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Christelige Läsare!
Pä begäran är denna lilla Vok

öfwersatt pä Swensta spraket. Skrift
wen med wälmenande enfald vch Gud>
aktighet ar den säkerligen icke utan för»
tjenst. I synnerhet lemnar den en latt
vch tydlig Förklaring öfwer ntwecklin»
gen af lEsu egenffaper soin menni«
sta, i förening med Hans Gudomliga
Naturs företräde. Man äger följakt-
ligen det grundade hopp, att den staN
tjena till uppbyggelsens underhällande
i fromma och Gudälstande själar; och
winnes denna goda afsigt, har öft
wersättaren icke stal att ängra sin
möda. För öftigt, Lasars/ ihogkom»
men, under lasningen af min Vok,
Apostelen Pauli förmaning:
pröswen allt/ och behallen det bästa.



war en mycket anftdd man
bland Israels folk; han härstammade
af luda flagt, en af de tolf bröder,
Pamarken Jacobs söner, som war
Abrahams son. Abraham hade den
Gudomliga försakran att werldens ut-
lofwade Fralsare stnlle födas af Hans
säd, och med sin tillfyllestqörelse för
werldenes synder och sin försonings-
död fullborda hela mennistostagtets
frälsmng och salighet. Tiden lill det»
la löftets uppfyllande började <m till-
stunda; med full förtröstan wmuade
Joakim dctz fullbordande; ty han fruk-
tade Gud och tjenade honom med
fromhet och mangfaldiga goda ger-
ningar. Hwad han fönjente och in«
bragte om äret, stiftade han alltid
i tre delar, en del gaf han de fatti-
ge: den andra lill Gudstjensten, och
med den tredje södde han sig och sitt
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"lesn Cbristi
folk; och emedan Hans wandel w>
ractffaffcns och Gndi behaglig, wäl<
signades alla Hans föreiag, Hans pen»
ningar blefwo stora, och Hans gods
öfwerftödigt, och ingen war Hans like
bland Israels folk.

Dä han war 25 är gammal,
gifte han fin mcd en qwinna af sin
egen siagt, och af Konung Davids
börd, och lefoe med henne tillsamman
i 20 är, men ucan lifsfrukt. E»
gäng kom ban upp i Templet, och
wilie offra tili Gud; da kom der en
tili honom, som hette Ruben, wisan<
de honom ut af Templet och förehöll
honom, att han icl< war wärd att
wara i Guds Tempel, ty han hade
inga lifsarfwingar med fin hustru,
emedan det war strifwit i lagen, an
den ffuile wava msimen frän HER<rans Tempel, som inqen lifsfrukt ha-
de med fin maka. Dä girk Joakim
grstande umr Templet, och wilie icke
fara hem igen tili sin hustru, ucan
Tog sm boffap med sig, och for längt
bort uti öknen, att man ej kunde fin»
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Barndomsbok.
<» honom Uti 8 mänader. T>H gräiw

de det honom biccert, och han sucka»
de: O Allsmägcige Gud! mistun-
da dig öfwer mig! och tag denna

isran miF.
Dä Anna Hans hustru hörde alt

han war bortfaren, imogs hon af
forg och bedröfwetse, och gret bittere,
klagande: O Msmägrige Israels
Gud! da du gaf n,ig hwarken son
eller dotter med min man, hwar-
före hafwer du tagit honom iftant
mig, och jag wet icke oin han är
leswande eller död, om jaF stall
halla Hans jordafärd eller ej. En
dag gick hon ut i en Tradgard och föll
pä sinä knän och bad till Gud med
tärar/ och dä Klef hon warse en fo>
gel som hade ett näste med ungar uti
ett lagernad, da bad hon med inner-
lig andakt och sade: O Allswaldige
Gud! so,n stapat alla kreatur, och
giswir dem wälsignelse arc tillwaxa
och föröka sig, hwarr och ett efter
sin stickelse, hrvi hafwer du Mesin»
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?esu Christi
tir mig sran denna haft
n?er giftvir miq ägca säng, och haf»
u?er dock ej gifwic mig söner cller
dörcrar, somstulle offra i Templer,
Nä hon sc>de deha orden, uppem
barade sig Guds Zlngel för henne och
saöe: Gräc icke Anna, ry Gud haft
tver serc rill din jennner, och du
stall föda err barn, som warder rill
glädje for hela werlden. Dä han
hade sagt detca) förswann han ftän
hennes äsyn. Hon blef intagen af
frukcan och räddhäga wid denna sy'
nen, gick upp i fin kammare och lade
sig utinattad pä fin sang, lika som
hon hade warit död; dock war hon
brinnande i böner tili fin Gud. Se-
dän kallade hon en af sinä tjenstepi»
gor och sade till henne: Sag du mig
icke i sadan stor angest och frukcan,
och wille dock icke rrösta mig. Dä
swarade pigan och sade: För der Gud
rog din man ifran dig, och hafwer
gjorr dig osrukcsam: hwad kan iag
yöra derrill? Dä Anna sädant hör-
de af sin tjenstepiaa, grer hon gansta
bittert och bad till Gud.
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Barndomsbbk.
Wii) oeisamma koin en Hngel

uti en ung mans gestalt till Joakim
i ökncn, och sade till honom: Hwi
far du icke hem cill din Hustru?
Dä swarade Joakim: Uti 20 ar haf-
we n?i waric rillsamman, och hon
födde ej söner eller dörcrar; gick
jay fran Lemplet med blygsel: Hrvad
stall jaF hemma? Här rvill jag för-
blifwa tili min död; dock will jaF
sända till fattiga änkor och fader»
lösa barn, och till Gudstjensten en
del af mirr godo «ch ftrnisgenhtt
med minä tjenare. Dä han hade
sagt dma, swarade den unga man»
nen: latl är HiLßrans Angel, och
har hugswalat din hustru, dä hon
csret och bad till Gud om ditt äter»
fäende. Arerwänd till ditt hem,
och Gud stall wälsigna edert ägtcn»
stap; din hustru stall söda en dot-
tcr as din säd, hwilken stall rvar»
da upphöjd öfwer alla mennistor,s« att ingen hennes like är född el»
ler stall födas pä jorden; ja, bade
moder och dotter stola saliga pri»
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lesu Chrlsti
sas för Guds Sons Christi
ftull, hrvilken stall läta sig södas
rill werlden, genom
das krasc, af din walsiguade doc«
ter, den Heliga lungsru Maria,
derföre frukra dig icke, uran far
he>n och loswa Gud för sinä wäl-
gerninZar.

Dä bad Joakim Zlngelen dröja
hos sig och sade: ry beder jag dig,
hwila en stund i min och
säg din rjenare hwad min
«stunvar. swarade: Gäg ej
att jag är din ry wi rje-
na bäda en HiLßre/ och n,in mat
och drick Van icke seo af de dödlige;
cp stall du ej bedja mig gä in i din
boning/ utan offra är Gud.

Dä tog Joakim ett obesmittctt
lamb och sade till Jag war
ej s« dristig, arr jcrg wagac ossra
af sä »npcten blygsel, hade du ej
befalc mig der. Angclcn swarade
och sade: "Jag hade ej budit dig
detra, om der ej warit Guds «?il<
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25arndom«bok.
ja/ och dä han offrade uppfor
len äcer tili himmeten.

Dä Joakim omtatte för sinä tie-
nare, hwad som handt honom, sä un>
drade de deröfwer pa det högsta, och
rädde honom, att han stulle efterkom»
ma Angelens tal, och wanda äcer tili
sitt hem. Men dä han började i sitt
sinne öfwertagaa derom, blef han ä»
ter sorgstn och orolla; utrröttad af
sinä willradiga tankar, föll han om-
sider i en sömn. Dä kom samma
Angel till honom och sade: Far dri-
steligen hem rill din hustru, ty
Gud ffall bewisa sin näd öfwer
eder och stänka eder en lisofrukt,
den alle propheter och Helige Män
förgäfwes önstar.

Dä stod han upp och rest-e;M
han war närä hen'ko!!un>n,, kom An-
gelen till Anna dä hcm la; i sin bön
till Gud och sade tili hnme: Gack
emor din man till den tMene por--
tm, der finner du honom i daF.A 5
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Ie sn Cb risti
Da tog hon sinä tjenarilmor med sig
du och bad tili Gud, och dä hon ha-
de bedic, säg hon Joakim komma med
sin bostap; dä blef hon mycket glad
och lopp mot honom, halsade honom
wänligen, lofwade Gud och sade:Förr
war jag en enkä, men nu är iag
der ej »uer; sörr war jag ofrukcsm»,
men nu är jag blefwen srukrsam,
och det war myckm glädje bland
stagt och wanner öfwer hela landet.

9 manader woro förflut-
ne, födde Anna en doner, som hon
kallade Maria, och da barnet war 3
är gammalt, gingo Joakim och An-
na till Templet och offrade till Gud,
vch de satte Maria bland andra stic»
kor, och der war hon i Gndsfruktan
bäde dag och natt, sä att alla som
woro uti Temolet förnndrade sig der-
öfwer. Da hon war 10 är gammal,
war hon fullkomlig i wisdom och
gudeliga böner, och wid uppwaxande
älder blef hon mer och mer begafwad
med den Helge Andes nsd och wis-
dom till alla gudeliga och dpgdiga
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gerningar, hon war ock den stönaste
bland sinä sannida; hennes hy hade
den nyj; salina snöns bwilhet och fä-gring, och hon war pa alit satt gyn-
nad af Guds utmarkra näd. Ibland
alla de som omgäfwo lungfrn Ma»
ria, fans ingen hennes like i dygd
och goda stder, och som war mera
ödmjuk an hon. Hon war ren bäde
i ord och gerningar, och ingen hörde
henne bannas eller wredgas. De soin
med henne woro, tillat hon ej <m
synda, hwarkcn med ord eller gernin-
gar. Hwad hon sörwarfwade sig ge«
nom arbete, delade hon med de sat»
tiga. Alla som sjnka woro och sago
henne, blefwo dcfriade ifran sin sjuk»
dom.

En Prest wid namn Abajatar
Wille ait Maria ffulle sörlofwas med
Hans son, och för att erhalla Ofwer>
ste»Prestens mfall deriill, wisade han
honom stor ara, och förärade honom
mänga stänker; men dä Maria hör«
de det/ sade Kon: det kan icke la

A 6
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n?ara,'arc kan gifwas liagon
uian, tp jag har lofwac Gud allr
sran min barndom, arr jaF staU
blifwa en ren lunZftu.

Da Maria war 13 är gammas,
gjorde Pharisecrne ett rad, och
da a-tt qwinnorna ei mätte qöra sinä
böner l Templet; da gick
Presten pä öfwcrsta trappan och a-
stade ljud ibland folket och
Detta Templet war först uppbygt
af Bonnng Salomo, sedän hafwa
här «värit Ronungars dörcrar, s«i,
iväl som mange andre rike och
tige mans darn, son» deri
de sinä föraldrars sed; nien nu haft
wer Maria funnic en std arr rj?na
Gud/ i det hon will rvara en ren

hela sin lsfnad; rp 'ryckes
mig arr wi borde fräga Gud hwil'
ken henne stall äga. Decca
gade dem alla wat som woro i Tem>
plet; de kastade lort dervm, och lot-
len föll pH Juva siägt.
Afwcrste - Presten, att hwar och em
af scnnma stagt, h»u ingcn hustn, h<^
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Barnvomssbof.
de, stulle andra dagen uppksmma
med en staf i fin hand. Da de an»
dre dagen uppkommo, lämnade de
Ofwerste-Presten sinä stafwar och han
gjorde sin bön, och talade med Gud,
och Gnd sade: Sätt alla del-as
war pa Alraret, och bjud dem
konima igen i niorgon a« taga
dem äter, och ar den, hwilkens staf
da grönffar, stall du gijwa Maria.

Aä de kommo andra dagen igen
och Ofwerste<Presten hade förraccar
sin Gudstjenst, lär han dem taga si»
ne stafwar. Och da de tagic hwar
och en sin staf, mm ingen lxfanns
grönstande, kladde Adjutar sig i sm
ffrud, och gick in i det heliga, föll
pa sinä knan och bad tili Gud Mtecklm mätte ffe. Straxc kom en Au-
gel till honom och sade: Der är en
fattiss man, som j liter akcen; när
han kommrr teckncc, sonr
Gud hafwer fagc. Bet war Jo-seph, som war föraktad,'emedan han
war gamma!-och af ringa ständ, och

A 7
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"7 esu Chri sti
stod nedcrst i och wägad
icke ga fram. Da ropade Adjuta
tili honom och sade: Joseph, kom
hic och tay oin staf. Dä förffrack
les Joseph'och wille icke gä fram me
god wilja; men da han kom och to
sm staf, dä l'lef den i samma ögon
blick lik en friff tclning, och börjad
blomstra, och folket prisade losep
iycklig och sade: är du i dm
älderdom, ry du stall ägca Maria
Dä sade Presten till honom: Tag
henne med glädje. cy Gud hafwe
urwalt dig deltill Dä swarad
Joseph och sade: A.ck! hwad stolen
j komma mig ssanile man det un
ga barner i händer. Da swarad
Adjutar och sade: Pamin dig ac
Corah, Dathan och 'Abira, woro
ohörige mor Guds befallninuar, ocl
dersöre bleswo de »lppstukade a
jorden: sa kan der ock ste med dig
om du försmär Hans wilja. Joseph
sade andtligen: wäl! sä will jag
nerna göra det, men lät henn

sinä lungsrur hos Ng
Adimar swarade: Hon stall hafwa



Barndomsbok.
de lunyfrur hon hasr tillförene,
arr glädjas och umgas med, tills
eder bröllopsdag kommer.

Dä toc, Joseph Maria med hen-
nes fem sällffapslungfrur med s«g.
Dem anförcrodde >. Presten
att sy Purplir tili Templet, hwilket
war en helig systa, och de kastadc loec
derom, hwilken af dem stulle göra
detta arbete, och lotten föll pä Jung»
fru Maria; hon tog derföre emot
Purpurn att brodera tili Templets
behof. Da sade den andra tili hen-
ne: som du är den mesi ödmjuka
af ost, sä undre wi huru du kan
wara wärdiss ett sy purpurn. Wid
det de sade "decca, uppenbarades en
Hngel ibland dcm och sade: Hon är
den ödmjukaste ibland eder, förden»
stull hafrver Gud upphöjdr henne,
och bören I wisa henne all wörd»
nad och ära, och lyda henne som

Drorrning.

Dä Maria en dag satt i ensiig»
h«t wid en kalla, wisade sig för hm»
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lesu Cb risti
ne en Angel, soin sade: wal dig
Maria, ry du hafwer funnir nad
för Gudi/ och err ljus stall ned«
komina himmelen, och genom
dig upplysa werlden. Acer nägra
dagar dZ Maria san och
bctade pä Purpurklädet tili Templet,
koin en Ängel in till henne och tilitä»
lade henne pa detta sätt: Hell full
med nad; HERren är med dig:
wälsignad du ibland qwinnor. Och
dä hon sag honom, wardt hon an nie»
ra förfarad af Hans tal. Men An-
Zelen sade tili Maria:frukca dig icke;
ty du hafwer sunnit nad för Gu>
di. Si/ du stall asla i ditt lif,
och föda en Son, hwilkens namn
du stall kalla lEsns: Han stall
wara stor och kallas den högstes
son: och H<LRren Gud ssall gifwa
honom Hans Faders säre.
Da sade Maria tili Angelen: huru
stall detta tillga, ty jag rvct af in»
yen man? Ängelen swarade och sade
till henne: Den Hellge Ande stall
komma öfwer dig/ och den högstes
kraft öfwerstygga dig; derföre ock
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Barndomsbok.
dec heliga, som af dig födc
der, stall kallas Guds Son. Och
si, Misabet din fränka, hafwer af»
lac en son uci sin aldcrdom; och
detta är sjetre nlänaden för henne,som sades wara ofrukrsa,n: Ty för
Gud är ingen cinss oinöjligt. T»ä
sade Maria: si, rjenarin-
na; warde mig efter out tal, och
Angelen stildes ifrän he ime, Da tog
Maria en af sma sallstapslnngfrur
med sig att pröfwa sainiingen af An-
gelens uppenbarelser, och for till Eli>
sahet. Och der hände, da Elisabet
fäg Maria och hörde hennes hälsning,
sprang barnec uci hennes lif: Qch Eli»
sabct wardt uppfyld med den heliga
Ande; Qch hon ropade med höga röst
och sade: wälsignad du idland»
qwinnor, och ivälsignad din lifs-
frukc. Och hwadan komnicr n,iF
detra, act min Herres moder kom»
mer tili mig? Si, dä rösten af din
hälsning kom i min öron, sprang,
barnec af glädje i mitt lif. Och
saliss äst du som crodde; tp all cinF
n?arda julldordade, som diZ sagr
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?esu Ch risti
är af HERranom. Och Maria sa»
de: Min själ prisar storliga HER-
ran; Och min anda srögdar sig t
Gndi minon» Frälsare: ty han haf»
rver sett till sin rjenarinnas ring«
het: Si, härefrer warda alla släg<
ter mig salig kallande. Tv den mäg»
tige hafwer gjorr mägrig ring,ned
mlg, och Hans namn är heligt:och
Hans barmherrigher warar iftan
slägte till ftägte öfwer dem som
frukca honom. Och Maria blef när
henne i tre manader/ och for sä hem
i sitt hus igen.

Joseph, som war i okunnighet
härom/ upptäckce en dag med blygsel
att Inngfru Maria war hafwande.
Dä ropade han i sin bestörtning: O

lag min anda af mig! det
är mig bärrre arc dö än leftva. T>ä
sade de lurngsrur som woro hos Ma,
ria, tili Joseph: wi rrece arc hon
är en ren lungfru, och arc decra
är en öswernalurlig roerkan af den
Heliga 2lnde en 3lngel hafwer
derom gifwic uppenbarelse. Men
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Joseph wille icke tro det, utan wille
hemligen öfwergifwa henne. Dä kom
Angelen ti!! Joseph i sömnen, och sa»
de: Räds icke att rart,a Maria din
rroläfwade hustru rill dig, ry dersom är afiac i henne, au af den
Heliga Anda; och Maria stall fö-
da en son och du skall kalla Hans
namn liitsus, ty han stall srelsa sicr
folk ifrau deras synoer. Joseph blef
öfwer denna uppenbarelse mycket glad,
och öfwergaf ali sin lwifwel och sorg;
gick med wördnad tili lungfru Ma»
ria, och bad henne att hon wille till-
gifwa honom all den förseelse hwar-
med han hade brutit henne emot.
Med mycken wänlighec försclkrade hon
honom derom, och de tillbragte sin tid
i andakc och gladje. Wid det tiden
böriade framgä, dä hon ssulle föda,
Utgick ett l)ud af Kejsar Augustus,
att ali werlden stnlle bestattas. Och
de gingo alle hwar i sin stad, till att
läta beffatta sig. Sa for ock Joseph
upp af Galileen, af den staden Na»
zaret, in mi ludiffa landet, tili Da-
vids stad, som heter Betlehem, ty han
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les» Cbristi
war af Dcvids hus och siagt, pä det
han stnlle läca bestatta sig med Ma-
ria sm trolofwade hustru. Sä begaf
sig, medan de woro der, wordo da»
garna fullbordade act hon stulle föda.
Och hon födde sin föstfödda son och
swepte honom i linneklader, och lade
honom md i en krnbba; ty der war
icke ruin i herberget Och i samma
ängden woro naqre Herdar, som wa-
kade och höllo wärd, om natten öfwer
sin hjord (ty i deha warma länder,
wallas bostapen ute hela aret igenom)
och si! HERvans 3°lngel stod när
dem och HERrans klarhec kringffen
dem, och woro storliga förfarade.
Och sade Angelen tili d<m: warer
icke si jay bädar eder stor
Zlädje, hwilken allo folkena weder,
faras stall; Ty i dag är eder föd-
der Frälsaren, som är Christus,
HERren i Davids stad. Och decca
stall wara eder för tecken: j stolen
finna barnet swepr i lindakläder/
och nederlagdt i, en krubda. Och
straxt wardc med Anaelen ecc stort tal
af den hlininelffa härstaran, de de.r
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lofwade GuD och sade: 2lra ware
<3ud i högoen, och ftid pii jorde>
ne, och mennistomen en goo roilja!
Och Anglarna foro ifrän dem upp i
himmelen, och Herdarne begynce saga
«mellan sig: Later ost nu gä till
Berhlehem, ocr se der, soin nn haft
we hörc stett rva'a, det H<LRren
ost uppenbarat hafwer. Och de gin»
go hasteliga och fumw Maria och
Joseph, och bcmm nederlagdc i krub-
ban. Och da de hade seti det, ut?
spridde de, hwad dem war sagt om
detta barnet. Och alle som det hördesörundrade sig öfwer de ting, som
dem sagde woro af Herdarne. Men
Maria gömde alla detza orden, be»
trakcande dem i sin hjerta. Och Her«
darue gingo tillbaka igen, prisade och
lofwade Gud, öfwer allt det de hört
bch sett hade, säsom denl sagt war.

Samma natt gick Kejsar Augu-
stus ut, och säg uppa Himmeten en
stjerna, som war mycket ljus, och
ffen öfwer mänga lander. Dä blef
han sörfarad, och sörundrade sig myc,
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ket deröfwer. Han sande strart bud
tili sine lärde, att de ssulle säga ho»
nom, hwad den stjernan ssulle bety'
da. Dä war det icke en af dem,som kunde fHqa honom, hwad hon
betydde. Men en qwinna wid namn
Sibylla sade: Denna stjerna bety<
der, att Christus är födder pa jor»
den, hwilken stall wara Ronung
i Jerusalem, och all werden stall
rillbedja honom. Da Augustus det
hörde, rördes han i sm hjerta, ty
han hade tillförene budit öfwer all
land, att Attaren ssulle uppresas till
Hans ära, och act hansßelacen ssulle
tillbedjas. Men straxt lat han ned>
bryta Altaren, och bomaga Belaten,som woro uppresta till Hans dyrkan.

Dä barnet war 8 dagar gam«
malt, att det ssulle omssaras, som
Moses hade budet i Lagen, kallades
dest namn lEsus; hwilket sä kalladt
war af Angelen, förr an han asiad
war i moderlifwet.

Den nya stjernan, som sä myc»
ftt hade sptzelsatt Augusti uppmark-
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samhet, syntes äfwen längt öfwer
Osterlandet, och wackte äfwen der de
wises wettgirighet. Kunnige om stjer»
nornas lopp och de af Gud dem fö>
restrefna lagar, insägo de denna o-
wanliga stjernans raita betydelst, och
tre af dem foro astad frän sitt land
till Jerusalem, och sade: Hn»ad är
den nyfödde ludaßonungen?
wi hafwe sett Hans stjerna i Vster»
landen, och äre komne arr tillded»
ja honom; Men nar Konung Hero»
des, som dä regerade i Jerusalem,
det hörde, wardt han bedröfwad och
hela lerusalems stad nied honom. Och
lät församla alla de Ofwerste Prester>
ne och striftlärde bland folket, och
frägade dem hwar Christus stulle fö-
das. Och de sade honom: i Bethle»
hem, i ludista landet; Ty <a är
det skriswic genom propheren: och
du Bethlehem i ludista landet, äst
ingalunda den minsta bland luda
Förstar; rp utaf dig stall mig ko,n>
ma den Försten, som öfwer mirr
folk Israel en Hilißre wara stall.Bä kallade Herodes lönnliga de wist

23



lesn Cbristi
männcrna lill sig och sporde granne<
iiga af dem, hwad tid stjernan syn»
tes. Och sm'de dem lill Bethlehem
vch sade: Fal<er dit, och bespörjer
yranneliga efter barnet; och nar j
der finnen, ja säger mig det iFen,
att jag kan ock komma och tili»
dedja honom. Nar de hade hört
Konungen, foro de astad. Och sii
sijernan som de hade sect i asteria n>
det, gick för dem/ och blef standande
öfwer der barnec war. Nar de sägo
stjernan, woro de gansia glade, och
gingo in i lwset, och funno barmt med
Maria desi moder: och föllo md och
tillbodo honom, och upplsto sinä häft
wor och offrade guld, rökelse och Myr»
ham. Sedän fingo de uppenbarelft
i sömnen, att de stulle icke komma
igen till Herodes; och foro sä en
nan wäg hem i sitt land igen. Mm
nar Herodes förnam, att de wlse man
nvoro bonfarne, blef han ganffa wred,
och utsände sinä tjenare, för att fast-
taga och förgöra dem, men desiä kun>
de icke upphinna dem, sä att de kom>
mv lpckligt hem i sitt land. K)<r,
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25 arndo mnb ok.
Derpä wille Herodes utsända

sinä tjenare och ihjalstä alla gosiebarn
i Betlehem och des nejd; men han
blef hastigt hindrad i sinä omenssliga
ansiag af en befallmng fran Kejsar
Augustus, Hans Ofwerherre, alt in-
finna sig i Rom, atc swara lill de
mänga klagomäl, som inkominit mot
honom, för Hans härda och förtryc»
kande regering; och dä dröjde han
ett helt ar i Rom, ty en af Hans
egna söner, hade klagomäl mot ho-
nom hos Kejsaren,

Da lEsus war 30 dagar gam<
mal, foro Joseph och Maria med
honom tili Jerusalem, pä det de stul-
le bara bonom ftam för HERran;
säsom strifwet war i Moses Lag. Och
si, i Jerusalem war en man, benämnd
Simeon, rättfardig och gudfrukcig
och wantade efcer Israels tröst; och
den Helge Ande war med honom.
Och han hade fätt upplysning af den
Helige Ande, ott han icke stulle se
"döden man att ban hade tillförene
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Ie su Ch risti
sedc HERrans Christ. Och han kom
af andans tillffyndelse i Templet, och
föraldrarne buro in barnet lEsum,
an de stulle göra för honom, säsom
sedwanja war i lagen. Dä tog han
honom i fin fanin / lofwade Gud, och
sade: HERre, nu larer du din rje>
näre fara i frid, efter som du saFt
haftver; tp minä ögon haswa sedc
dina saligher, hwilken du beredr
hafwe»' för allo folken: ett ljus till
hednincfarnas upplpsning, och ditt
folk Israel till pris. Dä de nu
hade fullkomnat lagen, tog Joseph
modren och barnet, och for med gläd»
je hem igen.

Men da äret war förflutit, kom
Herodes hem till Jerusalem, och som
han äcerfatt sttc walde, sä utförde
han nu sitt förra rpstiga uppsät, och
sände ut, och lät siä ihjal alla gos,
sebarn i Bethlehen», och i alla desigransor, de som twä är och der<
under woro, efter den tiden som han
hade granneligen bespon af de wise
män.
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Barndomsbok.
Dä lippenl)arades Joseph HEN>rans A»gel i sömnen, sägande: Tag

barner och desi moder till dig, och
fip in uri Egypti land, och blif
der sä länge jacc, säger dig tili; ry
Herodes söker ester barnet, till arr
sörgöra der. Och han stod upp, och
tog barnet och dest moder till sig, och
fiydde in uti Egypti land.

Dä de nu woro pä wagen, kom-
mo de tili en stor öken och intit tjem
ligt stalle war der de kunde hwila.
Dä sägo de ett stort trad längt bor-
ta iftän dem, och Joseph sade: de
stulle sara dit, och blifwa der öfwer
natten, om nsgot wauen der kunde
finnas.

Dä han kom till trädet och in,
tet kunde finna watten, war han
niycket bekymrad deröfwer; tp päsamma ftcllle war mycket gräs, sä
att Hans kreatur hade tillräckligt be-
te. Dä satte Maria sig ner, tog
barnet i sitt stöte, och stack med sittB 2
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"e su 5b risti
finger i jorden, da uppsprang der den
förborgade källaoran, och de gladdes
och tackade Gud för fin nad; och de
fingo här tillrackligt watten för sinä
kreatur.

Andra dagen fylde de sinä käril
för resan, Under wägen blef Jung-
fru Maria warse ett trad som war
myckec högt, och bar mycken frukt,som war wal mogen, dä ssg hon upp
pa det, och wilie gerna hafwa nagor
af desi ftuke; men Joseph war gam-
mat/ <uc han icke torde waga sig upp
i trädet, dä nedböjde sig tradet/ att
Maria kunde taga sa mycken frugt
deraf som hon behöfoe. Dä de hade
atit, och fyllt sinä säckar, reste trä<
det sig igen, och Maria lofwade Gud
för alla Hans walgerningar, att hau
för lEsu ffull lät all ting foga sig
till tjenst för dem, hwaraf de
blifwa förnöjda och wederqwickta. Se«
dan reste de widare framäc, «ch Jo-
seph wiste icke wägen, men Gud be,
wiste sm nsd mängfaldigt, sä att alla
dju? som woro i siogen, gingo ftam
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HarnVomsbok.
lill barnet och bewisade an det war
deras Skapare. Träden, önerne,
blomstren och gräset böjde sig efter
den wag der de siulle fara fram.
Omsider blef en fiock Röfware demwarse, hwilka strart togo dem till
fänga och sade, cm den gamle Joseph
hade stulit den unga hnstrun och hen>
nes barn/ att han wille borcföra hen»
ne, och wille de derföre siä honom
ihjal och taga till sig den unqa
nan med hennes barn. Da war det
en gammat röfware ibland dem?
hwilken ffulle hafwa det rofwel de
fingo den dagen. Han blef mycker
glad öfwer decca byte, och tog dem:
med sig hem, mm Joseph och Jung-sru Maria woro i ston bekymmer.

Samine röfware hade en hustrwhwilken han alstade som sitt eget lif;
dä hon säq fin man komma, och att
han hade lungfru Maria med sigl,
fattade hon kärlck för henne och bar»
net, och emottog dem wal, följde dem
m i siu hus och undfagnade dem.,

V 3.
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lesu Christi
Hon tillredde äfwen eit bad för b.n»
net och tillagade ac det en god och
ren bädd Röfwarens hustru hade
afwen ett '.-.rn, som mycket plägades
af sär och uiflag och war swan öft
wer hela fin kropp, och hon lade det
uti scunma watten, som lEsus twa«
gits uti, och det blef straxc fristt.Dä kom ock en annan Röfware som
war sär, han twädde sig i samma
watten och blef äfwen hel. Da tog
den gamle röfwaren detta watten till
sig och gömde det som en lakedom;
ty intel sär war sä stort och ingen
stada sä gammat, att icke, sä snart
man strök litet derpä af detta watcen,
den dä blef helao, och aldrig hade
nägon en s/ukdom, som han ej blef
frist ifrän, sä snart han npttjade det»
ta watten. Och mange gafwo sam-
ma röfware stora ffänker derföre, sä
att han blef mycket rlk, och öfwergaf
sitt röfweri.

Dä de hade warit der tre da<
gar, wille losph och Maria begifwa
sig pä wclgen igen till Egypti land;

30



Barndomsbok.
Röfwaren och Hans hustru bödo dem
blifwa nägot langre hos men de
wille icke, utan qjorde sig redo att
fara sstad, och röfwarens hustru gaf
deiu mat och win tili förräd pä wä-
gen, och bad dem, att när de foro
hem ifrän Egppten, de stulle äter
besöka dem, och röfwaren wisade dem
pä rätta wägen, och böd dem ett ömt
farwäl.

Joseph for sä widare med me-
dren och barnet, tili Egypti land;
men de foro ater wilse, sä att de in>
gen wäg finna kunde, som förut wa
rit faren. Dä blef Joseph bedröfwad
och sade tili lungfru Maria: Hwadspnes dig? Denna wägen är aldrig
faren, och intet hopp är alt finnanägon mennista, som.kan giswa
upplysniny härom. Ar det din
wilja, sä stola wi öfwergifwa den;
wi kunde eljest räöa i längc siirre
nöd och elände än wi förr warir
uti, ty öknen är widsträckc, wi äro
uttröttade och wäre förräd för re>

B 4
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Ie su Cbrisri
san ar snarr inedrager. lungftu
Maria swarade iiuec dercill/ >nen hoi»
satte sig ned pä jorden och gret l>il«
terc; det sag den gaiule Joseph och
bedröfwade sig act han hade sagc nä»
goc, som hon ffulle hafwa sorg
bad henne att hon icke stulle grata
eiler ängfias, och han sade: Hwad
jag kan göra för dig och ditt darn,
der will jag gerna; glär icke/ mensag mig hwilken rväg du räder, dcn
will jag gerna fotja. luligfru Ma,
ria swarade: grater icke fö« de
ord ni calstde till mig »ned kärlek
och sakcmod, men jag grarer för
den sorg och det bekymmer soin nr
hafwen hafr för ,nin stuld, sedän
jag blef eder brud, och for den nodsom j liden för mig och mitt barns
stull i främmande land, och san»
nerligen j hafwen bewisac mig och
mitt darn sä mycken rjenst, som
hade jag warir eder niaka. Da
bad Joseph Inngftn Maria att hon
icke stulle gräta, och sade: lag cror
tvar Gud stall bestydda os>, sä att
ost warder inter till stada.
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Hssrn do msbok.
Medan de sa talade med hwar-

andra, lag barnet i, sm moders siöt
och sof; tärarns runno af Marias
kinder, pa detta walsignade barnet,
och han waknade och uppräckce sin
hand och aftorkade tärarne af fin
Moders kind, hwilken mycket hug<
fwalade henne. Dcl frägade Joseph
lungfru Maria, hwad hennes wilja
war, och hwilken wäg de stulle dra«
ga? lungfru Maria fwarade: lst osi-
taga en annan wäg, och öswergis-
wa denna, som är sä willsam.

Da de fä talade, kom Guds An>
gel af Himnielen och tröstade Dem och
sade: Joseph, far ftam till lLgypri
land, jag will följa med dig och
roisa dig den wätt som du draga
stall; ännu äterstar rio dagsresor,
och du skall inkomlna i Egypti
land.

Wid framkomsten tili Egypten>sunno de ett storr trad, som af lan>
decs folk tlrades med Gudomlig dyr-

B 5
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lesu Christi
kan, och mänge offrade wid decta trä-
det bosiap och andra hafwor. D<tta
anammade de hedniffe Presterne i Tem<
pkt, hwar och en till sitt l>ehof. Da
lungfrn Maria koin med barnet lill
decca tradet, stedde der ett ston te»
ken; ty trädet böide siq ner till jor»
den med sinä grenar, och gaf dermed
tillkänna, att barnet war detz Herre
och Skapare, och de satte sig ner wid
decsamma act hwila sig.

Men lungfrn Maria och Joseph
foro langre in i Egypti land, till en
af de större städer; de kommo dil
sent om aftonen och woro obekante,
sa att de icke witzte hwar de kunde
fä hus; men i staden war ett badhus,
med ett afguda<tempel, der hwilade
de öfwer natcen. Men wid midnatts-
tid uppkom ett hafcigt striande och
ropande öfwer staden, och upp i luf>
len hördes en grufiig och förssräcklig
röst som sade: we ost, n?«r HE2vre
är kommen, hwilken haswer sändresrer honam? Hau är fodd af en

ren lungfru; ry mäste wi fiy och
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Barndomsbok.
rymma af wara boningar, ack, wä»
ra boninyar aro alla redan neder»
fallne ocl) nederslagne N>e dig,
Joseph, du gamle man, hwi hic»
förer du decra barn? Af dena gruf»
liga rop, som hördes, blef folket myc<
ket förfäradt och lopp tillsamm"ans pa
gator och wägar, och ftuktade att sta<
den ffulle förstöras, och de sade tili
hwarannan: N?i rvilje ga till Temp»
ler och tillbedja ware gudar.

Dä de kommo dit, sägo de alla
sinä afgudar nedfallne liggande i ac>
stilliga ställningar, nägre med afbrut<
ne lemmar eller hufwude,,, och näare
woro i tusiagne. Da bäfwade fol>
ket och sade tili hwaramian: N>are
Gudar aro alle uederfallne, som
lofwade ost hjelp i war nöd; wi
srukce acr det gär otz som det gick
med den magcige Ronungen pha«
rao, den tid han drog efter ludar»
ne, da han drunknade i röda haft
rvet med all sin här, och af derra
tecken som lvi nu se pa rvare gu<

B 6
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Ie su <SH risti
defare wi arc inanga

komma öfwer c>ft. Somlige af fol«
ket sade: «ro komne främman»
de Gndar, ft»m hafwa brurir war
fred och stridr mcd ware Gudar>
och n>i rvote ej/ hwar de aro tom-
ne ifran.

Dä Höfwitsmcm hövde
det stora roped och ynkeliga bullrer
bland folket, tillsporde han dem lM»ad'
fom war pä färde? Och de sad?, ho-
nom hwad de hade fttr och höu; dck
gick han strapt in i Templee, och saq
med förstrackelse sine Gudar ligga r
sinä stycken sönderstagne och
ne pä jorden. Han ropade Kögt, och
sade: Har hau stedc ccc storr tec<
ken/ och hurn stall det ga oi; här-
esrer? Hwar »nanne den starke Gu>
den wara, som hasrver sa myckcn
magr, arr han fördrifwir ware
dar, och söndevslagic denr. N>isste
fag, hn?ilke» den maZtige Gu»
den wore, sä wille jag hedra ho»
«om; wära Gudar duga icke till
«« wärjg sig sielftva; lZtom os;
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derföre kasta rvar trc» och tlllir pö
den samie Gudeil.

Han M ut afteinM och ftä-
gade om nägon witzte hwar dcn mag-
rigeGuden war? Da M han Jung-
ftu Maria sitta pä en sten, med sin>
Son i Mm, och Joseph staende bre>
Lewid henne; da blef han nyfirrn atl
ft der fränimande ftlket, och Gud
ledde Hans hjerca/ act han gick fta,n
rill dem,' och frägade frän hwad Land
de woro komne, och hwarthan de
wille med det lilla barnet? Joseph)
fwarade: wi äro hnkomm iftaw
ludalander. Dä besinnade han cm
ncknet niätte wara stedt för dmcp
barnus stull,, som ditkoinmir. -

Han gick da tili Templet,.
kallade folket tillsammans och tillcala-
de dem: lViljen i se orsaken cill der
fom här är stedr, och hnmrsöre
wäre Oudar äro nederfallne; sa Zän
arr se ett lirec stönc barn mcd sm
Moder. Det är detta darnct/

B 7
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lesu Christi
hwilker propheren Nahum före»spacc, arr af ludarnes slägc stul»
Ie uppkomma en stjerna, som stul»
le gifwa sirr sten öfwer all werl<
den. V7u kan jag kanna pa desta
lecken/ arc decra ar der Barn, om
hwilker propheren Jeremias strift
wic, arr der stulle blifwa sördrif»
wer fran ludalandec, och komma
hir rill ost; afwen finne lvi hos
propheren Esaias striswit/ arr Gud
stall wara en mennista, och stall
lara sig födas rill werlden, och arr
han stall i besöka wärc
Land, och stall förderswa wäreGu»
dar, arr de icke stola besta för ho>
nom. Och jag sager eder i san>
ning, för err ar sedän foro rre wi»
se Man genom detta Land; de wo-
ro främmande och obekance och fo»
ro rill Jerusalem, arr söka der
födda Barner, som war magrigr
i himmeten och pa jorden. De följ»
de en ny stjerna, hwilken ledde dem
tili samma land, där Guds Son,
Himmelens och lordenes Skapare,
war född; samma stjerna sägo wi

38



Barnvomsbok.
rydeligen; och desza cecken äro sted<
de för detta Barners stull< och micr
öga säger ,nig acr Barners Moder
är en ren lungfru. wi marke
ock deraf, arc samina stnnd de öom»
mc» hil med Barner, föllo alla
wara Gudar ned.

Sradens Höfwitsman
' sade cill

Joseph: Gode främling! säg mig,
huru är der i sanning med decca
Barner och denna qwinna? Joseph
fraqade Maria, om han kunde säga
hwad han wi§te i sanning om Bar-
net och henne, för allc folk? lungfru
Maria swarade: Säg oem i sanning
hwad j weren, och döljen inter der»
af. Dä swarade honom Joseph, och
sade: Herre, der ord som j jaden,
är allr sanning Denna Moder är
en ren och odefiäckad lungfru, och
en Angel af Himmeten, gaf henne
den uppenbarelsen, arc hon, ige>
nom Guds öfwernaturliga riUstyn-
dande stulle föda mennistornas rill>
kommande Frälsare, och kalla Hans
namn liLsus. Och Stadens Höft
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?esn s°hrrftl
witsman sade tili folket: här mägen
j, nu höra minä ord äro san>
na. är nu kommen till warr
Land, soin prophererne hafws
ffrifwir.

Joseph sade: Herre, hör miF:
hon har sirr soster uran man, och
uran svnd afiade hon decra l?arn.
»Hon ssdde der uran. smärra och
klagan, och oraliga Anllar woro
da rill hennes rjenst, ära ocb glad»
je, och sjöngo Barner lofsanger;
och öftver sainma hus tände sig en
ftjerna, soin gaf sirr sten länyt
borr i frammande Land; den lyste
de rvise niän af Vsterlanden, hwil-
ka uppmarksamr derrakrade desto«
wanliga glans och lopp, och suli-
koinligen rrodde arc rvar HURre
war född, so,n bäde -Him-
mel och lord, och de foro esreu
denna stjerna till Berhlehem. Da-
de funno Barner, rillbado de der,
och ossrade de rika hafwor som de
hade förr »ned sig.

40
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Da Herodes fick höva, acc i

Hans ll.and rvar född en sa mägciF
Ronung, facrade han sä storc har
och afund cill honoin, arr han uc>
sände sinä tjcnare, och wille läta
M honom ihjnl; dä anbesalte
Angel mig, acr fiy hir med Mo-
dren och Barnet, och sa äre n>i
hickomne genom Gnds försyn, ry
han hafwer bestyddar osi denna-
langa wägcn, act intet ondr
nar stada otz.

Dcl Joseph hade talm dettcr,,
gick den rörda menigheten till Jung,
fru Maria, föllo pä sinä knan och
tillbädo Barnet; nied hjertelig wäl>
wilja gjorde de sig underratcade oin
lostphs behof för sig och för modren
och Barnec, och gäfwo dem ett
i hwilket de äfwen bodde i sju sr.

Och loftph, började att idka sitr
handcwerk, och lungftu Maria syd--
de purpur, och siden och andra
bara saker. De goda q,wmnorna K
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Ie su Ch risti
Staden gingo osta till henne att se
det fföna aarnet lEsus, och tillbjödo
lungftu Maria sin tjenst. De wi«
sade henne ära och hjelpte henne med
sinä gafwor. Afwen war luugfru
Marias lefnad sa sedig och arbar,
att hon derigenom gjorde sig allmänt
hedrad och aktad. Hennes barn amsaas med wördnad och andakt, och
folket sade, att det hade kömmit E«
gypti Land tili ftögd och fralsning.
Sä osta nägon war bedröfwad, ellersorgsen, och beklagade sig deröfwer,
.qaf man honom alltid denna tröst:
Ga med mig rill lungftu Maria,
sä fär nu straxc hugswalelse, och
din sorg förgar.

Dcl Guds son war sa gammal,
att han kunde gä och tala, lät han
sig icke ledas som andra Barn; man
han uppreste sig sjelf, och gick saken,
umn att salia. Och dä han började
tala, talade han redigt, och icke half»
wa ord, eller laspande, som andra
Barn göra, nar de börja tala.
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lungftu Maria bad sin Son ga

ut acc leka mcd andra barn, att fol-
kei ffulle st honom, och da gick han
strari; ly det goda barnet lEsus
war alltid willig och lydig sm Moder.
Dä han kom till de andra barnen,
gladdes de af Hans lekar; ty de
woro ostyldiga, och sä glada och wäl
upptänkta, som de förr icke sttt eller
hördt; Hans uppförande war afwen
eljest sä godt, att alla andra barn
med fagnad togo goda seder efter ho»
nom, och togo alltid honom till anfö-
rare i sinä lekar och nöjen.

En dag dä lEsus war i en sam-
ling af jemnärige barn, föll ett af
dem mot en sten, och stog sitt ben il»
la; barnet jemrade sig mycket, men
dä lEsus fick se dena, gick han straxt
till barnet, tog dec i handen, bad ho»
nom stä upp frist och helbregda, och
sade: Ga med nug till de andra bar»
nen, wi stole leka med dem. Dä
stod han upp frist och färdig, och fol»

ket som det säg, sade act lEsus war
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leslt' Cb ristii
«c Gudomligc barn, och hade makt
öfwer all ting.

Dä> de ? sren woro förfiutna,
fom Joseph war med Marin i
ti Land, och Herodes war blefwen
död, dä uppcubarades HENrans An«
gel loftph i söninen, och sade: Statt
upp, och tag barnec och desi N7o<
der cill dig/ och far in i Israels
Land, ey ds äro som soroesrer darners lisi

Joseph giorde sig redo, fom Hn«
Zelen hade tillsaqt honom, men ds
folket i Staden fick weta,, alt Ve wil»
K sara he m ja- sörjde de mycket öf-
wer att de icke wille blifwa hos dem
och sade: Uci desiä sju ären, baftve
rvi waric i godc walstand; wi haft
we icke hafc nägon swar storm;
rvarc «.kerbruk, och rvar bostap
har icke lidir nagon stada medan
detta folker n?aric har, uran haswe
n>i haft mycket goda ar. Joseph
Zaf dem ere godc rad och sade: Sä
zillbedeu icke uu mer edra afZudar^
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utan j bören allena rillbedja dellsanne Gudcn ft>m hafwer mage öft
wer och jord Derpä böd
han dem farwäl, och befalte dem i
-Guds hand. De gooa qwinnorna i
Scaden gingo äfwen till Maria och
Barnet, och gafwo dem förarmgar,
togo lungfru Maria i famn, och lo-
go af dem ett ömt farwäl, och ön>
stade att Gud roille Kdsaga och be-
wara dem.

Ss foro Joseph, lungfm Ma-
ria och barnet astad frän Egypti Land
till Jerusalem. De hade pä wägen
mycken beswärlighet, och blefwo ofta
utmattade, dä de foro genom de sto»
ra och Heta sandöknarna.

En dag kommo be till en storbäck, som rann öfwer wägen, dä
lungfru Maria frägade Joseph Hu»
ruledes de kunde komma deröfwer.Joseph swarade: Här maste wi wa»
da, och rvill jatt bära barnet, att
Het icke stall wätas. När Marin
ndde sig till att wada öfwer bäckn?
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tog barnec lEsus henne wid Hallden
och sade: Rära Moder följ mig eft
ter, och han gick för henne pä watt»
net öfwer backen och hon och Joseph
gingo efter, utan att deras fötter blef»
wo wäta.

Men när Joseph fick höra, alt
Archelaus, Herodis son, war rege»
rande i ludcsta Landet, räddes hansara dit, och han fick befallnina af
Gud i sömnen att fara in nti Sta>
den Nazarec i Galileen, der Anna,
lungftu Marias Moder, bodde, som
ännu lefde; nien Joakim hennes man
war d3d, och Anna hade äcer gift
sig med en man fom het Cleophas,
vch war losephs broder, som war
trolofwad med Maria. Anna war
gansta glad, att de woro hemkomne
igen/ och omsamnade dem med gläd-
je och tackade Gud som hade hjelpt
dem pä deras resor.

Wid Staden läg ett siycke jord,som hade tillhört Joakim och war
Maria i ars tillfallet <fter Hans död;
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der byggde Joseph ect hus, och blef
hos lungfru Maria och barnet IE»sus, och framlefoe sin tid i Guds»
fruktan, till desi lEsus tog sinä Lar-
jungar till sig.

Som barnet nu uppwärte, wi-
sade han i alit sitt uppförande en o»
wanlig wishet, men tillika deltog i si-
nä jemnärigas ojkyldiga lekar och nöj-
en, och i sinä ächefwor och sitt yttre
wäsende war han som ett godt och
bestedligt barn, pa det att alle stullese att hela mennistostagtets Gudomli-
ga Frälsare tillika war sann menniffa.Der bodde i Nazaret en rik man,som ocksä het Joseph; han war Io«
sephs och Marias wan, och Hjorde
dem mycket godt.

En dag kom lEsus in och fann
sin mor och Joseph gratande, och frä>
gade dem: hrvad har händt eder,
emedan j sä graren? Joseph swara-
de: rvi gräte for der en as wara
wänner är död, som osta wisat ost
stor wänstap/ han hade äsivm stor
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kärlek till dig, som han ofta sagc
mig. lEsus sade tili dem: Wiljen
j acc han fiaA lefwa igen? Joseph
swarade: Det stcr sällan arr deusom ligger död, fär lif igen; men
kan du der göra, da wänder du
war sorg cill glädje. lEsus swa-
rade: -Hören hwad jag sager eder;
gan borr der den döde ligger, och
ralen desiä ord i Hans öron: Jag
beder dig wid honom, som hafwer
magr öftver lif och död, arr du
uppstar och gar med mig, sa bad
der goda barnsr mig. D3
gick "Joseph stra-xt dit der den döde
war, och sade samma ord, som JSsus bad honom, och d?n döde uppre-
ste sig, och började tala, och war
frist och snnd i samma bgnablick, men
lEsus förböd dem att tala derom
utan hslla det hemligt.

En dag gingo mänga barn till»sammans och bödo lEsus med sig
ut pä marken der ler och jord läg
Mppgräfwen, dH ftttt lEsus sig ned
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pä samma sialle och tog i sinä hän»
der ler och jord och formade smä fog«
lar deraf, alldeles lika dem som fiögo
öfwer marken. När de cmdra bar»
nen sägo, att lEsus hade sä stönasmä foglar, logo de derät, och wille
försöka, att pä samma sätt göra an»
dra foglar efter honom. Emedlertid
kom der gäendes en gammat Jude och
säg att de sälunda lekte; han straffa»
de dem dch sade: I förcörnen Gud
härmed; lEsus! hwad gör du, oH
de andre barnen raga eftersyn af
dig? Dä swarade lEsus: der wec
minGud, den jag aldrig söker för»
törna, arc rvara barnsliga lekar
äro ostpldiga: gifwe Gud! att du
uri diua nöjen woro sa ostrasselig.
Den gamle luden blef häröfwer wred
och wille hämna sig pä lEsum och
förstöra Hans lek, och gick att sönder-
rrampa Hans foglar. lEsus förtröt
det, dock med sin wanliga sagtmodig»
het, och flog sinä händer tillsammans/
likasom han wille stramma foglarne,
dä de alla blefwo lefwande och fiögo
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upp emot Himmelen ibland andra fog«
lar, sä <m luden förundrade sig der»
öfwer cch gick sinä färde.

En Lärare i S'aden sade till
Joseph: läc lEsuin komma i sto-
la, och lara läsa och strifwa; ry
som jay har hört, har han alltid
warir ett godt barn/ derföre bör
man underwisa honom i war Reli»
gion, arr han kan lära der som län»
der till Guds ära. Dä swarade Jo»
sepl): lag will höra hwad Hans
moder säger derom; ry han hafwer
henne mycket kar och är henne lp-
dig. lungftu Maria bad lEsum gä
till stolan och wara uppmärksam pä
hwad han underwistes af Läraren.
Han war strart willig och gick med
s,n moder tili stolan, ehuru han wäl
wiste allcsammans sjelf. Maria bad
Läraren au han stulle lära Honom
att rätt strifwa och läsa, och icke i öf»
werilning handtera Honom med härd-
het. lEsus gick in i stolan och Lä»
raren gaf honom en bok och wisade
Honom sen första bokstafwen A/ och
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fräaade Honom, om han kclnde den.
lEsus sade tili Läraren: med eder
tillarelse will jaF bedja eder säga
mig, hivad den bokstaftven är, och
hwad den beryder? Läraren satt län<
ge och teg Ma, och kunde icke gifwa
Honom swar derpä, men han börja»
de att blifwa företretad. Dä sade
lEsus: den bokstaftven betecknar
mvcker godr; honom som rvarir af
ervigher, som Gud är i himmeten,
och betyder en del af mig. Läraren
fade:Säg n,ig, hwilken är du, an«
tingen du är en god eller ond än<
yel, ry du För spe af mig; jag me>
nar du är en änZel eller Guds Sonas himmeten, lEsus! Du tter mer
än rvanlig wisdom bland runnige
N7än, och är dock af ingen under»
wist; lemna derföre min stola; min
undcrwisning göres dig icke behof'
ehuru du är ung, sa känner du docr
mera, än jag har lärr; men hwil>
ken du är, wille jag gerna wera.
Dä c,ick lEsus sin moder,
och da hon fick höra SkolmDarenS
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lal, log hon hemligc i sicc hjerca,
men sedän fick hon snart sorg och be<
dröfwelse; ty hon blef hotak> och aft
undad af Nazarets elaka inoyggare,
för sin wälsignade Sons owanliga
wisdom och uppenbara gudsfruktan.

Da Propheeen Zachariä hustru
Elisabet fick underrättelse att henneS
fränka, lungftu Maria, war hein»
kommen fran Egypti land, blef hon
gansta glad, och gjorde s,g strart redo
att fara tili henne i Nazaret, och tog
sin son Johannes med sig, att han
ffulle med sinä ögon se, den han law
ge hade kandt, förr än han blef född.
Dä Elisabet säg lungftu Maria, sa>
de hon: War wälroMmen min dyg>
diga lungfru, med din kära Son

Lofwad ware Gud, son»
hafwer ledsacfat din. med din kära
Son, den älstade liLsus, och din
kära Brudgumme, den ädle Jo»
seph, lyckligt hem. Maria omfan:»
nade Elisabet och kyste henne och sade:
tVar «välkommen min moders sp»
ster! Gud ware los och ära/ att
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u?i ärer sinne ost lyckligt rillsam»
mans. Öch t>< blefwo gansta glade
och glömde all den möda, som de till-
förene hade haft. Derag barn gingo
vck tillsamman, lEsus, Marias son,
och Johannes, Elisabels son, och wo-
ro niycket glade och älstade hwaran»
dra innerligen. Elisabet blef ine da»
gar hos lungfru Maria, och den fjer-
de dagen for hon derifrcln med sin son
Johannes, och bad Maria att hon
wille följa henne och förblifwa hos
henne en längre lid. Johannes bad
henne afwen taga lEsum med sig,
att de kunde fä wara nsgot längre
tillsammans, Och de foro ästad, och
woro nagon tid tillsammans hos Eli»
sibet. T»ä m» lungfrn Maria och
lEsus reste. ftän Elisabet, begaf
sig Johannes i öknen, och höll sig
afffild frän folket.

Joseph gaf en dag sin dräng be»
fallnmg att hugga npp timmer och ett
matt an hugga efter, men han glöm»
de mäitet, och högg timret för kort,
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och blef ängsttg deröfwer och fruklave
ftr sm Herres wrede. Da kom IE»sus gäende och ftägade drängen: -Hwad
har händt dig, emedan du är sä
sorgsen? Drängen smarade: jag stul»
le hugga derrca rimmcr eiter crc
mält, och glömde märcer, och högg
der sor korrr, och nu frukrar jag
för min Herres rvrede lEsus swa»
rade: Fäst näder fast i des; ena än»
da, och drag der i den andra med
dina händer och der skall blifiva
rärr och langr nog, Drängcn swa»
radc: Der har aldrig warir serr,
arr man kan draga ur ett rräd, <a
arc der kan blifwa längre, än der
är hugger. lEsus sade: gör som
jag säger dig; jag will gora trä<>
der längr nog. Drängen började
att le, men gjorde som lEsus hade
sagt honom, och trädet fick sm till<
räckliga längd. Dä tackade drännen
lEsus och wardt glad. Och Ma»
ria kom gäende i decsamma och fick
weta förloppet, och gladdes atc hon
redan säg prof af Hans Gudoms
makt.
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Dtt heliga Barnet lEsus gick

tn dag att leka med andra barn pä
en siält utanför staden; der läg en
stor sten, wid hwilken de öfriga bar»
nen började äcsiilliga lekar, somliga
lekte, somliga sprungo, men lEsus
salt och säg pä dem. Imedlertid söll
ett barn ner af sienen, och föll sä pä
hufwudei, att der dog. Dä blefwo
baruen förffrackta och sprungo tili sta»
den och berattade atl barnet war dödt
fallet af sienen. Barnels föräldrar
blefwo sorgsne och wrede, och gäfwo
IEsuin ffulden och sade: Otz har
stedr en stor sorg aflungfru Ma-
riat» son; rvarc barn ligger nu i»
hjelsiagir. Dä lungfru Maria det
hörde, att de ssöco stulden pä hennesson, wistte hon wäl att han war o»
styldig, och sade derföre tiu honom:
lEsus, min kära scn,hrvad cyckes
dict, wi bore göra i denna sakcn?

sade: Min kara Moder, att
de stola wera der jatf är ostyldiF,sa tassen barncts föräldrar med e<
der och söljcn mig die, sa stall den
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döde sielf frikänna min, och säga
huru han fick sin dod." Joseph och
Maria togo det döda barncls anhöri»
ga och gingo dit det läg: dä bad IE»
suS det döoa barncc, att det ffulle
säga sanningen, och frägade det:Gäg
otz huru du har fallir, har jag sla<
aic dig eller gjorc dig nägor ondc?
Det döda bcnnet talade mcd hög
röst, att alit folket, som stod omkring,
kllnde höra det: Näre liLsus, Ma»
rias son, du gjorde mig aldrig
ondc, du är ostyldig i dccca faUer;
jag gjorde det sjelf, genon, miu o»
sörsigcighet och det av mig e»uor,
acc de stylla dig för min död: gif
mig din wälsignclse! lEsus sade:
Utmedan du talac sanning stall du
hafwa ditt lif och hälsa igen° star
upp, roar frist och inunter som till»
förene. Och sä snarc lEsus hade sagt
detta, stod barnet upp och tacksamt
lofwade lEsum med mun och hjertss.

Icke lsnqt frsn Nazaret lög en
källa, der stadens inwänare plagade
hemta watten. En dag gick lEsuS
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vch sarce sig wid källan; i det sam<
ma kom ett barn frän staden mcd ett
siort krus och ssulle taga watten, men
dä det lutade sig ner wid källan, föll
kruset fönder, hwaröfwer barnet gret
och jemrade sig illa; ty det fruktade
fin moders wrede. Dä gick lEsus
till barnet, tröstade det och sade: Gräc
icke, will hjelpa dig; gä och
salnla birarne, jag will göra der
helc igrn, son» der war sörur. Och
barnet tog kruset och bar det hein tillsm moder. Derefter kommo nägra
andra barn, som afwen hade krns
med sig au taga watten; men lEsus
satt wid brunnen och hade intet krus
med sig, da log han ett ston af sin
kladning, och lät watten deruti, och
det rann icke ut, men han bar det li<
kasom det warit i ett käril, och de
anvre barnen förnndrade sig mycket
deröfwer.

losepl, ssulle en gäng sä sin
äker, och dä han nu gick m med sin
dräng/ följde lEsus med dem. Pä
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de kommo pä äkren och ffulle uctaga
säven ur säcken, gick lEsus och tog
nägra sulia hander med säd och ka»
stade m, <m det spviode sig kring ä>
kern, blef tjockt och wärte wäl, och
det gaf sä mycket korn att alt folk
pä det högsta förundrade sig deröfwer.

Wid Nazaret war ett haf, som
kallades Galileista hafwet, der stadens
barn ofca samlade sig att leka. En
dag hade de gätt dit ut och tagit
lEsum med sig. Wid sjöstranden
blefwo de warse en myckenhet fi<far,som löpte i wacmet, och barnen kom-
mo öfwerens att de ffulle gräfwa
dammar, att wattnet kunde rinna ur
sjön uti dem. lEsu dam blef straxt
färdig, och de andre gjorde äfwen si-
nä färdiga, och straxt kommo fiffar
ur sjön med wacmet i deraS dam-
mar. Under deeca kom en gammal
Jude förbigäende; och som den dagen
war ludarnas Sabbat, blef hau
wred öfwer denna barnlek och sade
till dem: I gärcn gansta illa, son»
icke hNen eder Sabbat helig. Gud
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laccr der icrc ivata ostrassadc, uran
han larcr nogsanlt sin rorcde ga
öswcr eder pa jorden; och du Ilö»sus är den soin förorsakar, acr wa»
ra barn brsta Mosis lag och för,
cörna Gud. lEsns swarade: Al-
dlig kun,,a desiä barn raya nägon
synd ellcr förargelse af mig, ocb
i<A knnna wi br>ca (Vud emor, da
wi delrage i ostrldiga nijcn; men
jaF rader dig, arr du fjels mcd eu
ostrafflig lefnad srukcar Gud och
Heller din Saddar. Dä blefluden
än mera uppretad och wille l>ara han»
der pä lEsum, da rog lElus emot
honom med sm hand, och i samma
öanablick förwisinadi ludens händer
och Hans tunga blef orörlig, sä att
han ej kunde rala, eller göra nagor
med sma händer. Delta berycktades
strarc i och folket klaaade
öfwerljudt och save: loj>pbs son gör
otz mpcker ondt, stall han lange
blifwa hos otz sä forsir han wara
barn ocb bringar dem i största elän»
de ined sinä underwerk, som han
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lärdc i <Lgypri land. Han will otz
alc ondc, och kommer all försträc»
kelse öfwer ost, soin wi nu se; ry
wilje wi fastcaga honom och siä
honom ihjäl, emedan han icke är
ecr rätt barn.

Dä Joseph och Maria det hör-
de, frukeade de, att oe stulle göra ho»
noin ondt, och Joseph sade tili Ma-
ria: Gif miF nägor rad; ludarne
wilja hamnas pa wär son, för den
luden som bles lam och stun,.
Maria swarade: N)i wilje straxt
ya dir och se hwar wi sinne ho
nom dland de andra barnell, för
än ludarnc konilna och hänma sice
pä honom. De gingo strart ut och
funno lEsum blano barnen, och lu-
den, som äfwen war qwar pä stället.
Dä Maria säa sin son, sade hon till
honom: Min käre son, hwad gjor«
de denne mannen dig? lEsus swa-
rade: af ondsta och afund öfwer
wara ostxldiga nöjen, wille han
öfwerfalla och mischandla miF.
lungftu Maria sade till honom: Min
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käre son, jag beder dig, arr för
min stull, göra denna manncn ärcr
helbregda. Bä swarade lEsuS:
hwad I bedjen mig, will jag ger>
na göra; min afsigc n»ar ock en»
dast att för en kort tid gifwa ho»
non, anlcdning atc känna sirr ofog.
lEsus rörde dä wid honom med fin
yand, och sade tili honom: fäll icke
mer en obilliq dom om oh ost>ldi«
ne barn, Dci lEsus hade sagc
sa ovden, blef den lame och stumme
luden straxt helbregda, och sade till
det förwcinade folket, som hade sam>
lat sig omkring dem: detta wälflF»
nade barnet är kommer af himme»
len till ost.

Wid Staden Nazaret lsg en
stor stoq, hwarest mänga wilda djur,
och i synnerhet Lejon woro. lEsus
gick en gäng ut tili denna ffog och
de wilde Lejon gingo emot honom,
och som de haft mennisso-förständ,
gjorde honom ära, fallandes pä knä
för deras Herre och Skapare.
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Allt dnla funde ej wcrk<i hos de

elaka och kortcmikce Nazarenerne nä-
got banre omdöme om lEsu person
En dag räkade lEsus i twist med
nsgre af dem, som sade till honom:
Huru har d»/ som är sa liten och
ja ung, kunnat lärdc sa förundrans»
rvärda konster; din fader Joseph
är en god man, nicn kan ej göra
nagra nnderrrerk. lEsus svoarade
dcm: rvoro ej edert l>ctflcpp sa fä«
kunnigr, sa stullc j wisa mig ara
och racksamhet för de wälclernim
tt,ar jag bcroisat cder, da jag be-
sriat cder ofca ifran sjukdonl/fran
olyckor och aftvcn iftän döden. och
oin j rron der nagor kan ucräcras
med rrolldomskonst, är der en salfk
och darakriy inbillning. Illdarne
sade tili honom: Hwilken är dll, somsa wartar rala rill ost? Och lEsus
swarade d«m ej nägot, ucan gick
iftän dcm lill im Moder.

Dä han war hemkommen, frä»
gade halls moder honom hwar han
warit/ och hwad folker sade till h»^
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nom;lEsuS swaradc: de hara mig,
och alla minä gcrningar som jass
gör dem rill godo, förwända de rill
ondo. De illstejlllla ludarne ärosa förhärdade och sörblindade emot
mig, att de snarr stola stä efrer
micr lis/ och jan ser mitt öde acr
bliswa ett osser for sanningen: »nen
detta är miu rröst och min glädje;
tv derföre är jag utsänd as min

Fader/ att igcnoln min
sörsonings död srälsa det arma
mennistosiägtet; och den himmel»
sta sanning/ som under min les»
nad finner sä mycket motstsnd,
stall, da jaF efrer min vortgäng
är saknad och bec;räten, omsider
blifwa allmänt erkänd.

En ibland de största orsakerna
tiU Nazarenernas mitzundsamhet och
hat mor honom, war äfwen att alla
Hans jenmänge sä mycker älffade ho,
nom och sökte Hans sallffap. Med
nägre af detza stöt han äfwen en ncl»
ra och förrrolig wänffap, i synnerhet
Med Johannes, ElisabetS son, och
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dche barndomswanner blefwo sedän
Hans Larjungar och upprigtigaste an-
hängare.

Ds lEsuS war tolf sr gam»
mal, vch det ärets höglid, efter lu,
darims sedwänja, tillstundade, öfwer-
lade Joseph med Maria, om de ej
ffulle taga lEsum med sig dä de so»
ro upp cill Högiiden. Maria ftägade
sin son om han wille följa med dein
tili Icrusalems Tempel? lEms war
med aladje willig dertill. Da togo
de lEsum med sig till Jerusalem, och
offrade i Templet, efter Mosis lag.
Dä Höqtiden war till anda, och Jo-
seph och Maria foro hein igcn, b!ef
lEsus qwar i Jerusalem; men de
witzte intet deraf, utan trodde att han
war i sMffapet, och sökce honom pa
wägen bland frander och wänner.
Ocb dä de icke funno honom, gmgo
de till Jerusalem igen och sökte hc»
nom. Sä begaf det sig, efter cre da<
gnr, funno de honom i Templet, sil-
tande midc ibland de lärde, hörande
och frägande dem, och alle som ho«
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noin hörde, förundrade s,g öfwcr h.uls
ftrständ och swar. Och dn di sägo
honoin, förundrade dc slg, och hanö
modcr sade ull honom: Min son/
hwi Fjorde du otz detta? Din fa»
der och jag hafwa sökc cfrer dig
sörjande. Och han sade tili dc m :

«r dct arr I sökcn »niZ?
N)eren I icke, arr i de stycken,
soin min Fader tillhira, l äl»
ock wara; mcn dc förstodo ickc ordcl,
soin han calade mcd dem. Och sä for
han mcd dcm ned tili Nazaret, och
war dcm underdanig: Mcn Hans Mo»
der gömde alla dctza ordcn i sitt hjer<
ta, och lEsus tili i wisdom äl>
der och näo för Gud och mennissor.

lag wili för lEsu wanner b««
rätta, att jaq annu fiimcr niycket be» '

strifwit om Christi lefwcrne före Hans
zo:dc Zc; dä han började sitt öäro»
ämbcte, hwars handelftr de Helige
Evangelistcrne oinialat. lEsus och
Johannes lefde mycket tillsam^nan,
höllo sig tili större delen afffilde frä»
menniffors sallstap/ och under denna

b5



lesu Cbristi
tiden bereooe sig cill Vc wigiiqa kall,
hwarti!! oen Gudomliga Försynen dem
Utsctt tili incnnistors ewiga fralsning.

De som clgde tillfälle tili lEsu
sällffap, som sago och hörde honvm,
blefwo omwande och öfroercygade
alt han i sanning war sano af him»
milcn, och <m HERren hade pä ho»
nom makligt bcwisat fin näd. Hans
lcfnad war ostrafflia, och uppfyld af
aoda efcerdömen, god och mild mot
alla menmstor, och hjelpsam mot d«n
bchöfwande, sä widt Hans förmögen»
het sig strackce. Behaglig i umgän»
ae och i sitt yttre wasende, ägde han
äfwcn en owanligt ssön wart och Ut»
seende; fföna blä ögon, glänsande af
cn hunmclsi eld, en hwit och ffar hy,
ett ljnsgulc har, som behagligt krusa»
de sig i smä kinder äg<
de den nytz lnspruckna rosens
liga rodliad; Hans röst war manlig
och ägde bäoe wardighet och behag.

Dä lu>'aftu Maria böriade <m
närmare inse Hans hcliga och wigti»
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ga kall, lalade hon ofta mcd lEsus
derom; ibland annat sade hon ti!l ho»
nom: wäl mig, jag wet min kä»
re son, arc du är sänd af den san»
ne och allrvecande Guden, och arr
för diF är ingen omöjlicir;
men wore du blocc en
hwad lön kunde du dä för
dicc ädlä demödandc arc göra men»
nistorna bärne och förstandigare.
lEsuS swarast: As mennifforna da»
de jag cill wänca, arc dicfwl!en
stulle förhärda dc-ras hjercan och
upphersa deras sinncn emot mig,
occ de stola färfölja mic; inrill dö<
den, och, kanhända i sin o ör»
ständiga illsta, forbanna mig pa
min graf. Men min lön stulle
blilwa nnrc sainwetcs
arc jag i märc „pp»
fyllc mennisto > käl lekens pligrer,
och den wisia sörhoppinnst/ arr den
Himmelske Fadcrn med kärleö och
lvälbehag ansarr micc b?mödande.
Mig sörestar äfweN/ som mcimi'
sta, en hanlig och piinan, död;
med alla uppränkliga marrer och
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hädclser stola minä fiender förfölja
mig tili der ögnablick, da minä
lisoandar, förcärde af lidande/ upp»
höra; och jaF uppgiswer min an»
da pa korret, räknad bland lnitz-
gcrningsmän.

Dä Maria hörde lEsns omtala
sin pma och död, blef hon
imagen af cn hcifliss bcdröfwclse, och
sade till honom: Min käre Son!
micc hjerta cärcs af sorg öfwer der
du säger mig; stall den bedröswel»se öswerya min, attludarna stola
döda dig? lEsus swarade: Min kä>
rastc moder, gis eder tillfreds/ der
stall allcsammans fullkomnas, som
asprophercrna är strifwic om nliss;
och pamin eder Simeons ord, arr
mirt Iwande stulle gilwa eder ey
sadan ancfcst/ som om ett starpr
swärd hade yart genom ederr hjerca.
Men mirt lidande stall tili mcnni»
stornas
den Gudomliqa Räccfärdighecen
och utplana alla deras synder, ge»
nom hwilka de woro under djeft
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Barndomsbok.
wulens wald sängne. lungfru Ma»
ria sade: Men da du lätit döda dig,
huru stall du da äga makt att för»
störa djefwulcns wälde? lEsus sa»
de: mitt lidande och död som
menuista, stall jag nederstiga till
helfwetet, för ervigt krosta mörk.sens rike; och jag säger eder det i
sanning, arerraya min lekamen, och
sedän annu rvisa mig för minä wan»
ner, och befasta min församling.
lungfru Maria frägade äter, huru
länge han stulle lefwa pä jorden eftersm uppständelse; lEsus swarade hen»
ne: i4" dagar stall jag lefwa bland
eder, och sedän arer uppga rill ,»in
<Him,nelste Fader. Mine Lärjun»
gar stola sedän förkunna min la»
ra, och oaktadt allt motständ af
okunnige och widsteplige niennistor,
och af derao egennyttige bedrag.»
re, stall doct sanninyen segra, och
der folk som nu i sm blindhet gä
till de stumme afgudar, stola med
tacksamhet erkcknna min upyenba-
relses Gudomliga sanning. Afwen
stall min lära af egennyrcan och
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?csll Cbristl Bar»,dom«bok.

beol icr formörkas / den stall för«
wändas och misibrukas cill nedriga
assigrer; men den tir» as
möskcr och widstepelse stall snarc
försivinna/ och liksoln nlorgonrod-
nan förjagar narrens morker, stall
äfwen mi»: Laras ljus äter l>'sa i
sin sanninF och klarhec, gang
stall Christna Religionen wara be«
känd af alla lordens inhyggare;
mennistornas oenigher
och decas laga begar arc förtrycka
hwarandra/ stall da ivara förftvun»
nic ftan niennistor; de stola da
bärcre lara att kanna sicc wärde
och sin werkliga föcdel. Iftan Scx
lens uppgang rill der den liedergar,
stola dän,ennistorna,gode'och lvck»
lige, blorc rvara en stor söreinng
af wänncr, son, upprigrigr alsta
hrvarannan. Nled sann och glad
Gudosrukran stola de rilldedja sin
Himmelste Fader och Wälgörare,
och med heliF cacksalnher prisa
su, sin Gudomlige Lärares och A'
terlösares Namn.
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porträtt.

Bestrifning pä Wär HER«
res och Frälsares lEsu

Ehristi Utseende.
llti Octavil C«sarls Augussl tld, da de Em-

bctsmH», som ä Romer,?a Senatens och Folkets
wässnar hade ofwerlnscendct < Proulncerna» stulletill Senaten lubcritta hwad mHrkwärdlgt som <
ortcrne forcaick, strcf l.'a»dshifdingcn utl ludecn
filionde Bres, som, jemte andra märkwirdiga hand-
lingar, ffnnes upptccknadt i Roms gomla tioebockc».

war tid hai wlsat sig en man af utmärlt
dygd/ hwarS namn är IE su s Chrislus.
Folket lalla honom SanningenS Profet; och
Hans egna karjungar, GudS So n. Han
gör mänga underwert, hwilta bland menig«
heten astadtomma, stor förwänlng: Han npp»
wäcker döda, botar sjuta samt iugjuter tröst
och lwdrlng l sörjande hjertan. Han är
en man af en stor och stark wärt och har «tt
sä wördnadsbjudande anfigte, att han pä en
gäng lngifwer tärlel och fruttan hos allasom se honom. Hans hufwudhär äro af sam,
ma färg som den tidlgt mogna hafielnötens,
till öronen är det nastan ratt, meu der ne,
danföre trusigt, nägot gulattigare och lju,
sare, samt fladdrande öfwer stuldrorne. Ha»bar en bena midt pä hufwudet, pa Nazare«
nemaS wis j «n jemn och gansta blid panna.
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Icsn Cbristl Psrerält.
elc utan nägon strynta ellet fiäck,
prydc »itd e» manlig siäadaktighet; en nmn
vch eron kfwer allt llander Han hai ett
st.nkt stagg, af lika farg med hufwudhHrf»,
icke lä»gt, men klufwit i midtcn l 2:ne de,
lar; en eutel vch mogen nppsyn med ljusbla,
Nara ögon; Hans annar och händer aro, litasom Hans öftiga lemmar, af ulmavkt wac«
ler bildning. Han är förskrackande uti be«
siraffninaar, men behagllg, »örande och mild
i sinä fmmaningar, samt w!sar sig alltid
glad, ulan alt äsidosatta det minsta af
fin allwalsamhet. Man har aldrlg sett ho»
nom stratta; twartom futtas ofta nog Hans
ftlna kl»dei af tärar. I samtal ar han all<warsam, faordlg och anfiandig. Med ett
ord: i hela sitt wäsende röjer han ett ypper»
llgt företrade ftamför Mennistors barn.

Hbo 1825,
Vmtrpckt hos I. C. Frenckrll K E»n.
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