 8, 9:
Hvilken icke hafver Christi Anda, han hörer icke Honora tili.

Rom. 8, 14. 45: Alle de, som drifvas af Guds Anda,
de aro Guds barn. Ty J hafven icke fått tråldomens anda,
åter tili räddhåga, utan J hafven fått utkorade barns anda,
i hvilken vi rope: Abba, kare Faderl Eph. 2, 49—22:
Så ären J icke numera gäster och främmande, utan helga-
manna medborgare och Guds husfolk; uppbyggde påApostlarnes
och Propheternas grund, der Jesus Christus öfverste hörnstenen
å'r, på hvilken hela byggningen tillhopa fogad våxer tili ett
heligt tempel i Herranom, på hvilken ock J med uppbyggde
varden, Gudi tili ett hemman genom Andan. —Rom.
8, 44: Om nu Hans Ande, som Jesus uppväckte ifrån de döda,
bor i eder, så skall ock den, som Christum uppväckte ifrån
de döda, göra eder dödliga lekamen lefvande, för sin Andas
skull, som i eder bor. —Rom. 8, 46. 47: Den samma Anden
vittnar med vår anda, att vi äre Guds barn. Äre vi nu barn,
så äre vi ock arfvingar, nemligen Guds arfvingar och Christi
medarfvingar, om vi annars lide med Honom, att vi ock med
Honotin komma måge tili härligheten. 2 Cor. 5,5: Men den
oss derlill bereder, är Gud, den oss Andan tili pant gifvit hafver.

§. 171. Den Heliga Andes utgjutelse. (Aposll. 4).
4. Uti de dagar (efter Christi himmelsfärd) stod Petrus

upp ibland lärjungarne (och var hopen af namnen tillsammans
420) och sade: »J män och bröder, den Skriften måste full-
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§. 171. Den Heliga Andes utgjutelse.

bordas, som den Helige Ande långo sagt hade, genom Davids
mun, om Judas, som hade fått med oss detta embetet. Ty det
är skrifvet (Ps. 109, 8): Hans embete får en annan. Så
måste nu en af dessa män, som med oss värit hafva i allan
den tid, som Herren Jesus ut- och ingick med oss, med oss
ett vittne varda tili Hans uppståndelse». Och de satte två
i valet, Joseph, som kallades Barsabas, och Malthias, och
de bådo och sade: »Du Herre, som känner allas hjerta, visa
ut, hvilken af dessa två du utvalt hafver, att han skall få
denna tjensten, der Judas ifrån fallen är, att han skulle bortgå
i sitt rum». Och de kastade lott derom, och lotten föll på
Matthias, och han vardt räknad tili de elfva Apostlarne.

2. Och då Pingstdagen fullkomnad var *), voro de alle
endrägteligen tillsammans. Och vardt hastigt ett dön af him-
melen, såsom ett maktigt stort väder kömmit hade, och upp-
fyllde alit huset, der de sutto. Och dem syntes sönderdelade
lungor, såsom af eld, och blef sittande på hvar och en af dem.
Och de vordo alle uppfyllde af den Heliga Ande och begynte
tili att tala med andra tungomål, efter som Anden gaf dem
att tala.**) Så voro i Jerusalem boende Judar, gudfruktige män
af allahanda folk, som under himmelen äro. Då nu denna rösten
skett hade, kom tillsammans mycket folk och vordo förhäpne;
ty de hörde dem tala, hvar och en med sitt eget mål. Och
vordo alle förskräckte och furundrade sig, sägande emellan sig:
»Si, äro icke alle desse, som tala, Galileiske? Huru höre vi
då hvar och en sitt tungomål, der vi uti födde äro? Parther,
och Meder, och Elamiter, och de som bo uti Mesopotamien,
och i Judeen och Cappadocien, Pontus och Asien, Phrygien
och Pamphylien, Egypten och i de Libye landsändar vid Gy-

rene och de utlänningar af Rom, Judar och Proselyter, Creter
och Araber; vi höre dem med vara lungor tala Guds dråpe-
liga verk». Och förskräckte de sig alle och förundrade sig,
sägande emellan sig: »Ilvad månde detta vilja vara?» Och
somlige gjorde gäck af dem och sade: »Desse äro fulle med
söit vin».

*) Andans utgjutelse på Pingstdagen är en motbild tili lagens
utgifvande på Siuai. (§. 44. 2). Der for Herren ned i eld, för att

pä lagens fordringar grundlägga G. T:ts församling, här far
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§. 171. Den Helige Andes utgjutelse.

Han åter ned i eld, för att på lagens uppfyllande grundlägga
den Christna kyrkan. Der hette det: „D u skall," på det lagen
skullo vara en tuktomästare tili Christns (§. 34. 3 Förkl.); här
heter det: „Du k a n," ty Gud gifver uti hjertat sin Ande, som gör
oss sk.ick.liga, att göra Guds vilja. Gamla förbundets Pingstfest var
stiftelse-festeu för deu garnmaltestamenlliga kyrkan (§. 40. 2); nya
förbundets Pingstfest Ur den Christna kyrkans stiftelse-fest; liksom
der förstlingarne af årets skörd framburos i lemplet, sä blifva äfven
här förstlingarne (3000 själar) af himmelrikets stora skörd upptagne
i den nytestamentliga kyrkan.

**) Vid tornbyggnaden i Babel for Herren ned för att förvirra
språken, att ingen skulle förstå den andres tungomål; här for Her-
rans Ande ned ocli förenade åter tungomålen, så att Apostlaine ta-
lade med andra tungor, och alla närvarande, af hvilket folk de
ock voro, en hvar hörde det tungomål, hvaruti de födde voro. Deu
Christna kyrkan är veikligen, hvad Babels torn skulle vara: en
byggnad, som räcker upp tili himmelen, som förbinder liimmelen
med jorden, som uti sig upptager alla folk, förenar och samnian-
håller dem. Jfr. §. 6. 2.

3. Då stod Petrus upp med de elfva och hof upp siu
röst och talade tili dem: »J Judiske män, desse aro icke druckne,
såsom J menen, efter det är tredje timmen på dagen (kl. 9
före middagen). Utan det är det, som sagdt är genom Prophe-
ten Joel: Och det skall ske uti de yttersta dagarna,
säger Gud, Jag skall utgjuta af min anda öfver alit
kött. J män af Israel, hörer dessa orden: Jesus af Nazareth,
den man, som när eder af Gudi bevisad är med krafter och
under och tecken, som Gud hafver gjort genom Honom ibland
eder, såsom J ock sjelfve veten, Honom hafven J tagit genom
onda mäns händer, korsfäst och dödat. Den hafver Gud upp-
väckt. Medan Han nu med Guds högra hand upphöjd är och
löfte fått hafver af Fadren om den Heliga Anda, hafver Han
utgjutit delta, J nu sen och hören. Så skall nu hela Israels
hus veta förvisso, att denne Jesus, som J korsfäst hafven,
hafver Gud gjort tili en Herra och Christ». Då de detta
hörde, fingo de ett styng i hjertat och sade: »J män och
bröder, hvad skole vi göra?» Petrus sade tili dem: »Görer
bätlring, och hvar och en af eder låte sig döpa, i
Jesu Ghristi namn, tili syndernas förlåtelse, och J
skolen undfå den Heliga Andas gåfva». De som då

36
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§. 172. Helandet af en lam.

gerna anammade hans tai, de lato sig döpa, och kommo tili
hopen vid tretusen själar. Och blefvo de stadigt ståndande
uti Aposllarnes lärdom, och i delaktighet och i bröds brytelse
(nattvard) och i böner. Och en fruktan kom uppå hvar och
ea själ, och många under och tecken gjordes af Apostlarna.
Och alla de, som trodde, voro tillsammans och hade allting
menligt. Sinä egodelar och håfvor sålde de, och delade dein
med alla, såsom hvar och en behöfde. Och hvar dag voro
de stadigt och endrägteligen i templet och bröto bröd här och
der i husen, ätande med hvärannan i fröjd, och lofvade Gud i
deras hjertans enfaldighet. Och de hade ynnest när alit folket.
Och Herren förökade hvar dag församlingen med dem, som
salige vordo.

§. 172. Helandet af en lam. (Apostl. 3. 4).
1. Men Petrus och Johannes gingo tillhopa upp i templet

tili att bedja. Och der var en man, ofärdig alltifrån sin fö-
delse, som lät sig bara hvar dag för dörren åt templet, som
hette »den sköna,» att han skulle bedja allmosa af dem., som
ingingo i templet. Då han fick se Petrus och Johannes, bad
han dem om allmosa. Men Petrus sade: »Silfver och guld
hafver jag icke; men det jag hafver, det gifver jag dig: i
Jesu Chrisli Nazareni namn statt upp och gack!» Och tog
honom vid högra handen och reste honom upp. Straxt stod
han upp, sprang och gick, och följde dem in i templet, pri-
sande Gud. Då fick alit folket se honom, och de vordo fulle
af förundran. Då Petrus det såg, sade han tili folket: »J
män af Israel, hvi undren J häruppå? Eller hvi sen J på oss,
likasom vi af vår egen kraft eller förtjenst hade det åsladkom-
mit, att denne hafver fått sin gång? Vara fäders Gud hafver
förklarat sin Son Jesus, hvilken J öfverandtvardat hafven och
iornekat inför Pilatus, då han dömde, att Han skulle gifvas lös.
Men J förnekaden den Heliga och Rållfärdiga, och båden, att
mandråparen skulle gifvas eder, och lifsens Förste dråpen J.
Den hafver Gud uu uppväckt ifrån de döda, tili hvilket vi vitlne
åre. Och genom tron på hans namn hafver Han gifvit denna
hans helbregda i allas eder åsyn. Nu, kare bröder, vetjag
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§. 172. Helandet af en lam.

väl, att J det gjort hafven af fåkunnighet, såsom ock edre
öfverste. Så bättrer eder nu, på det edra synder måga af-
skrapade varda». Då de nu talade tili folket, kommo dertill
presterna' och föreståndaren i templet och de Sadduceer och
togo illa vid sig, att de lärde folket och förkunnade i Jesu
uppståndelsen ifrån de döda, och satte dem i häktelse. Men
månge af dem, som orden hört hade, trodde, och vardt talet
på männerna vid 5000.

2. Och om morgonen församlade sig deras öfverste och
hade dem fram för sig och frågade dem: »Af hvad makt, eller
i hvad namn hafven J detta gjort?» Petrus, full med den
Heliga Anda, sade tili dem: »J öfverste för folket och äldste i
Israel! Eder och alit Israels folk skall det vetterligt vara, att
genom Jesu Christi Nazareni namn, den J korsfäst haf-
ven, den Gud uppväckt hafver ifrån de dgda, står nu denne
helbregda för eder, Och i ingen annan är salighet, ty
det är icke hellernågot annat namn under himmelen
menniskorna gifvet, ihvilket vi skole salige varda».
När de sågo sadan allvarlighet i Petrus och Johannes och funno
dock, att de voro olärde, förundrade de sig. Och mannen
sågo de ståndande der när dem, som helbregda var gjord, ty
de kunde der intet emot säga. Och de bjödo dem, att de
härefter icke skulle tala i Jesu namn. Men de svarade: »Om
det är rättfärdigt för Gudi, att vi höre eder mer än
Gud, derom mågen J sjelfve döma. Ty vi kunne
icke förtiga, det vi hört och sett hafve». Då hotade
de dem och lato dem gå. Men de kommo tili de sinä, och
då de hörde, hvad skedt var, bådo de endrägteligen: »JJerre,
Du är Gud, som gjort hafver himmel och jord! Sannerligen
församlade sig emot Din heliga son, Jesus, Herodes och Pon-
tius Pilatus med hedningarne och Israels folk, tili att göra,
hvad Din hand och Ditt råd tillförene beslutit hade,
att ske skulle. Och nu, Herre, se tili deras trug och gif
dina tjenare, att de med ali tröst tala dina ord». Och då
de bedit hade, rördes rummet, der de uti församlade voro,
och de vordo alle fulle med den Heliga Anda och talade
Guds ord med tröst.

283



§. 175. Ananias ocli Saphira.

§. 173. Ananias och Saphira. (Apostl. 4. ö).
Uli hela hopen, som trodde, var ett lijerta och en själ;

och ingen af dem sade något vara sitt af det, haa ägde, utan
allling voro dem menligt. Och Apostlarne huro med stor kraft
vittnesbörd tili Herrans Jesu Chiisti uppståndelse; och så månge,
som åkrar och hus ägde, de sålde dem, och buro värdet för
det, som de såldt hade, och lade fram för Apostlarnes fötter, och
delades åt hvar och eu, efter som honom behof var. Men
Barnabas, en Levit, ifrån Cypern, som hade en åker, sålde
den och bar fram värdet för Apostlarne. Men en man, be-
nämnd Ananias, med sin hustru Saphira, sålde sinä egor
och hade lagt afsides något af värdet, med sin hustrus vetskap,
och en del bar han fram och lade för Apostlarnes fötter. Då
sade Petrus: »Anania, hvi hafver Satan uppfyllt ditt hjerla,
att du skulle ljuga för den Heliga Anda och undstinga somt af
värdet för åkern? Du hade väl kunnat behålla honom, då du
honom hade; och då han såld var, var han ock i ditt våld.
Hvarföre hafver du sådant företagit i ditt hjerta? Du hafver
icke ljugit för menniskor, utan för Gudi». Då Ana-
nias hörde dessa orden, föll han ned och gaf upp andan. Och
en stor räddhåga kom öfver alla dem, som delta hörde. Då
stodo unge män upp, buro honom bort och begrofvo honom.
Vid tre stunder derefter kom ock hans hustru och visste icke,
hvad skedt var. Men Petrus sade tili henne: »Säg mig, hafven
J och för sä mycket sålt åkern?» Då sade hon: »Ja, hafve
vi så». Då sade Petrus tili henne: »Hvarför voren J öfverens,
att J skullen fresta Herrans Anda? Si, deras fötter, som hafva
begrafvit din man, äro för dörren, och de skola ock straxt
bära dig ut». Och straxt föll hon ned för hans fötter, och
gaf upp andan. Då gingo de unge män in och funno henne
död och buro henne ut och jordade henne när hennes man.
Och en stor räddhåga kom öfver hela församlingen.

§. 174- Gamaliels råd. (Apostl. 5).
\

. Och igenom Apostlarnes häuder gjordes många tecken
och under. Och folket höll mycket af dem, och hopen växte
mer tili af dem, som trodde llerran. Då stod den Ölverste-
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§. 174. Gamaliels råd.

preslen upp och alla de, med honom voro, hvilka äro det parti,
som kallas de Sadduceers, och vordo fulle med nit, och salle
Apostlarna uti allmänneligt fängelse. Men Herrans engel lät
dörren upp på fångahuset om natten och hade dem ut och sade:
»Går och står i templet och säger för folket alla de ord, som
detta lifvet tillhöra». Då gingo .de biltida om morgonen i
templet och begynte tili att lära. Men den Öfverstepresten
kallade Rådet tillhopa, och sände tili fångahuset; att de skulle
hämta dem. Men tjenarene kommo hem och sade: »Fångahuset
funno vi ju granneligen igenläst och väktarena stående utanför
dörren, men derinne funno vi ingen». Då de begynte vara
tvehågse om dem, hvad deraf varda ville, kom en och bådade
dem: »Si, de män, som J insatt hafven i fångahuset, de äro
i templet och lära folket». Då gick föreståndaren och hade
dem fram utan våld, ty de räddes för folket, att de skulle
stena dem. Och då de hade ledt dem dit, frågade den Öf-
verstepresten: »Hafve vi icke en tid och annan bjudit eder,
att J icke skullen lära i detta namnet?» Petrus svarade:
»Man måste mera lyda Gud, än menniskor. Yåra fä-
ders Gud hafver uppväckt Jesus, den J dräpit hafven och upp-
hängt på träd. Den hafver Gud med sin högra hand upphöjt
för en Höfding och Frälsare, tili att gifva Israel bättring och
syndernas förlåtelse. Och vi äre Honom för vittne tili det,
vi säge».

2. Då de detta hörde, skar det dem i hjertat, och de
begynte rådslå, att de målte dräpa dem. Då stod en pharisö
upp i rådet, benämnd Gamaliel, en lagklok, den ibland folket
mycket afhållen var, och bad, att Apostlarne skulle som sna-
rast gå afsides ut, och sade tili dem: »J män af Israel, ser
tili, hvad J gören med dessa män. Ar detta råd eller
verk af menniskor, så varder det väl om intet. Men
är det af Gudi, så kunnen J icke slå det ned; så
framt J viljen icke finnas strida mot Gud». Då föllo de alla
inlill hans råd, och kallade Apostlarna, lato hudflänga dem och
bjödo dem, alt de icke skulle tala i Jesu namn, och lato gå
dem. Men de gingo med fröjd ifrån Rådet, att de
voro värdige lida smälek för Hans namns skull, och
upphörde icke att predika evaugelium om Ghristus.
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§• 173. Stephanus, det första blodsvittnet.

§• 175- Stephanus, det första blodsvittnet.
(Apostl. 6. 7).

Uti de dagar, då hopen af lärjungarna förökades, utvalde
Apostlarne sju män tili allmose-vårdare (Diakoner) i försam-
lingen, ibland hvilka äfven var Stephanus, en man full af
tro och starkhet, hvilken gjorde under och stor tecken ibland
folket. Då reste sig några upp och begynte tili att disputera
med Stephanus och de förmådde icke stå emot den visdorn och
den anda, som talade. Då hade de honom inför Rådet och
hade fram falska vittnen, de der sade: »Denne man vänder
icke igen att tala hädiska ord emot detta heliga rummet (templet)
och emot lagen; ty vi hörde honom säga: Jesus af Nazareth
skall kullslå detta rummet och skall förvandla de stadgar, som
Mose hafver fått oss». Då sade den Öfverstepresten: »Haf-
ver detta sig ock så?» Då sade han: »J män, bröder och
fäder, hörer härtill,» och talade länge för dem om de stora
Guds verk, Han Israel gjort hade, och om folkets hårdhet,
och sade: »J hårdnackade, J stån alltid emot den Heliga Anda,
såsom edra fäder, sammalunda ock J! Hvilken af propheterna
hafva icke edra fäder förföljt? De hafva ihjälslagit dem, som
förkunnade den Rättfärdiges tillkommelse, hvilkens förrädare
och dråpare J nu voren!» Då de detta hörde, skar det dem
i deras hjertan, och beto samman tänderna öfver honom. Men
han, full af den Heliga Anda, såg upp i himmelen och sade:
»Si, jag ser himmelen öppen och Menniskones Son stå på
Guds högra hand». Då ropade de med hög röst, och höllo
sinä öron tili, och stormade alla tillika tili honom, och drefvo
honom ulur staden och stenade honom. Och vittnen*) lade
sinä kläder af vid en ung mans fötter, som hette Saulus. Och
de stenade Stephanus, och han åkallade och sade: »Herre
Jesu, anamma min anda!» Och så böjde han sitt knä ned
och ropade med hög röst: »Herre, räkna dem icke
denna synden!» Och när han hade detta sagt, afsomnade
han. Och Saulus hade samtyckt hans död.

") Vittnena mäste kasta de första stenarne pä den dömde. 5
Mos. 17, 7. ff.
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§. 176. Simon, trollkarlen.

§. 176. Simon, trollkarlen. (Apostl. 8).
Men på samma tid var en stor förföljelse emot den för-

samling, som var i Jerusalem, och de vordo alla förströdde
omkring i Judee land och i Samarien, förutan Apostlarna.
Men Saulus tog tili att föröda församlingen, gick hit och dit i
husen och drog fram man och qvinnor och lät sätta dem i
fängelse. Men de, som förströdde voro, foro omkring och
predikade ordet*). Men Philippus, som var en af de sjn
allmose-vårdarena, kom ned uti en stad i Samarien dch predi-
kade för dem om Christus. Men folket gåfvo akt uppå, hvad
Philippus sade, hörande endrägteligen och seende de tecken, som
han gjorde; och i den staden vardt stor glädje. Så var der
en man, benämnd Simon, som tillförene plägade bruka troll-
dom, sägande sig vara mycket myndig. Tili honom höjlo sig
alla, tade små och stora. När de nu trodde Philippus, som
predikade om Guds rike och om Jesu Ghristi namn, vordo der
både män och qvinnor döpte. Då trodde ock Simon med, och
när han döpt var, höll han sig til Philippus. Då nu Apostlarna,
som i Jerusalem voro, fingo höra, att Samarien hade anammat
Guds ord, sände de tili dem Petrus och Johannes. De bådo
för dem, att de skulle få den Heliga Anda; och då de lade hän-
derna på dem, fingo de den Heliga Anda. När Simon detta
såg, bjöd han dem penningar och sade: »Gifver ock mig den
makten, att, hvem som helst jag lägger händer uppå, han får
den Heliga Anda». Men Petrus sade tili honom: »Det du
fördömd vorde med dina penningar, efter du menar, att Guds
gåfva kan fås för penningar. Du hafver hvarken del eller loit
i detta ordet, ty ditt hjerta är icke rätt för Gudi. Derföre
bättra dig af denna din ondska». Då svarade Simon: »Beder
J Herran för mig, att mig intet öfvergår af det, J saden».
Men de vände om igen emot Jerusalem och predikade evan-
gelium i många städer i Samarien.

*) Sålunda mfiste äfven denna förföljelse tjena tili evangelii ut-
bredande.

§. 177. Kamereraren från Ethiopien. (Apostl. 8).
Men Herrans engel talade tili Philippus: »Gack den vä-

gen, som löper ifrån Jerusalem tili Gaza». Och han gick.
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§. 178. Sauli omvändelse.

Och si, en Ethiopisk man, en kamererare och väldig när drott-
ning Candaces, var kommen tili Jerusalem, att der tillbedja,
och for hem igen och satt på sin vagn och liiste den Propheten
Esaias. Och Anden sade tili Philippus: »Gack fram och gif
dig intill denna vagnen!» Då lopp Philippus fram och hörde
honom läsa Propheten Esaias och sade: »Förstår du ock, hvad
du laser?» Men han sade: »Huru skulle jag förstå det, utan
mig någon viste det, b —> och bad Philippus, att han skulle
uppstiga och sitta när sig. Och det han läste i Skriften, var
detta (Es. 53): »Såsom ett får vardt han ledd tili att slagtas,
och såsom ett lam är tyst för honom, som klipper det, så
hafver han icke öppnat sin mun etc.» (Jfr. §. 81, 1). Då
sade kamereraren: »Jag beder dig, om hvem hafver Propheten
detta sagt, om sig, eller om någon aunan?» Då öppnade Phi-
lippus sin mun och begynte af denna Skriften predika evange-
lium för honom om Jesus. Och när de kommo tili ett vatien,
sade kamereraren: »Si, vattnet; hvad hindrar, att jag icke
döpes». Philippus sade: »Om du tror af alit hjerta, så må
det väl ske». Han sade: »Jag tror Jesus Christus vara Guds
Son». Och han döple honom. Och när de gingo upp ur vatt-
net, tog Herrans Ände Philippus bort, och han vardt funnen
i Azot och vandrade omkring och predikade evangelium, tili
dess han kom tili Cesarea. Men kamereraren for sin väg
och var glad.

§. 178. Sauli omvändelse. (Apostl. 9).
1. Men Saulus *) hade ännu i sinnet trug och slag emot

Herrans lärjungar, och gick tili Öfverstepresten, och bad ho-
nom om bref tili de synagogor i Damascus, att, hvem han
finna kunde af denna vägen, män och qvinnor, dem skulle han
föra bundna tili Jerusalem. Och vid han nalkades intill Da-
mascus, kringsken honom hasteligen ett sken af himmelen. Och
han föll ned på joiden och hörde en röst, sägande tili sig:
»Saul, Saul, hvi förföljer du mig?» Men han sade: »Ho är
du, Herre?» Sade Herren: »Jag är Jesus, den du för-
följer; **) dig är svårt att spjerna mot udden». ***) Då skalf
Saulus och bäfvade, och sade: »Herre, hvad viii du, att jag
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§. 178. Sauli omvändelse.

skall göra?» Herren sade tili honom: »Statt upp och gack in
i staden, och der skall dig varda sagdt, hvad du göra skall».
Och de män, som voro i sällskap med honom, hörde väl rösten,
och likväl sågo de ingen. Då stod Saulus upp af jor-
den och upplät sinä ögon och kunde dock ingen se; utan de
togo honom vid handen och ledde honom in i Damascus. Och
han var i tre dagar, så att han såg intet, och intet åt, ej
heller drack.

*) Saulus, som äfven bar det Grekiska namnet Paulus, var
bördig ifrån Tarsus i Cilicien (i mindre Asien). Hans föräldrar
voro Judar af Benjamins stam ocb egde Romersk borgarerätt.
Redan tidigt sände de Saulus tili Jerusalem uti Phariseen Ga-
maliels skola (§. 174. 2), att han skulle utbildas tili Skriftlärd.
Derjemte lärde han äfven, sfisom det på dessa tider var brukligt,
en täit- eller tapetmakares handtverk (2 Cor. 11, 22; Apostl. 16,
37; 22, 3; 18, 3).

**) På det han skulle kunna vara ett vittne tili Herrans upp-
ståndelse, liksom de andra Apostlarne, mäste Herren äfven för
honom personligen och kroppsligt uppenbaras, och uttryckligen
kalla äfven honom, liksom desse.

***) Lastdjuren drefvos fram med pikar och sårade sig blott svå-
rare, då de slogo bak ut.

2. Uti Damascus var en lärjunge, benämnd Ananias;
tili honom sade Herren uti en syn: »Anania! statt upp och
gack in på den gatan, som kallas den »Rätta,» och sök
uti Juda hus en, som heter Saulus, af Tarsus; ty si, han
beder och hafver sett i synen en man, som heter Ananias,
inkomma och lägga handen på sig, att han skulle få sin syn
igen». Och Ananias svarade: »Herre, jag hafver hört af
många om denna mannen, huru mycket ondt han gjort hafver
Dina heliga uti Jerusalem; och här hafver han nu makt af
de öTverste presterna, tili att binda alla dem, som akalla Ditt
namn». Då sade Herren tili honom: »Gack, ty han är mig
ett utkoradt redskap, att han skall bära mitt namn inför
hedningar och inför konungar och inför Israels barn. Och
Jag skall visa honom, huru mycket han lida skall för mitt
namns skull». Och Ananias gick åstad och lade händer på
honom. Och straxt föllo af hans ögon sisom fjäll, och han
fick sin syn, och stod upp och lät döpa sig, och tog mat tili

37
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§. 179. Eneas. Tabitha. Cornelius.

sig och förstärkte sig. Och straxt begynte han i synagogorna
predika Christus, att Han var Guds Son. Men Saulus för-
kofrade sig ju mer och mer och öfvervann de Judar, som bodde
i Damascus, bevisande, att denne var Christus. Och Judarae
rådslogo, att de skulle dräpa honom och vaktade i portama
dag och natt. Men Saulus vardt varnad om deras försåt, och
lärjungarne togo honom om natten och släppte honom ned öf-
ver muren i en korg. När Saulus kom tili Jerusalem, bjöd
han tili att gifva sig intill lärjungarna, och de voro alla rädde
för honom. Men Barnabas (§. 173. 1) tog honom tili sig
och hade honom bort tili Apostlarna. Och han var sedän med
dem i Jerusalem och predikade trösteligen Herrans Jesu
namn. Men då Judarne äfven här sökte efter att dräpa
honom, befordrade bröderna honom tili Gesareen och lato
honom fara tili Tarsus.

§.179. Eneas. Tabitha. Cornelius. (Apostl. 9—11).
1. Så hade då nu församlingarna frid öfver hela Judeen

och Galileen och Samarien, och förkofrade sig och uppfylldes
med den Heliga Andas tröst. Så hände sig, att, då Petrus
vandrade allestädes omkring, kom han ock tili de heliga, som
bodde i Lydda. Der fann han en man, benämnd Eneas, som
nu i åtla år legat hade på säng, och han var borttagen. Och
Petrus sade tili honom: »Enea, bote dig Jesus! Och straxt
stod han upp, och alla sågo honom och omvände sig tili Her-
ran. Men i Joppe var en lärjunginna, benämnd Tabitha,
som var full med goda gerningar och allmosor. Så hände det
sig, att hon vardt sjuk och blef död. Då sände lärjungarne
tili Petrus, och då han var kommen, samlade sig omkring
honom alla enkor, gråtande, och viste honom kjortlar och klä-
der, som Thabila hade gjort dem. Då dref Petrus dem alla
ut, och föll ned på sinä knän, och bad, och vände sig om
tili kroppen, och sade: »Tabitha, stattupp!» Då öppnade hon
sinä ögon, men Petrus räckte henne handen, reste henne
upp, kallade de heliga och antvardade dem henne lefvande.
Och det vardt kunnigt öfver hela Joppe, och många begynte
tro på Herran.
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§. 179. Eneas. Tabitha. Cornelius.

2. Uti Cesareen var en man, benärand Cornelius, en
Romersk höfvidsman, gudelig och gudfruktig (§. 100. 2)
med sitt hus, gifvande folket mycken allmosa och bedjande Gud
alltid. Han såg uti en syn uppenbarligen Guds engel inkomma
tili sig och säga tili sig: »Cornelius! dina böner och dina all-
mosor aro uppkomna i åminnelse för Gud. Så sänd nu. några
män tili Joppe, och lät kalla tili dig Simon Petrus. Han
gastar när en, som heter Simon lädermakare; den skall säga
dig, hvad du göra skall». Och han kallade tili sig två sinä
tjenare och en gudfruktig krigsknekt, och sände dem tili Joppe.
På den andra dagen, då de voro närä staden, gick Petrus upp
i salen tili att bedja, vid sjette timman (kl. 42 på dagen).
Och som han vardt hungrig, ville han få sig mat. Och vid
de tillredde, kom en dvala öfver honom, och han såg himme-
len öppen och nederkomma tili sig ett fat, såsom ett stort
linnekläde, tillhopa bundet i alla fyra hörn, uti hvilket voro
allahanda orena djur. Och en röst skedde tili honom: »Statt
upp, Petrus, slagta och ät!» Då sade Petrus: »Ingalunda,
Herre, ty jag hafver aldrig ätit något orent». Och rösten
sade andra resan tili honom: »Hvad Gud hafver rent gjort,
det behöfver du icke kalla menligt». Och detta skedde också
tredje resan; och vardt fatet sedän igen upptaget i himmelen. *)

*) Jfr. §.41. 1 Anm. ■—Sedän återlösningsverket genom Christus
blifvit fulländadt, var äfven skilnaden mellan Israel och Hednin-
garna upphäfven. Men då lagarne om rena och orena födoämnen
endast skulle försinliga och i lifligt medvetande bibehälla denna åt-
skilnad, så hade äfven dessa nu förlorat sin betydelse och sitt värde.

Klädet med de fyra hörnen häntyder på Christi rike, uti hvilket
äfven de Uitintills såsom orena ansedda Hedningarne från alla fyra
vädersträcken skulle uttagas.

3. Och då Petrus begynte bekymrad varda vid sig sjelf,
hvad syn detta skulle vara, som han sett hade, si, männerna,
som sände voro af Cornelius, voro för dörren och frågade efter
Simons hus och sporde, om Petrus var der tili härberge. Och
Anden sade tili Petrus: »Si, der äro tre män, som söka efter
dig; så statt nu upp och gack med dem, intet tviflande, ty
Jag hafver sändt dem». Så steg han ned tili männerna, kal-
lade dem in och behöll dem der tili härberge. Andra dagen
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§. 179. Eneas. Tabitha. Cornelius.

for Petrus med dem, och de kommo tili Cesareen. Och Cor-
nelius förbidde dem och hade tillhopa sinä fränder och sinä
bästa vänner. Och då Petrus skulle ingå, föll Cornelius ned
för hans fötter; men Petrus reste honom upp, sägande: »Statt
upp! jag är ock en menniska!» Och Cornelius sade: »Du
gjorde väl, att du kom. Så äre vi nu här alla för Gudi,
tili alt höra alit, det dig af Gudi befaldt är». Då öppnade
Petrus sin mun och sade: »Nu förnimmer jag i sanning,
att när Gudi är intet anseende tili personen; utan i
allahanda folk, den som fruktar Honom och gör rätt-
färdigheten, han är Honom täck».*) Derefter predikade
han för dem Christus, den korsfäste och uppståndne, om
hvilken alla Propheterna bära vittnesbörd, att hvar och en som
tror på Honom, han skall få syndernas förlåtelse genom Hans
namn. Vid Petrus ännu talade dessa orden, föll den Helige
Ande på alla dem, som taiet hörde. Och de trogne af om-
skärelsen, som med Petrus komne voro, förundrade sig, att
den HeligeAndes gåfva vardt ock utgjuten öfver Hedningarna,
ty de hörde dem tala med tungomål och prisa Gud. Då sade
Petrus: »Kan någon förbjuda, att desse icke döpas i vatten,
som fått hafva den Heliga Anda, så väl som vi?» **) Och
så lät han döpa dem i Herrans namn.

*) „Han är Honom täck" eller mera noggrannt: antaglig, d.
v. s. som kan upptagas i Christi rike, han må förut hafva värit
Hedning eller Jude. Att äfven Hedningarne aro kallade att
upptagas i Christi rike, hade Propheterne så ofta och så tydligt för-
utsagt, att ingen kunde tvifla derpä; men det var fråga om, hu-
ruvida Hedningarne, såsom sådana, skulle upptagas, eller om de
icke förut formligt måste öfvergå tili Judeudomen och derpå halla
hela lagen. Af den senare meningen voro ännu tili och med Apost-
larne, och det fordrades en särskild gudomlig uppenharelse tili den
första bland Apostlarna, för att utrota denna djupt inrotade fördom.

**) Det Andans meddelande, hvilket här föregick dopet, gjorde
för ingen del dopet öfverflödigt. Det förra förlänade dem den utom-
ordentliga gåfvan att tala med tungomål, men det senare nyafö-
delsens gåfva. Först genom dopet blefvo de Christne Guds bain
och arfvingar tili det eviga lifvet.

4. Då fingo Apostlarne och de bröder, som med dem
voro i Judeen, höra, att ock Hedningarne anammade Guds ord.
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§. 180. Förföljelse under Herodes Agrippa I.

Och då Petrus kom upp tili Jerusalem, begynte Judarne kifva
med honom, att han hade ingått tili Hedningarna och alit med
dem. Då begynte Petrus förtälja dem det ena med det andra.
Då de detta hörde, tego de och prisade Gud, sägande: »Så
hafver ock nu Gud gifvit Hedningarna bättring tili lifs».

§- 180- Förföljelse under Herodes Agrippa I.
(Apostl. 4 2).

1. På samma tid tog konung Herodes fatt på några af
församlingen tili att pina dem. Och drap han Jacobus, Jo-
hannis broder, med svärd. Och då han såg, att det behagade
Judarna väl, tog han ock fatt på Petrus; och det var om sö-
tebrödsdagarna. Derföre satte han honom i fängelse, antvar-
dade honom fyra qvarter*) krigsknektar, tili att förvara honom,
aktande efter paskan hafva honom ut för folket (afrätta honom).
Men församlingen hade bön tili Gud för honom utan återvändo.
När nu Herodes hade velat haft honom före, i den samma
natten sof Petrus emellan två krigsknektar, bunden med två
kedjor, och vaktarena voro för dörren. Och si, Herrans engel
stod för honom, och ett sken lyste i huset, och väckte Petrus
upp, sägande: »Statt upp snarligen!» Och kedjorna föllo af
hans händer. Och engelen sade: »Bind om dig och tag dina
skor uppå, och följ mig!» Petrus gjorde så, men han visste
icke, att det var sannt, som skedde af engelen, utan mente,
att han hade sett en syn. Och de gingo fram genom den
första och andra vakten och kommo tili jernporten; den öpp-
nades dem af sig sjelf, och de gingo derut, dragande framåt
en gata långt; och i detsamma kom engelen ifrån honom.
Då Petrus kom tili sig igen, sade han: »Nu vet jag förvisso,
att Herren hafver sandt sin engel och räddat mig». Och han
kom tili Marie hus, som var Marci moder; och der voro många
församlade och bådo. Då Petrus klappade på porten, gick en
piga ut, benämnd Rode, och då hon kände Petri röst, lät
hon icke upp porten för glädje skull, ulan lopp in och bådade
dem, att Petrus stod för porten. De sade tili henne: »Du
är icke vid dina sinnen». Då stod hon fast derpå, att det
var så. Då sade de: »Hans engel är det». Men Petrus höll
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§. 181. Apostelen Pauli första missionsresa.

uppå att klappa; nä'r de upplato, fingo de se honom, och hari
förläljde dem, huru Herren hade frälst honom utur fängelset.
Sedau gick han och drog bort på en annan stad. Men då
Herodes andra morgonen hade bud efter Petrus och icke fann
honom, lät han afstraffa vaktarena.

*) En vaktpost af 4 man bevakade fången under hvarje natt-
vakt, eller tid af 3 timmar.

2. Men Herodes for ned tili Cesarea och dvaldes der.
Och en dag klädde han sig uti konungsliga kläder, satte sig
på domstolen och hade ett tai tili folket. Och folket ropade:
»Guds röst är detta, och icke menniskors!» Och straxt slog

honom Herrans engel, derföre att han icke gaf Gudi aran;
och han vardt uppfräten af matkar och gaf upp andan. Men
Guds ord växte och förökades.

§• 18L Apostelen Pauli första missionsrpsr,
(Apostl. 11. 13).

1. Och de, som förströdde voro för den bedröfvelsens
skull, som påkommen var för Stephani skull, vandrade om-
kring alltintill Antiochien i Syrien, talande ordet för ingen,
utan allenast för Judarna. Men någre ibland dem begynte
äfven att predika för Grekerna (icke Judar), och Herrans
hand var med dem, och en stor hop togo vid tron. Så kommo
då tidende härom för den församling, som var i Jerusalem och
de sände Barnabas tili Antiochien. Då han fick se Guds nåd,
vardt han glad och förmanade dem alla, att de af hjertat skulle
faste blifva och halla sig intill Herran. *) Sedän for Barnabas
tili Tarsus och ville uppsöka Saulus. Och då han fann honom,
tog han honom med sig tili Antiochien. Och de stannade i denna
församling ett helt år och lärde mycket folk, hvarföre lärjun-
garne begynte först i Antiochien kallas »Ghristne». **)

*) Liksom Jerusalem blef medeipunkten för evangelii utspri-
dande ibland Judarna, så blef ock Antiochien medel- och utgångs-
punkten för frälsningens förkunnande ibland Hedningarna.

**) Att de Christne erhöllo ett särskilt namn, var så tili vida
vigtigt, att deras sjelfständighet bredvid Judendomen derigenom
erkändes.

2. Men på den tiden voro uti församlingen i Antiochien
några propheter och lärare. Då de nu tjenade Herran och
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§. 181. Apostelen Pauli första missionsresa.

fastade, sade den Helige Ande: »Skiljer mig ut Barnabas
och Saulus tili det verk, som Jag hafver kallat dem». Då
fastade de och bådo och lade händer på dem och lato dem
fara. Men de seglade tili Cypera (Barnabas fädernesland) och
predikade uti Salamis i Judarnes synagoger. Och då de hade
öfverfarit ön intill staden Paphos, funno de der en trollkarl,
benämnd Bar Jesus, en Jude, som var hos Sergius Paulus,
den Romerske Landshöfdingen, hvilken en förståndig man var.
Han kallade tili sig Barnabas och Saulus och begärde höra
Guds ord. Men trollkarlen stod dem emot och ville vanda
Landshöfdingen ifrån tron. Men Saulus, den ock Paulus
hette, full med den Heliga Anda, såg på honom och sade:
»O du djefvulens barn, full med alit bedrägeri och ali list,
du låter icke af att förvända Herrans rätta vägar! Och nu si,
Herrans hand å'r öfver dig, och du skall varda blind!» Och
straxt fö'll på honom mörker, och han sökte, att någon måtte
taga honom vid handen och leda honom. Då Landshöfdingen
såg, hvad skedt var, trodde han.

3. Derifrån kommo de tili Antiochien i Pisidien (i
mindre Asien), och gingo in i synagogan om sabbathsdagen.
Sedän lagen var läsen och propheterna, sände de öfverste af
synagogan tili dem, sägande: »J män och bröder, hafven J
något att tala tili folkets förmanelse, så talen». Då stod
Paulus upp och talade tili dem om Israels utväljelse och om
Christus, Davids son, hvilken Judarne dödat i Jerusalem, men
hvilken Gud uppväckt ifrån de döda och sait tili syndares
Frälsare. När nu Judarne voro gångne utur synagogan, bådo
Hedningarne, att de ville hafva dessa orden för dem på nasta
sabbathen. Och månge Judar och Proselyter följde Apostlarna.
På nasta sabbathen församlade sig så när hela staden tili att
höra Guds ord. Då vordo Judarne fulle med nit, emotsä-
gande och talande hädelse. Men Paulus och Barnabas togo
tröst tili sig, och sade: »Eder borde man först säga Guds ord;
men efter det J drifven det ifrån eder och hallen eder ovär-
diga tili evinnerligt lif, si, så vilje vi vända oss tili
Hedningarna». Och Hedningarne hörde detta med glädje
och prisade Herrans ord och trodde, så många, som beskärde
voro tili evinnerligt lif. Och Herrans ord vardt utspridt öf-
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§. 182. Fortsättning.

ver ali den ängden. Men Judarne uppväckte förföljelse emot
Apostlarna och drefvo dem utur sinä laadsändar. Men de
skuddade stoftet af sinä fötter på dem och kommo tili leonien.

§. 182. Fortsättning. (Apostl. 14).
4. Så hande sig uti leonien, att de predikade uti

Judarnas synagoga, så att en mäktig stor hop af Judar och
Hedningar begynte tro. Och de blefvo der i lång tid och
handlade stadeligen i Herranom, som vittnesbörd gaf tili sin
nåds ord och lät ske tecken och under genom deras händer.
Men då ett upplopp vardt gjort af hedningar och judar emot
dem, flydde de tili staderna i Lycaonien, Lystra och Derbe,
och ängden deromkriDg, och predikade der evangelium. Och
der var en man i Lystra, ofärdig ifrån födelsen, hvilken
hörde Paulus tala. Och när han såg honom och förmärkte,
att han hade tro, tili att få sin helbregda, sade han tili
honom med hög röst: »Upprätt dig på dina fötter!» Och han
sprang upp och begynte tili att gå. Då folket såg, det Pau-
lus gjort hade, sade de: »Gudar äro komne ned tili oss i
mennisko liknelse». Och de kallade Barnabas Jupiter och
Paulus Mercurius, efter han förde ordet. Och Jupiters prest,
som var för deras stad, hade oxar och kransar fram för dör-
ren och ville, jemte folket, offra.

2. Men då Apostlarne, Barnabas och Paulus, det hörde,
refvo de sinä kläder sönder och sprungo ut ibland folket,
ropade och sade: »J män, hvi gören J det? Vi äro ock död-
lige menniskor, likasom J, och förkunna eder evangelium,
att J skolen omvandas ifrån denna fåfängheten intill lefvande
Gud, som gjort hafver himmel och jord och hafvet och alit
det uti dem är; hvilken i framliden tid hafver låtit alla Hed-
ningar gå sinä egna vägar. Ändock Han icke lät sig sjelf
vara ulan vittnesbörd, i det Han gjorde väl emot oss, gif-
vande oss regn och fruktsam tid af himmelen, uppfyllande
vårt hjerta med mat och glädje». Och då de detta sade,
stillade de folket med plats, att de icke offrade tili dem.
Så kommoder några Judar tili utaf Antiochien och leonien
och stämplade med folket, att de stenade Paulus, och släpade
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§. iB5. Apostlarnes möte i Jerusalem.

honom utur staden, menande, att han var död. Och vid lår-
jungarne stodo omkring honom, reste haa sig upp och gick
iu i sladen. Derefter vände de tillbaka tili Iconien och An-
tiochien i Pisidien, styrkande lärjuugarnes själar och förma-
nande, att de skulle blifva stadiga i tron, och att genom
mycken bedröfvelse måste vi iagå i Guds rike. Och
när de hade utvalt prester för hvar och en församling, be-
fallde de dem Herranom. Och de foro derifråu tili Antiochien
(i Syrien), dadan de i Guds nåd befallde voro tili det verk,
som de uträttat hade, och underviste dem, hvad Gud med
dem gjort hade, och att Han upplåtit hade trons dörr för
Hedningarna.

§lB3. Apostlarnes möte i Jerusalem. (Apostl. 15).
\. Men några ifrare af de Phariseer kommo ned af

Judeen tili Antiochien*) och lärde bröderua: >;Utan J låten
eder omskära efter Mose sätt, kunnen J icke blifva salige».
Då mi tvedrägt vardt och icke liten träta för Paulus och Barnabas
emot dem, beslöto de att Paulus och Barnabas och uågra andra
skulle uppfara tili Jerusalem tili apostlarna och presterna, för
detta spörsmålets skull. A'är de nu kommo tili Jerusalem,
så församlade sig apostlarne och presterna, tili att ransaka
om det ärendet. Då stod Petrus upp och sade: »J maa och
bröder, J veteu, alt uti förgången tid (§. 178. 2) ibland oss
hafver Gud utvalt, att Heduiugarue hörde evangelii ord, genom
min mun, och trodde. Och Gud, som hjertal käuner, vitt-
nade med dem, gifvande dem deu Heliga Aada, så väl som
oss, och gjorde ingen åtskilnad emellan oss och dem. llvi
fresten J då nu Gud, att J viljeu lägga detta oket på lärjun-
garaas hals? Utaa genom llerrans Jesu Christi nåd tro vi,
att vi skole salige varda, såsom ock de». Då teg hela hopen
och hörde på Barnabas och Paulus, som förtåljde, hvad tecken
och uoder Gud genom dem iblaud Hedningarna gjort hade.
Derefter sade Jacobus (den yngre): »J män och bröder!
Simeon hafver förläljt, huruledes Gud anammat ett folk tili sitl
namn ulaf Hedningarna. Och med honom draga öfverens
Propheternas ord. Derföre besluter jag, att man icke skall

38
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§• 184. Apostelen Pauli andra inissionsresa.

bekymra dem, som af Hedningarna omvändas tili Gud; utan
att man skrifver dem tili, att de hafva återh|ll af afgudars
besmittelse, och af boleri, och af det, som förqvafdt är,
och af blod».

*) Församlingen i Antiochien (i Syrien) bestod tili störsfa delen
af Heden-christne. Desse ifrare fordrade nu af alla Heden-
christua en formlig öfvergäng tili Judendomen och obetingadt iakt-
tagande af hela ceremonial-lagen.

2. Då belefvade Apostlarne och presterna med hela för-
samlingen, att man utsände några män med Paulus och Barna-
bas tili Antiochien, nemligen Judas, med tillnamnet Barsabas,
och Silas, och fingo dem bref i händerna af detta innehåll:
»Vi, apostlar och äldste och bröder, önske de bröder, som aro
af hedningarna, helsa. Efter vi hört hafva, att några äro ut-
gångne af oss och hafva förvillat eder med lära, hvilken vi
dem icke befallt hafve; derföre syntes oss, att sända några män
tili eder med oss älskelige Barnabas och Paulus, som äro de
män, som sinä själar utsatt hafva för vårs Herras Jesu Christi
namn. Ty den Heliga Anda och oss syntes ingen yttermera
tunga lägga på eder, utan alt J hafven återhåll af det, som åt
afgudar offradt är, och af blod, och af det förqvafdt är, och
af boleri *). Farer väl!» Då de nu kommo tili Antiochien
och fingo dem brefvet, blefvo alla glade af den trösten. Och
Silas täcktes, att blifva der.

*) Dessa äro de s. k. Noachska buden (§. 5. 5), hvilkas efter-
lefnad fordrades äfven af port-ptoselyterna. De skulle bilda en
brygga emellan de dåvarande Jude-cbristna och Heden-christna; men
fureningsbandet blef öfverllödigt, så snart Jude- och Heden-christne
hade fullkomligen sammansmält.

§. 184- Apostelen Pauli andra missionsresa.
(Apostl. 16).

1. Efter uågon tid utvalde Paulus Silas och Lucas
och for sinä färde med dem, för att predika evangelium, be-
fald i Guds nåd af bröderna. Uti Lystra fann han en lär-
junge, benämnd Timotheus, som från barndomen var flitigt
undervisad i tron af sin moder Eunice och sin farmoder Loide
(2 Tim. 1,5; 3, lå. 15) och hade ett godt rykte af bröderna.
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§. iB4. Apostelen Pauli andra missionsresa.

Honoin tog Paulus med sig. När de nu kommo tili Troas,
syntes Paulus en syn om natten; en Macedonisk man bad honom
sägande: »Far in i Macedonien och hjelp oss!» Då foro de
tili Macedonien, visse deruppå, att Herren hade kallat dem,
och kommo tili Philippi, hufvudstaden i Macedonien. Och
om sabbathen gingo de tili det Judiska bönehuset och talade
med qvinnor, som der tillsamman kommo. Och en gudelig
qvinna, benämnd Lydia, en purpurkrämerska, hörde på, och
Herren öppnade hennes hjerta, att hon gaf akt på det,
som Paulus sade. När hon nu, jemte sitt hus, var döpt, bad
hon Apostlarna enträget, att de skulle bo hos henne. Men
der var uti Philippi en piga, som hade en spådomsanda,
och hon drog sinä herrar mycken båtning tili med sin spådom.
Hon följde allestädes Apostlarna efter, ropade och sade: »Dessa
männerna aro högsta Guds tjenare, de der eder förkunna sa-
lighetens väg». Och det gjorde hon i många dagar. Men
Paulus tog det illa vid sig och sade tili andan: »Jag bjuder
dig, vid Jesu Christi namn, att du far ut af henne». Och
han for ut i samma stund.

2. Men då hennes herrar sågo, att hoppet var borta
tili deras båtning, uppeggade de folket mot Apostlarna, och
rådsherrarne refvo deras kläder sönder och lato hudflänga dem
med ris. Och när de hade mycket slagit dem, befallde de
fångvaktaren, att han skulle granneligen taga vara på dem.
Efter han fick så sträng befallning, kastade han dem in i in-
nersta fångahuset och slog en stock öfver deras fötter, Men
om midnattstid voro Paulus och Silas i sinä böner och lofvade
Gud, Och med hast var en stor jordbäfning, alla dörrar vordo
öppnade och alla deras bojor vordo lösa. Men då fångvaktaren
vaknade och fick se dörrarne på fångahuset öppna, drog han
sitt svärd ut, viljande dräpa sig sjelf, ty han mente, att fån-
garne voro bortflydde. Men Paulus ropade tili honom: »Gör
dig sjelf intet ondt, ty vi äre alla här». Och fångvaktaren
begärde ett ljus, gaf sig derin, fö'll ned för Pauli och Silas
fötter, bäfvande, hade dem ut och sade: »Herrar, hvad skall
jag göra, att jag må blifva salig?» De sade: »Tro på Her-
ran Jesum, så blifver du och ditt hus saligt». Och
de talade Herrans ord för honom och för alla dem, som i
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§. 185. Fortsättning.

hans hus voro. Och han liade dem hem tili sig, tvådde deras
sår och lät sig straxt döpa och alit sitt. folk; och gaf dem
mat, fröjdande sig, att han med alit sitt hus trodde Gudi.
Och då dager vardt, sände rådsherrarne och lato säga honom:
»Släpp de männerna ut!» Men Paulus sade: »De hafva hud-
flängt oss uppenbarligen utan lag och dom, ändock vi äre
Romerske, *) och vilja nu hemligen hafva oss här ut. Nej,
icke så; utan komme sjelfve och tage oss här ut». Då råds-
herrarne det hörde, kommo de sjelfve och togo dem ut, bed-
jande, att de ulgå skulle af staden.

*) En Romersk borgare fick, enligt Romersk lag, vid dödsstraff
icke hudOängas. Paulus Sberopade sig härpä, på det hans oskuld
offentligen sluille blifva ådagalagd, att slcenet af en ]åg missger-
ningsman icke matte ulgöra ett hinder för hans vcrksanahet för
evangelium.

§. 185- Fortsättning. (Apost. 17. 48).
1. Derefter kommo Apostlarne tili Thessalonicha.

Såsom Pauli sed var, gick han in i Jude-synagogorna, beviste
under tre sabbather ulur Skrifterna, att Ghristus måste lida
och uppstå ifrån de döda, och att Jesus, hvilken han förkun-
nade, var Christus. Och somliga af dem trodde och gåfvo sig
intill honom, desslikes ock en mäkta stor hop af gudfruktiga
Greker (§. 100. 2) och dertill icke få de yppersta qvinuor.
Men de halsslarrige Judarne vordo fiilln torH nif och
ett upplopp i staden. Men bröderna släppte straxt om natten
ut Apostlarna och lato dem fara tili Berea. Der gingo de
in i Judarnes synagoga. Men Judarne i Berea voro ädlare,
än de uli Thessalonicha; de anammade ordet ganska villigt,
alla dagar sökande i Skrifterna, om det ock så hade sig. Och
många af dem trodde, och af Grekerne icke få. Men Judarne
i Thessalonicha kommo dit och uppretade också der folket.
Då beledsagade bröderna Paulus tili Athcn.

2. När nu Paulus var i Athen, vardt hans ande upp-
tänd i honom, då han såg staden afgudadyrkan undergifven
vara. Och han disputerade med Judar och de gudfruktiga uti
skolan, och på torget hvar dag med dem, som kommo tili
honom. Men somliga sade: »Det synes som han ville för-
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§. 18G. Fortsättning.

kunna några nya gudar». Derföre ledde de honom på domplat-
sen (Areopagen) *), sägande: »Du gifver vara öron nya styeken
före; så vilje vi nu veta, hvad det vara skall». ■— Ty alle
Alhenienser aktade på intet annat, än att säga eller höra något
nytt. Men Paulus sade: »Jag hafver gått omkring och skådat
eder Gudsdyrkan och fann ett altare, der på skrifvet stod: At
den okände Guden. Den J mi dyrken ovetande, honom
förkunnar jag eder. Gud, sora hafver gjort verlden, efter Han
är Pierre öfver himmel och jord, bor icke uti de tempel, som
med händer uppbyggda äro, ej heller dyrkas med mennisko-
händer, behöfvande någonting, efter Han gifver allom lif, anda
och alit. Och hafver gjort alit menniskoslägtet af ett blod,
tili att bo på hela jorden, och satt dem före beskärda tider
och skickat, huru vidt och långt de bo skola, på det att de
skola söka Herran, om de måtte kunna kanna och finna Honom,
ändock Han är icke långt ifrån hvar och en af oss. Ty i Honom
lefve vi, röras och hafve varelse; såsom ock någre af edre
poeter hafva sagt: Vi äre ock hans slägte. Äre vi nu
Guds slägte, så skole vi icke tanka, att Gudomen är lik
med guld och silfver eller stenar, konsteliga uthuggna, eller
vid menniskors fund. Och ändock Gud hafver öfversett här
tili dags sadan fåviskhets tid, förkunnar Han nu menniskorna,
att alla allestädes skola bättra sig. Ty Han hafver satt en
dag före, på hvilken Han skall döma jordens krets med rätt-
färdighet genom den man, i hvilken Han det beslutit hafver,
gifvande allom tron före, i det Han Honom uppväckt hade
ifrån de döda». Då de hörde nämnas de dödas uppståndelse,
gjorde somliga der gäck af, men somliga sade: »Vi vilje än
yttermera höra dig derom». Och så gick Paulus ifrån dem.
Och några män höllo sig intill honom och trodde, ibland hvilka
var Dionysius, en af Rådet, och en qvinna, benämnd Damaris.

*) Areopagen var den högsta domstolen i Atben, hvilken äf-
ven hade högsta öfverrnseendet öfver de religiösa angelägenheterna.

§. 186. Fortsättning. (Apostl. 18).
Derefter for Paulus från Athen och kom tili Gorinth

och fann der en Jude, benämnd Aqvila, samt hans hustru
Priscilla. Tili dem höll han sig, och emedan han var af samma
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§• 107. Apostelen Pauli tredje missionsresa.

handtverk, blef han när dem och arbetade, och var deras handt-
verk, att göra paulun. Och Anden tvingade Paulus att be-
tyga Judama, att Jesus var Christus. Och då de sade der-
emot och talade hädelse, skakade han kläderna och sade tili
dem: »Edert blod väre öfver edert hufvud! Härefter går ja g
nu oskyldig tili Hedningarna». Och många Corinthier,
som påhörde, trodde och lato sig döpa. Och sade Herren
tili Paulus uti en syn om natten: »Frukta dig icke, ulan tala
och tig icke! Ty jag hafver mycket folk i denna staden». Så
blef han der ett år och sex månader, lärande dem Guds ord.
Derefter hälsade han bröderna och seglade tili Syrien. Men
Aqvila och Priscilla följde honom tili Ephesus, hvarest han lät
dem blifva och reste sjelf tili Antiochien. Då kom tili
Ephesus en Jude, benämnd Apollos, från Alexandria, en väl-
talig man och mäktig i Skrifterna. Denne var undervist i
Herrans väg och försummade icke lära, det Herranom tillhörde,
och visste allenast säga af Johannis döpelse.*) Då Aqvila och
Priscilla hörde honom, togo de honom tili sig och uttydde för
honom ännu grundligare Guds väg och sände honom, med deras
förord tili lärjungarna, tili Gorinlh. Och då han framkom,
var han dem, som trodde, mycket tili tröst genom nåden, ty
han öfvervann Judarna skarpeligen och bevisade uppenbarligen
med Skrifterna, att Jesus var Christus.

*) Hans omvändelse tili evangelium skedde således före Pingst-
högtiden.

§. 187. Apostelen Pauli tredje missionsresa.
(Apostl/ 19—21).

1. Paulus uppehöll sig någon tid i Syrien, och genom-
for sedän, efter hvarandra, det Galatiska landet och Phrygien,
och styrkte lärjungarna och kom tili Ephesus och lärde om
Guds rike i två år, så att alla, som bodde i Asien, hörde Her-
rans Jesu ord. Och Gud gjorde icke ringa krafter genom
Pauli händer. På den tiden vardt icke litet buller om den
vägen. Ty det var en guldsmed, benämnd Demetrius, som
gjorde silfvertempel tili Diana, der de en stor vinning af hade,
som det handtverket brukade. Dessa kallade han tillhopa och
sade tili dem: »J män, J veten, att vi hafve vår näring af
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§. 181. Apostelen Pauli tredje niissionsresa.

detta handtverket, och J sen och hören, att denne Paulus hafver
bedragit icke allenast i Ephesus, utan så när i hela Asien,
och förvändt inycket folk, sägande, att det är icke gudar, som
göras med mennisko händer. Och varder icke allenast gäl-
lande den del en af vårt handtverk, att det nederlägges, utan
jemväl ock att den stora gudinnans Dianas tenipel varder för
intet hållet». När de detta hörde, vordo de fulla med vrede
och ropade, sägande: »Stor är de Ephesiers Diana!» Och
i hela staden vardt ett upplopp, och de föllo hasteligen tili,
alla med ett mod, in på skådeplatsen. Somliga ropade ett,
andra ett annat, ty hela menigheten var förhistrad, och mästa
delen visste icke, för hvad sak de voro församlade; och de

ropade alla så när i två timmar, sägande: »Stor är de
Ephesiers Diana!»

2. Då Cancelleren hade stillat folket, kallade Paulus
lärjungarna tili sig, hälsade dem och for sinä färde tili Ma-
cedonien, och derifrån kom han tili Corinth och förhlef der
i tre månader. Sedän seglade han öfver tili Mindre Asien,
ty han tänkte fira Pingsthögtiden i Jerusalem. Men från Milet
sände han bud tili Ephesus och kallade tili sig presterna i
församlingen. När de kommo tili honom, sade han tili dem:
»Si, bunden i Andanom, färdas jag tili Jerusalem, icke ve-
tande, hvad mig der öfvergå skall; utan att den Helige Ande
i alla städer betygar och säger, att bojor och bedröfvelse står
mig före. Dock aktar jag det intet, ej heller är mig sjelf
mitt lif kärt, på det jag skall fullkomna mitt lopp med glädje.
Och si, jag vet, att härefter fån J icke se mitt ansigte.
Derföre vaker och tänker uppå, att jag i tre år, natt och dag,
icke hafver återvändt förmana hvar och en med tårar. Och nu,
Bröder, befaller jag eder Gudi och hans nåds ord». Och när
han detta sagt hade, föll han på sinä knän och bad med alla
dem. Och vardt en stor gråt med alla dem, och de föllo
Paulus om haisen och kysste honom, sörjande mest för det
ordets skull, som han sagt hade, att de skulle icke mer få
se hans ansigte. Och så följde de honom tili skepps.

3. Derifrån seglade Paulus tili Cesarea. Och medan
han var der i många dagar, kom der en prophet tili utaf
Judeen, benämnd Agabus. Han tog Pauli bälte, band sinä
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§. 188. Pauli fängslande i Jerusalem.

fötter och händer och sade: »Det säger den Helige Ande:
Den man, som detta bältet tillhörer, skola Judarne så binda
i Jerusalem och öfverantvarda honom i Hedningarnes händer».
När de detta hörde, hådo de honom, att han icke skulle draga
upp tili Jerusalem. Men Paulus svarade: »Hvad gören J,
gråtande och bedröfvande mitt hjerta? Jag är redebogen, icke
allenast biadas, utan jemväl dö i Jerusalem, för lierrans Jesu
namns skull». Da gåfvo de sig tillfreds, sägande: »Varde
lierrans vilja!» Derefler for han upp tili Jerusalem och tog
in hos Jacobus, och alle de Aldste församlades. Och när
Hau förtäljde dem det ena med det andra, som Gud gjort hade
genom hans tjenst ibland Hedningarna, prisade de Herran.

§. 188. Pauli fängslande i Jerusalem.
(Apostl. 21—23).

\
.

Dagen derefter gick Paulus in i templet, ty han
hade löfte. Och Judar ifrån Asien fingo se honom i templet
och togo fatt på honom, ropande: »J må'n af Israel, hjelper!
Detta är den man, som alla allestädes lärer emot folket, emot
lagen och emot delta rummet; och derutöfver hafver han dragit
Greker in i templet och gjort detta heliga rummet oskärdt».
Och vardt ett upplopp i hela staden, och folket församlades.
Och de drogo Paulus utur templet, och som de ville dräpa
honom, fick den Romerske höfvidsmanuen bud derom, och han
lopp med krigsknektar tili dem och lät binda Paulus. Och
efter han kunde intet förfara, det visst var, lät han föra honom
i lägret. Men der följde ganska mycket folk efter och ro-
pade: »Tag bort honom!» Men Paulus bad om tillåtelse, alt
han måtte ta tala tili folket, trädde upp på trqppan och ta-
lade tili dem på Ebreiska; då vardt en stor tystnad. Och
han förtäljde dem, huru han hade ifrat för lagen och förföljt
de Christna, meu huru Herren då uppenbarat sig för honom
på vägen tili Damascus och kallat honom, att gå fjerran bort
tili Hedningarna. Men de hörde honom alltinlill delta ordet;
då upphofvo de sin röst och sade: »Tag bort en sadan men-
niska af jorden; ty det är icke tillbörligt, att han skall lefva».
Då lät höfvidsmannen leda honom in i lägret och bjöd, alt han
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§. 189. Pauli fångenskap i Cesarea.

skulle hudfjängas och ransakas, att haa måtte få veta, för hvad
sak de hade så ropat på honom. Då sade Paulus: »Mågen
J ock hudflänga någon Romersk man odömd?» och straxt gingo
de ifrån honom, som skulle hafva ransakat honom, och höf-
vidsmannen begynte frukta, sedän han fick veta att han var
en Romare, derföre att han hade bundit honom.

2. Dagen derefter ville han veta förvisso, för hvad sak
han var anklagad, lät kalla hela Rådet tillhopa och Paulus
komma fram för dem. Men han såg på Rådet och sade: »Jag
hafver vandrat för Gudi uti ett godt samvete alltintill denna
dag». Då bjöd Öfverstepresten Ananias dem, som der när
stodo, att de skulle slå honom på munnen. Och efter det
begynte varda ett stort upplopp, fruktade öfverste höfvidsman-
nen, att de skulle sönderslita Paulus, och lät föra honom i
lägret. Natten derefter stod Herren när honom och sade: »Var
vid ett godt mod, ty såsom du hafver vittnat om mig i Je-
rusalem, så måste du ock vittna i Rom». Men då dager vardt,
svuro sig tillhopa mer än 40 Judar, att de hvarken äta eller
dricka skulle, tili dess de hade dräpit Paulus, gingo tili
Öfverstepresterna och sade: »Så mågen J nu förkunna öfverste
höfvidsmannen, att han hafver honom fram för oss i morgon,
likasom vi ville veta något vissare om honom; men förr än
han kommer fram, äro vi redo tili alt dräpa honom». Men
Pauli systerson hörde sådant försåt och bådade det för Paulus,
som bad, att ynglingen skulle blifva förd tili öfverste höfvids-
mannen. När denne fått underrältelse om anslaget, gjorde han
redo 200 krigsknektar och sände Paulus om natten tili Cesarea
tili landshöfdingen Felix med ett bref, uti hvilket lian an-
mälde saken.

§.189. Pauli fångenskap i Cesarea. (Apostl. 24—26).
i . Då Landshöfdingen hade läst brefvet, sade han tili

Paulus: »Jag viii höra dig, när dina åklagare komma ock till-
städes,» och lät förvara honom i rådhuset. Efter fem dagar
for Öfverstepresten Ananias ned med de Äldsta och med en
förespråkare, Tertullus. De anklagade Paulus inför Landshöf-
dingen såsom en af de förnämsta af de Nazareners parti, hvilken
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§. 189. Pauli fångenskap i Cesarea.

ock hade bjudit tili att göra templet oskärdt. Men när Paulus
hade försvarat sig deremot, sade Pelix tili Judarna: »Då höf-
vidsmannen Lysias kommer här ned, viii jag mig undervisa
låta om eder sak». Men han befallde underhöfvidsmannen, att
han skulle förvar Paulus och låta honom hafva ro, och ingen
af hans förmena att vara honom tili tjenst eller gå tili honom.

Efter några dagar kom Felix med sin hustru Drusilla, som
var en Judinna, och hörde Paulus om tron på Christus. Men
då Paulus talade om rättfärdighet och om kyskhet och om den
tillkommaude domen, vardt Felix förskräckt och sade: »Gack
dina färde i denna resan; när jag får läglig tid dertill, viii
jag låta kalla dig». Men han förhoppades också, att han skulle
ia.penningar af Paulus, på det han skulle gifva honom lös. Då
nu två år voro förlupna, kom Porcius Festus i Felix ställe.

2. Då nu-Festus var kommen i landet, satte han sig
för rätta och lät Paulus komma fram. Och de Judar, som
af Jerusalem nederkomne voro, kiro många och svåra klago-
mål före emot honom, som de icke bevisa kunde. Men Festus
ville göra Judarne -tili viljes och sade tili Paulus: »Vili du
fara upp tili Jerusalem och der härom stå tili rätta för mig?»
Men Paulus sade: »Jag står för kejsarerätt, och der bör mig
dömas. Jag skjuter mig tili Kejsaren». Festus svarade: »Tili
Kejsaren hafver du skjutit dig; tili Kejsaren skall du ock fara».

Och då några dagar voro framlidne, foro Konung Agrippa II
(§. 98. 3) och hans syster Bernice ned tili Cesareen, för att
helsa på Festus. Festus förtäljde konungen Pauli sak, och
Agrippa sade: »Jag ville ock gerna höra mannen». Men han
sade: »I morgon skall du få höra honom». Dagen derefter
kommo Agrippa och Bernice med stor ståt och gingo in på
rådhuset, och Paulus vardt framhafd. Men Agrippa sade tili
honom: »Dig tillstädjes, att du talar för dig». Då försvarade
sig Paulus, omtalade sin förra vandel, sin omvändelse genom
undret på vägen tili Damascus och sin predikan ibland Hed-
ningarna om*Christi lidande och uppståndelse. Då sade Festus
med hög röst: »Du är rasande, Paulus, myeken konst hafver
gjort dig rasande». Men han sade: »Min gode Festus, jag
är icke rasande, utan talar sanna och förnuftiga ord. Ty Ko-
nungen vet detta vai, för hvilken jag oek trösteligen talar; ty
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§. 190. Pauli resa tili Rora.

jag håller det så före, att intet deraf är honom fördoldt, ty
det är icke skedt lönligen. Tror du propheterna, konung
Agrippa? Jag vet, att du tror». Aprippa sade: »Föga ting
fattas, att du talar så för mig, att jag varder Ghristen». Och
sade Paulus: »Jag både väl af Gudi, ehvad det fattas föga
eller mycket uti, att ej allenast du, utan ock alla de, som
mig höra i dag, vorde sådane, som jag är, undantagna dessa
banden». Då stod Konungen upp och Landshöfdingen och.
Bernice, och talade emellau sig, sägande: »Denne manuen
hafver intet gjort, det döden eller band värdt är, och måtte
vai kunnat lösgifvas, hade han icke skjutit tili Kejsaren».

§. 190. Pauli resa tili Rom. (Apostl. 27. 28).
i . Sedän nu beslutet var, att segla tili Valland (Italien),

antvardade de Paulus och några andra fångar åt underhöfvids-
mannen, som hette Julius, som for väl med Paulus. Då nu
mycken tid var förlupen och seglatsen begynte vara farlig (för
de förestående vinterstormarne), förmanade Paulus dem, att
öfvervintra på Greta (Gandia). Men underhöfvidsmannen trodde
skepparen mer än Paulus, och de fleste yrkade på, att fara
vidare. Men icke långt derefter stack sig upp emot dem ett
iligt väder, som kastade skeppet hit och dit. Då de nu fruk-
tade, att det skulle komma på Syrterne (sandreflar), kastade
de ut ett hini%fat, och tredje dagen kaslade de godset i hafvet.
Gch då hvarken soi eller stjernor syntes i många dagar, var
alit hopp borta om räddning. Och Paulus stod upp midt ibland
dem och sade: »J män, det hade väl tillbörligt värit, att J
haden hört mig och icke lagt ifrån Creta. Men nu förmanar
jag, att J varen vid ett godt mod, ty ingen af eder skall något
skada tili lifvet, ulan allena skeppet. Ty i denna natt stod
Guds engel när mig, deu jag dyrkar, och sade: Frukta dig
intet, Paulus; du måste komma fram för Kejsaren; och si,
Gud hafver gifvit dig alla dem, som segla med dig. Derföre
varer vid ett godt mod, J män; ty jag tror Gudi, att så sker,
som mig sagdt är. Och uppå en ö skole vi vräkne varda».
Och som dagen begynte synas, rådde Paulus dem alla, att de
skulle få sig mat, och sade: »Detta är fjortonde dagen, att J
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§. 190. Pauli resa tili Rom.

blifvit fastande och hafven intet lagit tili eder. Derföre råder
jag eder, att J fan eder mat, ty ingens edert ett hår skall
falla af haris hufvud». Och när han detta sade, tog han brö-
det, tackade Gud i allas deras åsyn och begynte att äta. Då
vordo de alla vid ett bättre mod, och begynte åfven de äta.
Men när dager vardt, kände de icke landet; och de kommo
tili ett ställe, der skeppet stötte på, och framskeppet blef ståu-
dande fast orörligt, men bakskeppet lossades (krossades) af
vågen. Men krigsknektarne tyckte råd vara, att slå fångarne
ihjäl, att, då de utsummo, icke någon skulle undfly. Men
underhöfvidsmannen ville förvara Paulus, och stillade dem ifrån
rådet, och bad, att de, som simma kunde, skulle gifva sig
först ut åt landet; och de andra, somliga på bräder, somliga
på skeppsvraket. Och dermed skedde, att de undsluppo alla
behållne i land.

2. Då fingo de veta, att ön hette Melite (Malta). Och
folket bevisle dem icke liten ära och upptände en god eld för
regnets och för köldens skull. Och då Paulus bar tillhopa en
hop med ris och lade på elden, kröp en huggorm ut ifrån
värmen och stack hans haud. Då folket det såg, sade de:
»Denne mannen måste vara en mandråpare, hvilken hämnden
icke tillstäder lefva». Men han skuddade ormen i elden, men
de mente ske skola, att han skulle uppsvälla, eller straxt falla
ned och dö. Med då de sågo, att honom mtfi ondt veder-
fors, sade de, att han var en gud. Och der icke långt ifråa
hade den öfversle öfver ön, benämnd Publius,-en afvelsgård;
han undfick dem tili härberge och for väl med dem i tre dagar.
Pubi ii fader låg sjuk. Tili honom gick Paulus in, och när
han hade bedit, lade han händer på honom och gjorde honom
helbregda. Och då det var skedt, kommo ock andre, som
sjukdom hade på ön, och vordo helbregda. Men efter tre
månader seglade de sinä färde och kommo tili Rom. Och
det vardt Paulus tillstadt vara för sig sjelf med en krigs-
knekt, som tog vara på honom. Men Paulus blef i hela tu
år uti det hus, som han legt hade, predikade Guds rike och
larde om Herran Jesus med ali tröst.

308



§. 191. Icke-bibliska underrättelser om o. s. v.

§. 191. Icke-bibliska underrättelser om Apost-
larnes senare lefnad.

1. Paulus blef efter mångårig fångenskap, år 64, hals-
huggen i Rom. Petrus verkade senare syDnerligast i Baby-
lon och dog år 64 såsom Herren honom förut förkunnat hade
(§. 467. 3), korsdöden i Rom. •—■ Jacobus d. y. förblef
beständigt i Jerusalem, såsom ledare för dervarande moder-
församling. Genom sin samvetsgranna förvaltning och genom
sin rena och klanderfria vandel förvärfvade han sig allmänt be-
nämningen af »den Rättfärdige,» och emedan han, såsom
Judarnes apostel, för sin egen person forlfarande troget iakttog
den Mosaiska ceremonial-lagen, stod han i hög aktning tili
och med hos Judarna. Men när Paulus, genom sitt vadjande
tili Kejsaren, undgått det Höga Rådets hämnd, kastade sig hela
dess hat på Jacobus. Öfverstepresten förde honom under påsk-
högtiden på tinnarne af templet och bjöd honom, att inför det
församlade folket förbanna Christus; men då han i stallet
aflade ett kraftigt vittnesbörd om sin tro, blef han nedstörtad
och stenad. Med bönen: »Jag beder, Ilerre Gud och Fader,
för dem, ty de veta icke, hvad de göra,» gaf han upp andan.

2. Johannes å'r den ende ibland Apostlarna, som (vid
hög ålder) dog en naturlig död. När församlingarne. i Mindre
Asien genom Apostelen Pauli marlyrdöd blifvit beröfvade sin
vårdare, nedsatte hau sig i Ephesus. Han upplefde ock do-
men öfver Jerusalem (§. 194). Under Kejsar Domitianus
blef han förvisad tili ön Palhmos (en af de Sporadiska öarna
i Grekiska Archipelagen), vände likväl, efter sin befrielse,
tillbaka tili Ephesus och verkade der ännu under 30 år ända
tili sin död. En gång for han från Ephesus för att besöka
de närgränsande församlingarna och fann en yngling, hvilkens
hjerta var öppet och mottagligt för alit godt. Han omfattade
honom med faderlig kärlek och befallde honom vid sin afresa
tili omvårdnad åt församlingens biskop. Men ynglingen råkade
i dåligt sällskap, öfverlemnade sig åt sysslolöshet och allahanda
utsväfningar, och slutligen gick det derhän med honom, att
han blef anförare för ett röfvareband. Några år derefter be-
sökte Johannes åter församlingen och affordrade biskopen sin
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§. 192. Nya Testamentets skrifter.

son. »Han är död,» svarade denne under suekar och tårar.
»Så för mig tili hans graf,» sade Apostelen. »Ack, om jag
det kunde!» —• sade biskopen »haa lefver ännu i lekamlig
matto, men han är död för Gud och för det goda. Då drog
den gamle Apostelen ensam ut i den farllga öknen. När
röfvarene lagit honom tili fånga, sade han: »Fören mig tili
eder anförare!» Men knappt såg denne honom komma, förrän
han af blygd tog tili flykten. Men Johannes skyndade efter
honom och ropade: »Min son, hvarföre flyr du för din fader,
som är obeväpnad och gammal. Frukta dig icke; ännu finnes
hopp för dig. Tro endast, att Ghristus har sändt mig!» Då
stannade ynglingen, bäfvande, och gret bitterligen. Johannes
omfamnade honom, förde honom tillbaka tili församlingen och
upphörde icke, förr än han åter upprigtigt hade omvändt sig
tili Herran. —■ Mot slutet af sitt lif kunde Johannes icke mer
gå tili de Christnes församling. Då lät han ofta bära sig dit,
och emedan han var för svag att tala mycket, tillropade han
dem endast beständigt de orden: »Kare barn, älsken hvar-
andra inbördes!»
An m. Om de andra apostlarnas veiksamhet har man icke någon

tillförlitlig underrättelse.

§. 192. Nya Testamentets skrifter.
1. Men Apostlarne bemödade sig icke allenast, att genom

muntlig predikan och lära ur allahanda folk vinna själar för
Guds rike, utan drifne och rörde af den Heliga Ande,
nedlade de äfven den dem genom Guds nåd och den Helige
Andes upplysning tili del vordna frälsningens kunskap i skrift-
liga urkunder, på det Christenheteu i alla tider deruti skulle
hafva en lefvande lälla tili religiös kunskap, en oföränderligt
fast grund för tron, ett ljus och en vägvisare för lifvet, en
säker måttstock, för att kunna skilja emellan den saliggörande
sanningen och en själen förderfvande villfarelse. Rom. 10,17:
»Så är nu tron af predikan, men predikan genom
Guds ord». —Men den Hei. Skrift innehåller Guds ord,
oaktadt den är af menniskor författad, ty icke sin egen, mensk-
liga visdom hafva de deruti nedlagt, utan den visdom, som dem
af Gud gifven var. Gal. 1, 11. 12: »Men jag gör eder
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§. 195. Fortsättning.

veterligt, kare bröder, att det evangelium, som är
predikadt af mig, icke är menskligt, ty jag hafver
det icke fått af menniskor, icke heller lärt, utan
genom Jesu Christi uppenbarelse». 4 Cor. 2,42. 13:
»Men vi hafve icke fått denna verldens anda, utan
den anda, som är af Gudi, att vi veta kunne, hvad
oss af Gudi gifvet är; hvilket vi ock tale, icke med
sådana ord, som mensklig visdom lärer, utan med
sådana ord, som den Hei. Ande lärer».

2. De fyra evangelierna af Maltheus, Marcus,
Lucas och Johannes beskrifva Jesu lefnad. Mattheus och
Johannes voro, såsom Jesu lärjungar, sjelfve ögonvittnen tili
det, som de berätta; de båda andra berätta, hvad de af ögon-
vittnen granneligen utfrågat och erfarit hade (Luc. 4,3). Mar-
cus, en systerson tili Barnabas, var apostelen Petri lärjunge
och fötjeslagare, men Lucas apostelen Pauli. Mattheus
skref sitt evangelium för Judar; han har sig det målet föresatt,
att bevisa, att Jesus är den utlofvade Messias. Marcus skildrar
i synnerhet Jesu gerningar; Lucas, som tillegnade en för-
näm Romare, Theophilus, sitt evangelium, framhåller, med sär-
skild beräkning, utaf Christi tai och gerningar sådant, hvar-
igenom hans sökaude och förlåtande kärlek tili syndare och
äfven Hedningarnas kallelse tili evangelium uttalar sig. Jo-
hannes skref sitt evangelium sist och fyllde luckornahos de
tre förutnämnde, genom berättelsen af sådana Jesu tai och ger-
ningar, uti hvilka den gudomliga naturen och härligheten hos
Christus, såsom enfödde Sonen af Fadren, full med nåd och
sanning, afpreglades. En fortsättning af Evangelierna bilda
Apostla-gerningarne, författade af Evangelisten Lucas.
De första 42 kapitlen skildra moderförsamlingens uppkomst
och öden, men de öfriga Apostelen Pauli missions-verksamhet.

§. 193. Fortsättning.
4. Liksom Paulus mest ibland alla Apostlarna ver-

kat genom muntlig predikan, så hafve vi äfven honom att
tacka för den största skriftliga undervisning. Nya Testamen-
tet innehåller 44 Bref, hvilka han skrifvit dels tili hela för-
samlingar, dels tili enskilda män. 4. Brefvet tili Bo-
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§. 193. Fortsättning.

marene, Nya Testamentets rätta hufvudstycke, uti hvilket han
gruudligt och utförligt framställer Christendomens grund- och
hufvudlära: syndares rättfärdiggörelse inför Gud genom tron
på Jesus Christus. 2 och 3. Båda brefven tili Co-
rinthierna bestraffa de mångahanda oordningar och söndrin-
gar, hvilka efter Apostejens afresa (§. 186. 1) hade upp-
kommit i församlingeu i Corinth. Af särskild vigt aro de
grundliga lärdomarne om den hei. Nattvarden (1 Cor. 10. 41),
om den christliga kärlekens art (1 Cor. 13) och om köttets
uppståndelse (1 Cor. 15). — 4. Brefvet tili Galaterne.
Uti Galatiens församlingar hade irrlärare inlrängt, hvilka på-
stodo, att menniskan icke kunde blifva salig, med mindre hon
höll hela Mosaiska ceremonial-lagen. Deremot visar n*Paulus
i detta bref, att menniskan blifyer rättfärdig utan lagens ger-
ningar genom tron allena, men att lagen endast värit en tukto-
mästare tili Christus (§. 34. 3 Förkl.). 5. 6 och 7.
Brefven tili Epheserne, Philipperne och Colosserne
äro likaledes rigtade mot förföriska irrlärare oeh visa, att uti
Christus bor Gudomens fullhet lekamligen, och att Christen-
domen erbjuder den sanna gudomliga och saliggörande vishe-
ten. 8 och 9. De båda brefven tili Thessalonicherne
undanrödja i synnerhet de villfarelser, hvilka hade uppstått i
församlingen om Herrans återkomst. 10 oeh 11. De
båda brefven tili Timotheus (§. 184. 1), åt hvilken
Apostelen uppdragit vården öfver församlingarna i Mindre Asien,
lemna anvisning tili en rätt förvaltning af herda-kallet uti de
anförtrodda församlingarna. Af samma innehåll är 12. bref-
vet tili Titus, en annan Apostelens medhjelpare, hvilken
han qvarlemnat på on Creta. 13. Brefvet tili Philemon
i Colossä innehåller en kort varm förbön för en slaf, benämnd
Onesimus, hvilken rymt från Philemon och genom Apostelen
uti Rom blifvit omvänd, och hvilken han nu sände tillbaka
tili hans husbunde. 14. Brefvet tili Hebreerne (hvilket
uti den Tyska Bibel-upplagan är intaget först efter Johannis
bref) är skrifvet tili Jude-christne, hvilka sväfvade i fara att
aterialla tili den gamla Judendomen. Han visar, att Christus,
Guds San, är upphöjd öfver gamla förbundets medlare, och
att uti G. T:s gudstjenst, hvilken genom Christus, den eviga
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§. 194. Domen öfver förbunds-folket.

Öfverstepresten efter Melchisedeks sätt (§. 9. 2 Förkl.),
funnit sin evigt gällande fullbordan, endast lag en förebil-
dande betydelse.

2. Bland de öfriga Apostlarna hafva endast Petrus,
Johannes, Jacobus och Judas efterlemnat oss skrifter. Af
Apostelen Petrus hafve vi två bref, hvilka han skref från Ba-
bylon tili de genom Pauli fångenskap öfvergifna Christna i
Mindre Asien, och uti hvilka han, såsom Jude-apostel, be-
kräftade den dem af Heden-Apostelen förkunnade läran och
förmanade dem tili ståndaktighet. Uli 2:dra brefvets 3:dje
Cap. framställer han läran om himraelens och jordens en gång
inträffande förklaring genom eld, vid Christi ankomst (§. 198.
4). Johannes skref tre bref. Uti det första brefvet
(sannolikt stäldt tili församlingarna i Mindre Asien) framhåller
Apostelen med den innerligaste mildhet, men derjemte äfven
med det strängaste allvar, den fullkomliga gemenskapen med
Christus och bröderna, såsom målet för det christliga lifvet.
Det andra och tredje brefvet äro korta skrifvelser tili
två enskilta församlingsmedlemmar, af samina innehåll, som
det första brefvet. Brefvet af Jacobus, som var före-
ståndare för församlingen i Jerusalem (§. 483. 1), är skrifvet
tili de Christna af de 12 Israels stammar. Han bestraffar
den döda tron, hvilken saknar helgelsens frukter. —■ Jude
bref varnar för smädefulla och vällustiga förförare. Slutet
af Nya Testamentet utgöres af Johannis Uppenbarelse,
en prophetisk bok, hvilken innehåller syner om Guds rikes
tillkommande utveckling och fulländning påjorden, hvilka Jo-
hannes, hänryckt i andan, skådade, under det han såsom
landsflyktig vistades på Pathmos.

"§. 194. Domen öfver förbunds-folket.
Den dom, hvilken Herren hade förkunnat Öfver Jerusa-

lem (§. 146. 2), och den förbannelse, som Judarne nedkallat
öfver sig och sinä barn (§. 159. 2), ulbröt slutligen oåter-
kalleligt öfver dem. Landshöfdingen Gessius Florus öf-
verbjöd i våldsamhet och förtryck sinä företrädare. Så brot
då slutligen, år 66, ett allmänt uppror ibland Judarna ut mot
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.§. lf>4. Donien öfver förbunds-folket.

Romarene. Ståthållaren i Syrien, Gestius Gallus, infann
sig med eii väl rustad hå'r inför Jerusalem, för att dämpa
upproret; men hau Mef helt och hållet slagen och tvungen tili
en skymflig flykt. Nu blef Vespasianus, en tapper och
krigserfaren ialtherre, af kejsar Nero sänd tili Judiska landet.
Han eröfrade och härjade Galileen och framträngde alit när-
mare Jerusalem. Judarne kämpade med förtviflan, men Ve-
spasianus intog den ena staden efter den andra. Afvenle-
des ville han begynna belägringen af Jerusalem, då han blef
vald tili Kejsare och måste ila tili Roni. Hans son, Titus,
fortsatte hans verk. Då han omringade Jerusalem, var just
påskhöglid och en ofantlig mängd menniskor var i staden för-
samlad. FörgäTves uppmanade Titus med hofsamhet och mild-
het, invånarene att underkasta sig; han uppbar endast hån för
sin mildhet. Då beslöt han, att genom hårdhet och grym be-
handling bringa dem tili mera eftergifvenhet. Han lät der-
före korsfästa flere tusende fångna Judar, så att en skog af
kors omgaf staden, tills man saknade både utrymme för och
träd tili korsen. Inne i sladen rasade den fruktansvärdaste
hunger. Födoämnen kunde icke för något pris erhållas. För
ett stycke bröd mördade den ena vännen den andra; man för-
tärde med glupskhet hö och afskräden och gnagade på lädret
å sköldarna och en förnäm Judinna slagtade under hungerns
raseri sitt eget barn, för att uppäta det. Många tusende dogo
hungersdöden. Andra slörtade sig under förtviflan ned fråu
murarne. Derjemte voro upphofsmännen tili upproret sins-
emellan oeniga, bekämpade och mördade hvarandra inbördes.
Den, som vågade att tala om underkastelse, blef genast dö-
dad. 600,000 lik blefvo kastade öfver stadsmurarna och
uppfyllde grafvarna. Titus inneslöt staden alit trängre och
trängre, slormade slutligen de yttre murarna och förstörde
nedra delen af staden (f. 65. \ Förkl.). Ett parti af Ju-
darne förskansade sig nu i templet, ett annat på Davids borg.
Titus önskade på det högsta, att bevara templet, men oaktadt
de strängaste befallningar att skona detsamma, inkastade lik-
väl en genom det häftiga motsåndet förbittrad soldat under
stormningen en brinnande fackla, och förgäfves befallde, bad och
hotade Titus, att man skulle släcka elden. Sålunda uppgick
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§. 193. Den Christna kyrkan.

den härliga byggnaden under Judarnas jemmerrop i lågor.
Den oöfvervinnerliga Öfra staden blef först efter några veckor
intagen, när hungern utdref invånarena. Jerusalem jemnades
med jorden, och enligt Herrans ord lemnades icke sten på
sten. En och en half million Judar hade i detta krig om-
kommit, omkring 100,000 fångar såldes som slafvar eller
måste tili Romarenas förlustelse kampa med vilda djur och
omkomma i elände. Titus höll ett lysande triumphtåg i Rom,
under hvilket skådebrödsbordet, en gyllene ljusstake och en
lagbok bars före honom tili åskådande (70 år e. Chr.).

§. 195. Den Christna kyrkan.

4. Genom sin försoningsdöd har Christus förvärfvat
en evigt gällande och oändligt tillräcklig förtjenst, genom hvil-
ken alla menniskors synder kunna utplånas; genom sin upp-
ståndelse har Han i ljuset framburit lif och oförgängligt
väsende, så att alla, som detsamma i sig upptaga, undfå krafter
tili ett nytt, heligt lefverne. Det återstod endast, att den
genom Christus beredda frälsningen äfven blef menniskorna
meddelad och tillegnad. Dertill hade Christus redan före sin
bortgång från jorden inrättat sakramenterna: Dopet, på det
vi genom detsamma skulle inplantas i lifsgemenskap med honom

och Nattvarden, på det vi derigenom skulle viima nä-
ring och tillvext uti denna lifsgemenskap. Sedän nu Christus
genom sin himmelsfärd återvändt tili Fadrens härlighet, utgjöt
Han sin Anda, först på ett utomordentligt och omedelbart
sätt öfver sinä Apostlar, alt de derigenom skulle skicklige
göras, att framställa Guds ord såsom grund och kalla tili ali
salighetskunskap och grundlägga kyrkan, såsom den der för-
varade och meddelade frälsningen åt alla sinä medlemmar.
Kyrkan är Christi kropp och den Hei. Andes verkstad, uti
hvilken han alla århundraden igenom, ända tili dess fulländ-
ning, medelst nådemedlen (Guds Ord, Dop och Nattvard) tili—-
egnar och meddelar menniskorna frälsningen; och detta är den
Hei. Andes ordentliga verksamhet.

2. Med sådana medel och krafter utrustad, af den Hei.
Ande lifvad, af Christus, som sitter på Guds högra hand och
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§. 196. Vilkoren för och förebuden tili o. s. v.

dock är när de Sinä alla dagar inlill verldens ända, regerad,
skall nu kyrkan gå sin fulländning lill möte. Liksoin surdegen
efter hand syrar hela degen, så skall frälsningen i kyrkan så
småningom genomtränga hela verlden; liksom senapskornet,
i början litet och oansenligt, växer tili ett stort träd, under
hvars grenar himmelens fåglar bo, så skall kyrkan, ständigt
tillväxande, uti sig upptaga alla folk och tungomål och en gång
omfalta hela jorden. Denna kyfka är emellertid ännu stri-
dande, emedan hon har att kampa med kött och blod hos
hvarje enskilt menniska inom hennes område, med hat och
förföljelse af verlden utom henne. Men emedan Guds Ande
verkar uti och det allsmäktiga beskyddet af hennes hufvud
råder öfver henne, så tjena hennes lidanden endast tili hennes
lutlring, hennes segrar endast tili hennes befästande och ut-
vidgande, och af denna stridande kyrka skall en gång den
triumpherande uppkomma.

Tredje Underafdelningen.
Frälsuingens slutliga fiilländning.

§• 196. Vilkoren för och förebuden tili den sista
fulländningen.

Om den dagen och den slunden vet ingen, icke eng-
larna, som i himmelen aro (Marc. 43, 32); det tillkommer
oss äfvenledes icke alt veta tid och slund, som Fadren haf-
ver satt i sin makt (Apost. i, 7), men väl är det den
Christnes pligt, alt akta på tidens tecken (Marc. 16, 3). »Af
fikonaträd lärer en liknelse (säger Herren Matth. 24, 32).
När nu dess qvistar knoppas, och löfvet begynner springa ut,
så veten J, att sommaren är hardt när. Så ock, när J sen
alit detta, så veten, att det är hardt för dörren». Evange-
lium om riket skall varda predikadt i hela verlden
tili ett vittnesbörd öfver alit folk; och då skall änden komma
(Matth. 24, 14). »Jag viii icke fördölja för eder, kare bröder,
(skrifver Apostclen Paulus) denna hemlighet, att blindheten är
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§. 197. Christi återkomst.

Israel endels vederfaren, tili s Hedningarnes fullhet till-
kommer och således hela Israel varder salig». Då
skola falske Christi och falske Propbeter uppkomma, och skola
förföra många, så ora möjligt vore, skola ock de utvalde
förförde varda. Och efter det ondskan får öfverhanden, var-
der kärleken i många förkolnad. Det ena folket skall resa
sig upp emot det andra, och det ena riket emot det andra,
och skola blifva pestilentia och hunger och jordbäfning män-
genstäds; och då skall varda en så stor vedermöda, så att hon
hafver icke värit sadan ifrån verldens begynnelse, och om de
dagar icke vordo förstäckte, då vorde infet kött frälst, men för
de utvaldas skull skola de dagar varda förstäckte. Men straxt
efter denna tidens vedermöda skall Menniskones Son komma
i himmelens sky med stor kraft och härlighet (Matth. 24).

§• 197- Christi återkomst.
Herrans dag skall komma såsom en tjuf om natten.

Derföre, när de varda sagande: Det är frid och allting utan
fara då skall dem hasteligt förderf öfverkomma, och de
skola icke kunna undfly (1 Thess. 5, 2. 3). Såsom ljung-
elden går ut af Öster och synes alltintill vester, så varder ock
Menniskones Sons tillkommelse (Matth. 24, 27). På jorden
varder folken ångest och de skola förtviflä, och hafvetoch vågen
skola mycket bullra, och menniskorna borttorkas för räddhå-
gas skull, deraf att de förbida det, som hela verlden öfvergå
skall, tv himmelens krafter skola bäfva (Luc. 21, 23. 26);
men anden (i de Ghrislna) och bruden (den Christna försam-
lingen) skola säga: Kom! Ja kom, Herre Jesu! (Uppenb. 22,
17. 20). Då skall solen blifva mörk, och månen skall icke
gifva sitt sken och sfjernorna skola falla af himmelen, och
himmelens krafter skola bäfva. Och då skall synas Menni-
skones Sons tecken i himmelen, och då skola alla slägter på
jorden jämra sig och skola se Menniskones Son komma i him-
melens sky med stor kraft och härlighet. Och lian skall ut-
sända sinä englar med hög basuna röst, och de skola församla
hans utvalda ifrån de fyra väder, ifrån den ena himmelens
ända tili den andra (Matth. 24, 29—31). Sjelfver lienen
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§l9B. De dödas uppståndelse. De lefvandes o. s. v.

skall stiga ned af himmelen med härskri och öfverengels röst
och med Guds basun, och de döde i Christus skola uppslå i
förstone; derefter vi, som lefve och igenblefvo, varde tillika
med dem bortlagne i skyn emot Herran tvädret, och så skole
vi blifva när Herraa alltid (1 Thess. 4, 46. 47). Herrans
dag varder kommande, såsom en tjuf om natten, och då skola
himlarne med en stor hastighet förgås, och elementen skola
försmälta af hetta, och jorden och de verk, som derpå aro,
skola afbrännas (2 Petr. 3, 40). »Det föll (så skådade
Johannes i en syn) eld ned af himmelen af Gudi och för-
tärde de ogerningsmän. Och jag såg en stor hvit stol, och
en sitta på honom,' för hvilkens ansigte flydde jord och him-
mel, och dem vardt intet rum funnet. Och den der satt på
stolen sade: »Si, Jag gör allting ny!» (Uppenb. 20. 24).

§. 198- De dödas uppståndelse. De lefvandes för-
klaring. Himmelens och jordens förnyelse.

4. »Syndens lön är döden, men Guds gåfva är det
eviga lifvet i Christus Jesus, vår Herra» (Rom. 6, 23).
»Christus är uppstånden ifrån de döda och vorden förstlingen
ibland dem, som sofva. Efter döden är genom en menniska,
ock genom en menniska de dödas uppståndelse» (4 Cor. 45,
20. 24). »Vår umgängelse är i himmelen, dadan vi ock vänte
Frälsaren, Herran Jesum Christum, hvilken vår skröpliga leka-
men skall förklara, på det Han skall göra honom lik med sin
förklarade lekamen» (Phil. 3, 20. 24). »Måtte nu någon
säga: Huru skola de döde uppstå? Och med hurudan lekamen
skola de komma? Du dåre, det du sår, det får ieke lif, utan
det blifver dödt. Och det du sår, är ju icke den kroppen,
som varda skall, utan ett blott korn, nemligen hvete eller annat
sådant. Sammaledes ock de dödas uppståndelse. Det varder
sådt förgängligt och skall uppstå oförgängligt; det varder sådt
i snöplighet och skall uppslå i härlighet; det varder sådt i
skröplighet och skall uppstå i kraft; det varder sådt ett naturligt
lekamen och skall uppstå ett andeligt lekamen. Man hafver
ett naturligt lekamen, man hafver ock ett andeligt lekamen.
Men den andelige lekamen är icke den första, utan den naturliga,
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§. 199. Den yttersta domen.

sedän den andeliga. Den första menniskan ä'r af jorden jordisk,
den andra menniskan (Chrislus) är Herren af himmelen. Huru-
dan den jordiska är, sådana äro ock de jordiska, och hurudan
den himmelska är, sådana äro ock de himmelska. Och som vi
hafve burit den jordiskas liknelse, så skole vi ock bära den
himmelskas liknelse» (1 Cor. 15).

2. »Den stund skall komma, i hvilken alla, de i grif-
terna äro, skola höra Menniskones Sons röst. Och de, som
väl hafva gjort, skola framgå tili lifsens uppståndelse; men
de, som illa hafva gjort, tili domens uppståndelse» (Joh.
5, 28. 29) »der deras malk icke dör, och elden icke utsläc-
kes» (Marc. 9, 44). »Kött och blod kunna icke ärfva Guds
rike, och det förgängliga skall icke ärfva oförgänglighet. Si, jag
säger eder (säger Paulus) en hemlighet: Vi skole icke alla af-
sofva, men alla måste vi förvandlade varda. Uti en punkt,
uti ett ögonblick, med yttersta basunen; ly basunen skall ljuda,
och de döde skola uppstå oförgänglige och vi (de ännu lefvande)
skole förvandlade varda. Ty detta förgängliga måste ikläda sig
oförgänglighet, och detta dödliga måste ikläda sig odödlighet».
Så varder det ordet fullkomnadt: »Döden är uppsvulgen i se-
gern. Du död, hvar är din udd? Du helvete, hvar är din
seger? Dödens udd är synden. Men Gudi väre tack, som oss
segren gifvit hafver genom vår Herra Jesus Christus» (1 Cor.
45). Äfven »kreaturens högeliga åstundan väntar efter,
att Guds barn skola uppenbaras. Ty krealuren skola ock varda
fri af förgänglighetens träldom tili Guds barns härliga frihet»
(Rom. 8, 19. 21). Uti Herrans tillkommelse skola himlarne
af eld förgås och elementen försmälta af hetta. »Men ny a
himlar och en ny jord vänte vi, efter hans löfte, der rätt-
färdighet uti bor» (2 Petr. 3, 12. 13). »Och jag (säger Johan-
nes) såg (i en syn) en ny himmel och en ny jord, ty den första
himmelen och den första jorden förgingos» (Uppenb. 21, 1).

§. 199. Den yttersta domen.
»Fadren hafver ali dom gifvit Sonen, på det alla skola

hedra Sonen, såsom de hedra Fadren» (Joh. 5, 22). »Vi
måste alle uppenbarade varda för Christi domstol, på det hvar
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§. 199. Den yttersta domen.

och en skall få eftersom han handlat hafver, medan han lefde,
ehvad det är godt eller ondt» (2 Cor. 5, 10). Christus sjelf
skildrar den yttersta domen genom en liknelse (Matth. 25,
31 ff.): »Men när Menniskones Son kommer i sitt majestät,
och alla heliga englar med honom, då skall han sitta på siu
härlighets stol, och för Honom skola församlas alit folk. Och
Han skall skilja dem, den ena ifrån den andra, såsom
en herde skiljer fåren ifråu getterna. Och fåren skall Han
ställa på sin högra sida och getterna på den venstra. Då
skall konungen säga tili dem, som äro på hans högra sida:
»Kommer, I min Faders välsignelse, och besitter
det riket, som eder är tillredt ifrån verldens begyn-
nelse. Ty jag var hungrig, och J gåfven mig äta. Jag var
törstig, och J gåfven mig dricka. Jag var husvill, och J här-
bergaden mig. Naken, och J klädden mig; sjuk, och J sökten
mig; jag var i haktelse, och J kommen tili mig. Då skola
de rättfärdige svara Honom och säga: Herre, när sågo vi Dig
hungrig, och spisade Dig? Eller törstig, och gåfvo Dig dricka?
När sågo vi Dig vara husvill, och härbergade Dig? Eller na-
ken, och klädde Dig? Eller när sågo vi Dig sjuk eller i hak-
telse, och kommo tili Dig? Då skall konungen svara och säga
tili dem: Sannerligen säger Jag eder: det J hafven gjort
en af dessa minsta minä bröder, det hafven J gjort mig.
Då skall Han ock säga tili dem på venstra sidan: Går bort
ifrån mig, J förbannade, uti evinnerlig eld, som
djeflarna och hans englar tillredd är. Ty jag var
hungrig, och J gåfven mig icke äta, Jag var törstig, och J
gåfven mig icke dricka. Jag var husvill, och J härbergaden
mig icke; naken, och J klädden mig icke; jag var sjuk och
i haktelse, och J sökten mig icke. Då skola ock de svara
Honom och säga: Herre, när sågo vi Dig hungrig, eller tör-
stig, eller husvill, eller naken, eller sjuk, eller i haktelse,
och hafve icke tjent Dig? Då skall Han svara dem och säga:
»Sannerligen säger jag eder: hvad J icke hafven gjort en af
dessa minsta, det hafven J ock icke gjort mig. Och desse
skola då gå uti evig pina, men de rättfärdige uti evinner-
lig t lif». Johannes skådade uti en syn den yttersta do-
men och beskrifver den sålunda: »Jag såg en stor hvit stol,
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§. 200. Det eviga lifvet och den eviga döden.

och en sitta på honom, för hvilkens ansigte flydde jord och
himmel. Och jag såg de döda, stora och små, stå i Guds
åsyn, och böckerna vordo upplåtna. Och de döde vordo dömde,
eftersom skrifvet var i böckerna, efter deras gerningar. Och
den der icke vardt funnen skrifven i lifsens bok, han vardt
kastad i den brinnande sjön». (Uppenb. 20).

§. 200. Det eviga lifvet och den eviga döden.
1. Det eviga lifvet består uti den eviga fullkomliga

gemenskapen med Gud genom Christus i den Hei. Anda.
»Det intet öga sett hafver, och intet öra hört och uti ingen
menniskas hjerta stiget är, det hafver Gud beredt dem, som
Honom älska» (1 Gor. 2,9). Här vandre vi i tron, men
der i åskådande (2 Cor. 5,7). »Kärleken vänder aldrig
åter, ändock prophetiorna skola återvända, och tungomålen skola
afkomma, och förståndet skall återvända. Ty vi förstå eudels
och prophetere endels. Men då det kommer, som fullkomligt
är, så vänder det åter som endels är. Vi se nu genom
en spegel uti ett mörkt tai, men då ansigte mot ansigte.
Nu känner jag endels, men då skall jag kanna det, såsom
jag ock känd är» (1 Cor. 13, 8—12). »Vi äre nu Guds
barn, och det är icke än uppenbaradt, hvad vi varda skole;
men det vete vi, när Han blifver uppenbar, då varde vi
Honom like,..ty vi få se Honom, såsom Han är» (1
Joh. 3,2). »Äre vi nu barn, så äre vi ock arfvingar, nem-
ligen Guds arfvingar och Christi medarfvingar» (Rom.
8, 17), genom hvilken »de dyraste och allrastörsta löflen
oss gifna äro, nemligen att vi genom honom måga blifva
delaktige af Guds natur» (2 Petr. 1,4); såsom Christus
i sin öfverstepresterliga bön (§. 153. 3) bad för oss: »Att
de skola alla vara ett, såsom Du, Fader, i mig, och Jag i
Dig, att de ock skola vara ett i oss. Jag hafver gifvit
dem den härlighet, som Du Mig gifvit hafver, att de skola
vara ett, såsom ock vi äre ett: Jag i dem och Du i
Mig. Fader, jag viii, att der jag är, skola ock de vara
med mig, som Du mig gifvit hafver, att de skola se
min härlighet, den Du mig gifvit hafver» (Joh. 17, 21—24).

41
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§• 200. Det eviga lifvet och den eviga döden.

Johannes skådade detta tillstånd af fulländning uti en syn:
»Jag såg en ny himmel och en ny jord; och jag såg den
heliga staden, det nya Jerusalem, nederkomma af himmelen
ifrån Gud, tillredd såsom en prydd brud Ulisin man, och jag
hörde en stor röst af himmelen säga: Si, Guds tabemakel
ibland menniskorna, och han skall bo med dem, och de skola
vara hans folk, och sjelfver Gud med dem (Immanuel §. 81.
1) skall vara deras Gud. Och Gud skall aftorka alla tårar
af deras ögon, och ingen död skall sedän vara, icke heller
gråt, icke heller rop, icke heller någon värk varder mer.
Och jag såg der intet tempel uti, ty Herren, Allsvåldig Gud,
är templet deruti, och Lammet. Och staden behöfver icke
soi eller måne, att de skola lysa deruti, ty Guds härlighet
upplyser honom och hans Hus är Lammet» (Uppenb. 21).
Och Gud skall vara alit i allom» (1 Cor. 15, 28).

2. Den eviga döden består uti den eviga förkastel-
sen från ali gemenskap och salighet med Gud. -. De för-
dömdas vistelseort skildras såsom »en evig eld, der deras matk
icke dör och elden icke utsläckes» (Marc. 9, 44. 45),
såsom »det yttersta mörkret, der skall vara gråt och tanda-
gnislan» (MaHh. 8, 12), såsom ett »svart mörker tili
evig tid» (2 Petr. 2, 17). Der skola de »pina lida, det
eviga förderfvet af Herrans ansigte och af hans härliga makt»
(2 Thess. 1,9), och Johannes skådade i en syn »en
brinnande sjö, der de plågas dag och natt» (Uppenb. 20,
10), och såg »röken af deras plågor uppstiga af evighet
tili evighet» (Uppenb. 14, 11).

322





Pris: 70 kop. s:r.










