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F ö k e t a l.
ock H05,03 antalet vf Nroböcker i Rcli-

lionens Historia för Barn, siörre an dec är/ tor-

de det dock ick« förtjena et oblidt omdöme, at man

för Allmänheten en ny/ til äfwentyrs
«oggrannare i walet af ämnen och rikare pn

iedningar til nyttiga lardomar, Zn de hittils kän«
da. Herr Doctor Förfaitare
af denna Bok, känd och aktad för sinä lärda
Sklifter, har kansie afwen bättn nn andre lyc--

kats at nedlata sig til Barnetts begrepp. Ätmiw
sione tyHes han ej vfwerfara de saker han franu
siäller, med obesiämda «ttryck, utan bana sig wäg

Nl försiändet, för at lräffa hjertat- Hwad mä»
saknar i andra Bibliffa Hisioricr/ och det Bar»
fällan fa weta: Religionens ödeu/ förorsakade af
dem, som haft henne i sin ward, undanstickes
icke här.

Ur sadane antedninear är närwarande öf<
tversättning gjord. Utan at altid binda sig til
yrtzen/ har man, der meningen kunnat sammam



dragas/ sökt undwika widlyflighet. Denna fri<
het torde sa mycket mer ursäktas, som wan ej
derigenom trott sig stada saken, men haft Bokens
mindre arktal för ögnasigte. Finna de, som up-

vffra sin, tid M Barna>underwisn!Ng, samma
wärde i närwarande Arbete, som öfwersättare»
trckt sig finna i Originalec; och är det lyckligt
at upna sin afsigt, at gagna dem, för hwilka det

egenteligen är amnadt, siall tilftedssiällelsen der,

«f wara belöning förden anwända mödan.

lvfwersättaren.
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Religions-Historia
Fir Barn.

l. Om Skapelsen.
du icke ännu har sett mycket t

<) werlden, sä har du dock förmodeligen
hört, at den jord, pä hwilken wi menni»
'ffor bo, är ganffa stor. När du utomwsr Stad leller By), sä ser du Angar,
Okrat, Skogar och Sjoar. Gär du wida-
rs. sä kommer du sn M en Vp,, ön tildenStad, Sadane Stäber. Byar, Nkrar, An«
gar, Skogar, Berg och Kullar träffar du
assestädes, om du ock äret igenom kunde
Zä iftän den ena orlen M den andra. DH
ssulle du ock komnm til ställen, der man eiser annat än watten; det kallar man Haf.
Man bar byggnader. som kallas Skepp och
flpta pä wattnet. Menniffor gifwas, som
hafwa lärt konsten at stpra dem hwart de
wilja. Med tilhjelft af de§a Skepp, kan
man komma öfwer Hafwet, träffar
man äler Städer, Byar och Äkrar, likasom hos osi. Men denna wär Jord är
rund, nästan som et klot. Du har wäl
sett Mänen? Ungefär somKullmänen ffulle

« wär



l. Vm OkaMse»».
wär lord fe ut, om wi komma l!p
til Mänen och pä afsiänd se lorden, eN>
dcst med den ffillnad. at hon ffulle synas
o§ wida siörre, än Mänen förekommer o§.
lorden har 3760 mil i omkrets och 119 b i
twörlinea. Hon är öfwerallt Upfpld med
alla siagS stapade ting. Gä i en Trägärd;
med huru oärlige Blomster
«ch Nsper ör ban prydd? Gä ut pä HU«tet,vch du ser öfwerallt Gräs, Trän,
ter, Sid och en mockenhet andca Fruktet.
Men du finner här äfwen en mängd left
wande warelftr. Kor Fär, HHstar och sä'
dane som wi bruke dels til wär bcqwäm»
lighet, dels til wär föda, utgöra den min,
sia delen af lefwande Kreatur I Skogar.
ne uppehälla sig en myckenhet wilda Djur,
som man ssllan kommer at se. Foglacne,
hwarS säng tjusar wärt öra, äro otalige.
Wattnet wimlar af Fistar och andre Krea<
<ur. Matkat och andre smä Bjur, somspnas of) sä obetvdlige, krypa i myckenhet
ps och uti jorden. I andra Länder finnas
Snnu andrn Djurflägter, som äro osebde
hoS csi, och mänge kunne wi ei se med
blotta ögonen; men man har witza GlaS,som göra tingen siörre, och med bwars tit.
hjelp man kan lära känna öem Alla defja
lefwande Djur finna ps torven sä mycken
föda, som de behöfwa för at kunna lefwa.
Mennistan är det förnämsta afalladewa<
relser, som äro pä jorden. Wi herrffe öf.

wer



t; <vm Akapelse».

lrtzs allt. Blom norne ftigna o§ med sin lukt;
st o§ Jorden framdringar Säd, Ttädfruk,
ter, Sufter och Win. O§ mäste Hästen,
Färet, DM tienä til nptta. Wi kunne
tämja de stnrkaste Djur, och M pä jorden
mäste siä o§ til tjenst

Men sä stor wär lord i sig sjelf är. sä
är hon dock i sjelfwa wetket Hanska liten, i
jemförelse med Himmelen. Bettakta blott
Himmeten en natt, dä det är klart, och dä
woln och dimma ej betäcka honom. sä b!ir
du warse otaliga Stjernor. Med ilotta 5»
gonen set Man ej alla, men genom en Tub,
som förstorar de afiägsne lingen. uptäcker
Man onnu flere, japs älstilliga ställen, siora
hopar smä Stjetnor. Detze förekomma rtz säsmä, emedan de äro sä !a« gt borta ifrän otz.
Nr det e) satit? En knopp pä et Kyrktorn
tuckes ju wara sä liten, när wi se honom
nevifrän gatan; men om wi komme honom
narmar'', är han gansta stor Bestäda So-
len l hon synes ej wara större än en rund
talirick; men hon är ätminstone trebundrade
tusende gänger större än Jorden. Huru storsr dä icke Himmelen? huru liten Jorden?
-" Men stullealtdetta hafwa gjort sig sjelf?
Intet HuS kan bygga sig sjelf. Näaon mä»
sie hafwa byggt det. Himmel, lord och sä
mangfaldige warelser kunna dä icke Heller
bafwa tilkommit af sig sjelfwe. Allting mä»
ste wara gjort af nägon, och han, som gjort
det, heter Gud. Huru mäglig, wis, och god

A 3 mä<
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5. Gin Stzapeift^

wässe han irke wara, som ffapat fs mycket och
äfwen gifwitdiq lifwet? Men han har gjort
Himmel, Sol, Mäne, lord och Stjerncr, ja
alt som Hr til, utan mbda och arbete, Han
wille blott, at det eller det ffulle blifwa eller
framkomma, och i ögnablicket war dit ss«
dant som han wille.

Sä tilkom äfwen Menniffan, kroppen
bildade Gud af jordzderföre hete den första
Menniffan Adam, eller jordiff. Han gaf
honom ock en förnuftig själ, och derigenom
stiljde han sig redan i begynnelftn ifrän
illla lefwande worelser pä jorben.

Det bör noga märkas, at wiMennifforsro bättre än alle Djur, derfore at Mi hafwe
förständ. Ty sä wida wi ege förständ, kunne
lvi göra oh all ting i werlden til nptta, tsmja
de starkaste Djur, och läraallahanda nytliga
saker. I synnerhet kunne wi lära känna
wär Skapare, och undetsöka hwad wi börs
Zöra, eller icke. Da wi göre det, som han for»
drar utaf o§, sä sre wi gansta lpcklige«
Det gifwes <ngen ssörre gläd e för en Men»
niffa, sn dä hon wet, at Gud sr benne
nädig; ly dä har hon ingen ting at frukta
för i werlden. Alt mäste tienä henne til
Det bästa, och det ffall gä henne ewigt wsl.
2. Om Evas stapelse och det

ga tilstättd, i hwilket Vc förste Men«
nistorne sig befunno.
början fants ej mer sn en enda Men-

niffi,

4



2. Vm Lvas stapclft.

mffa pä lorden, nemligen Adam. Han bodde
i et gansta stönt Blomftrande och

stönaAngar, frista Käl.
lor ech Bäckar gjorde detta land nöjsam»
mare at bebo, än dcn wackraste Trägsrd.
Man kallar derföre det stället, dsr den för«
sta Menniffan wlstadeS, Paradis, det will
säga. en ston TrägSrd. Allehanda Djur
omgäfwo Adam i denna herrliga trakt, och,
han säg snart, at hwart och ethade sin like.
Endast han war ensam, och bade ingen,
Wm hyllade sig, til honom, rngen, för hwil»
ken han kunde yppa sinä tantao, ingen^
med hwilken han kunde dela stn lpßa. Dju.
«en pasiade til Hans sällffap,, och baw
önstade derföre, at det atminstone mätte
Knlias en enda Menuista i werlden, med
hwilken han kunde umgäs förlroligt. HanS
önstan b!ef ock snart UPfyld; ty Gud wilw
Zerna bidraga til Hans Ornöjelse,. seda»
han lDit honom blott en korrt tid orfara,
hu.ru obehagligt det är.> at wara heU alle»
na, utan at hassua nägon Wennista. om sig.
°"" En gä-ng: lade sig. Adam med sManK
tankar. Han so-mnade, och Gud byglde en^
Menuissa, sadan som han war. NHx Adam
waknade iftan sin sömn> säg haw med-glä»
dje wid sin sida en Menntsta,. aldelcS lib
honom, fast af sinare kwppsb-yggnad. Be«sagen af Mdje,. sadehan.- Här da.änd-
teligen en min like, en Mennista som jaO.
Hon är tagen af mig, fom är Mm, boK

ffall
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3. Vm de forfta Mennisssrnas
ska? dersöre hela <Qwinn<; Och detta war
den första Hustru, som fick namnel Eva. Han
ansHg henne som en hjelp och följesiagare,
med hwilken dan lefde i sörnöjd wänffap,

Detze tws Menniffor woro sä lyckllge,som en Menuista kan wara, De hade en
fullkomlig helsa vck witzte ej af plägor och
sjutdomar. De hade alt hwad de behöfde.
alt hwad somkunde tilffynda dem nöe Vo
arbetade wäl och odlade jorden, men utan
mödosamt arbete, och mera säsom et be«
bagligt lidsfördrif, ewedan marken, därdtz
bodde, gaf dem alt M öf verfiöd. Med in,
nerlig glsdje tsnkte de pä Gud, ifrän hwil»
ken de witzte at alt detta förlräfftlga kom«
mit. Man twifwel woro de ock emot houom
af hjertat tacksamme. Men de njölo icke
länge sin lpcksalighet, ulan förlorade den
igenom sin ohörsamhet emot Gud.

3. Om de första Mcnmffornas ohör<
samhet.

«H den nejd, där de första Mennifforne ssg
uppehöllo, woro fierc ssags ftuklbärande
Trän. Det war oem tillätit at njuta fruk«
ttn af alla detza Trän. Men Gud hade ut«
lrpckeligen förbjudit dem at wldröra et
Träd/ hwars frukt wäl war behaglig för
sgat. men stadlig för helsan Det war en
werkelig wälgärning, at de blefwo warna--
de af Gud för detta Träd. Til en tid togö

de
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ohorftmhet.
sig til wara och ei äto af denna srukt,

ty tänkte de: Gud mätte wiLcrligen hsfwa
fina orsaker, hwarföre han ej will tilläta
of äta dercrf. Tilöfwentyrs är den nyt»
tig för andra, men ffadlig för otz. Wi mH
derföre akta otz at es äta deraf. Sä tänkte
de första Menniffarne och woro nölde der,
med. Det dröjde dock icke länge, förrän
Qwlnnan lät förleda sig at smaka denna
förbjudna ffadliga frukt. Huru det stedde,
kan man ej tydligt förllara. Ester MosiS
berättclse blef hon försörd af en Orm. Den«
na frukt, sorn war ffadlig för Menniftan,
kunde wara helsosam för Ormen. Det
wchte icke Eva, utan lät förleda sig at <if<
wen äta deraf Men pH ätffilliga stHllsn j
den Heliga Skrift säges det, at Eva blif.
wit fdrförd af Djefwulen, at öfwerträda
Guds befallnlng, Tp förr än Gud ffapade
Menniffan, Kade han ffapat mHnga andrafcrnuftlgä kreatur, som icke wistaS och do
pä denna jord, utan i andra för oK obe<
kanta rymdcr Deste kreatur kaltas Änglar,
och woro alle ifrän början gode och dygdige.
Somlige utaf dem affollo dock ifrän Gud,
och äsidosatte Hans befassningar. Detze af,
fällige och olpdige andar kallas DH
de sjelfwe igenom sin ohorfamhet blifcvit
vlucklige. afundades de Mennistorna deraS
lvcka, och önffade kunna förleda dem, at,
igenom nägon sörbrptelse, förlora den. Evafördesdä pä dentanken, at Gud ej wille unna

hen»
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?. Vm de sorss« Mennlssov»»aZohorftmhl». .

Vsnne och hennes Man en högre lycksalig»
het, och derföre förbjudit dem at äta af detta
Trädets frukt. Förföraren gaf henne det
räd, at hon och hennes Man ötminstone
stulle smaka pä frukten, ss ssulle de snavt-
erfara, at den ej war farlig. De ffulle twärt»
om blifwa wisare och lyckiigare. Eva be-
traktade Trädet, kom ibsg Guds förbud och,
blef helt willrädig. Men ju lHngre hon saK
pH tzenna frukten, ju mera relande synte4
den. Begäret tog ändteligen öf,verhand.
Hon wagade at bryta en qwist. Hbn
«ch gaf äfwen sin Man lil at äw.

AnmKrknmZ
Det första fel som Eva begichbestod den,

at hon sä lätt gaf efter för begäret, at smakH
en til utseendet retande frukt. Deraf kom>
at begäret segrade öfwer förnuftet, och at
hon äfidosatte Guds befätlning. Afden
seelsen, at man öfwerlemnar sig D sinä sin-

böjelser, lipkomma de ftesta synder.
Mins derfore denna Regel: Nägon ting
kan förekomnm ögat <. smaken och känstan,
behagligt, och dock wara högst ffadligt, lag
will derföre, wid njutningen af det jordiffa.
altid rädfräga Förnuftet och. Religionen, ochMndagtigt emolfiK alla oordentliga och o<
lofliga begär, ty annars kan jag lätt öft
wergä ifrsn den ena synden til sn annan.

4. OIN
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4. Om de förste Mcnnissornes straff.
behaglig den förbjudna fruklen i för.

stone war för Mennistorne; sä stort b!ef
äfwen det miZnöje, som söljde derpä. Sä
snart de hade allt deraf, sade dem deras
samwete, at de ej hade gjort rätt De blot»
tade redan en blpgsamhet i sinn ansigten,
när de sägo pH hwarandra. Glädjegenom»
strcmmude förut deras bjertan. da de tänkte
pä Gud; nu deremol kunde de ej erinra
sig honom, utan en hemlig ängflan. Den all«
seende Guden hade sett dem, det wiffte de, och
hcn kunde omöjligen gilla deras ohörsamhet.
Redan kände de til en början följderne af
deras öfwerträdelse. DeraS kroppar beswä«
radeS af sjukdomar, som de aldrig förr we<
tat utaf. Et förderf wisade sig i deras natur,
sä at de nu drefwos af ätra til det, fom
war dem jkadligt. Gud förkunnade dem, at
de ffulie dd. hwilket de förr icke beböft fruk«
ta.utan hade Gud, sedän de til en tidwistatspä jorden, försatt dem ien bättre werld.
Nu mera war det dem icke tillätit at bo t
Paradisct, eller pä den wackra trakt, där
de hitlils hade bolt. Idel goda daM äro
för en oordentlig Mennista bögst städligez
lp hon glömmer under dem sä lält sin Ska-
päre, och följer fin onda wiljas drift. Sä
war det äfwen med de förste Mennifforne.Til deraS egen nptta, uldref Gud dem ut-
ur Paradiset, och anwiste dem en ort til

A g bo«
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.,. Om de forste Mcnnlssornes siraffl
boninZsplals, där ej alt wäxte til öswer<siöd, utan där de mäste bruka jvrden med
mera möda och swärare arbkte, Detta war
änds för dem et Mistä lindrigt straff. ochi w«6t afseentze en wälgerning; ty igenom
det beswärligc, arbetet afnölloS de ifrsn
nianqa oordenlligheter och brolt. Och, pH
det de ej mer ffulle försöka at Hterkomma
lil Paradilet. ödelade Gud denna plats i»
acliom förssrscklige owäder och sstedunder,
som borttcgo Hans behaglighet och, frukt»
bclrhet. Men denna de första Menni.
storncS ohörsnmhet hade ockandre bidröfil"
ge följder. Säsom de sjelfwe blifwit död-
lige ock böjde forallehanda synder. sä blef«
wo äfwen deras barn lika bcffoffade. Eä
har der warit cch bliftyer i alla udcr, Här«
cf södas nu alla Menniffor til weriden
wed synd- De öro of naturm sä beffaffa»
de, ot de dns.vas af en häftig böielse til
det som förnöjer deras kwppsllga sinnen,
och derisrän härleda siq de flesta spnder.
Häraf kommer, at Menmffor äro fä afc>nds«
fulle, sH egensinnige, eläke och benägne til
alt ondt. hwarigenom de göra andra Men,
nistVV sä mucken förtret, och fin egen lefnad
sä beswärliq, och, som bedrösiigast är, at
Ve förlora Guds näd. Eä fortlgt är det at
wara odörsam emot Gud. Spnden medföreri b?rjan nöje, men omsider finner man hu>
ru och förderfwande bon är. Kära
Parn! Gud will bewaradig för spnder ochgöra

10



4, <vm forsie Mcnnissoines strass.
göra big beffedlig och dpgdig; men sjelf mä»
ste du noga gifwa alt pä det som säges
dg om Gud och det goda, pH det du mH
wackas til wördnad för dm Skapare/ och
winlägga dig om dygdens utöfning.

AnmärkninZ.
Wi igenkänne tydlig«'n i denna Historia

Guds kärielsfuna och faderliga försorgför
Menniffm Han underrättude Adam och
Eva om sin wilje, warnade dem, och jade
drm förut syndens bedrösiiga följder Men
sedän de syndat, styrde han äfwen deraS lej.
nadsöden sä> at de af egen erfarenhet ffulle
kuinka urffllja hwad som war nyttigt eller
ffadligt, godt eller ondt. Sä 5r detännu i
denna dag. Den som ej godwilligt lpder,
den wäste utof blifwa wis. Men
huru ömkellgt Hr det icke, at mange Men<
niffor icke en gang igenom deras lasters
bedrösiiga följder, kunna föra Stil erkänsta.

5, Om Kain och Abel.
Adam och Eva hade ftere Barn tilsamman,
Eöner och Döttrar, hwars namn ej alle
äro ctz bekante. Den äldste Sonen hete
Kain, den andre Abel, och med detze twH
Barn har tildragit sig nägot särdeles märt»
wärdigt, som kan tjena o§ til lärdom och
warning. Men iörst mäste wi anmärFa nH«

got
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f. <Vm Hain 0Ä) Abel.
got oin den tidens WenmstorS

Dä, jorden ej mcra utaf sig sjelf qa§
Vinnig ftukt msste folket göra sig
at odla hennt. De kände ej snnu äkerbru»
ket, uöan mäste efter hand lära huru ds
stulle plantera, sä och tUreda jorden, at how
mälte bsra mesta frukt. De singo göra fte«
re försök som misilpckadeS, och det fordra»
des talsmod och fttt wid detze tröttsamms
göromäl. Andre, som ej spftelsatte sig med
jordbruket, wallade boffapen, dref den lit
gräsrika betesmarker, beredde detz ull ttl
tläder och de§ mMk til föda. Härwid
kunde de wara rätt förnöjde, och tacka Gud
för det goda, som, han lät dem ä,tnjuta<
Detta förglömde de icke eller. I spnnerbet
Hade Adam den wanan, at.offra widwitza
tider. När den frukt, som haa planterat,
blifwit wäl mogen, tog han den bästa och,
deraf gjorde Gud sin Wälgprare en gDva,
för at bewifa sin tacksamhet för det und»
fängna goda. Likasä, när han warlyckllK
med sin hoffap, tog han det wackraste Lamm
eller Get. Det,som han ulsokt til offer,
brände han pH nägot särfftlt ställe, af hwil»
ket han ej annars kunde göra sig nägou
nytta. Egenteligen kan man wäl icke glfwa
Gud nägon gafwa, ty han är den, ftä.a
hwilken all tlng kommee; tmn han lät sig
yock dehaga denna deras wälmening, e»
mcdan han deraf säg, at de hade et tack-
samt hjerta.

Adams
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A Om Kait, ock ÄTcl,

Adilms lwä Svner hade walt särffild»
M lefnadssäit. Kain odlode jorden,menA»
bel war en Hetde och wallade Fsr ellet
anniin Bostap. BäM lefnadssätcen woro
nylt'ge och nödige. Men ?mellan bägge de§e
Vröder war en stor älsstllnad. Abel wat
from, lKnkte gerna pa den Zode Guden, och
söktt i 01l tinq at wara sine Föräldrars
glädj.e. Kain deremot war oförnöjd, knor»
riff, egensinnig och hatfull pä sin Broder,
blott det bättre lyckades honom i Hans fö,
retag. Gud kunde derfore icke gilla Kajns
uvförande. En gang frambar han et offer
af den jordftukt, som Gud hade lstit wäxa
ät houom. Netta offer hade wäl i sig sjelf
kunnat wara godt, om han hade gifwit döt
lned et förnöjdt och werkeligen tacksamt hjer.
ta. Men detta sista fattades honom, och liK
wäl trodde han, at, om han blott ossrade. stulleGud nog wara dermed nöjd. Undet alt blef
han dock en eläk och otacksam Mennista.

Abel frambar äfwen til offer det bästa
och fetaste Lamm. Hans hjerta war derwih
redligt och tacksamt. Gud bewisade honom
derföre sit wälbehan, och gaf honom lycka i
sin bostapsffötsel, Men Kain säg tpbeligen.
at hanS offer milhagade Gud, emedan det
ej lpckades honom wälmed Hans fru N-pla-
ntering. Häröfwer blef Kain ännu mera för«bittrad, sä at han ej funbe lala et wänligt
ord med fin Broder Abel. En gang locka.
de han honvm med sig ul i stogen. Här

13



5. <Vm dck Ädel.

sflverfoll ban honom fälom etwttldjuk och
stog honom, sä at han dog Säledes öfwer.
lefde Adam den stora olyckan, at en sf
Hans Söner blef en mördare. Huru mätteicke delta hafwa smärtat hönom och Hans
Hustru? Gud förde wäl Kain til sinnes
denna Hans ohyggeliga mitzgerning, men
trotsiZ swarade han, at han ej wore stol»
dig at taga wara pä sin Broder. Förgäf'
wes woro dock alla Hans undflpkter, när
Gud försäkrade honom, at han ej stulle
blifwa ostrassad, och hotade at fräntaga
honom all wälsignelse. Utomdetz stulls
han ouphörligen plägaS af sit samwete.bortjaqas frän Föräldrar och Soston, och
fara ftpgtig omtrmg jotden. Nu känbe
ändteligen Kain sit hjerta kroSadt, och föllderföre i förtwiflan, Rädd för alt hwad
ban fäg, fruktade han för hämnden, osäker
för Djur och Mennistor. Gud lofwade ho«
nom dock, at ingen stulle pä honom bära
wäldsamma händer, tp han wille gifwa ho,
nom tid til bättrina.. Han flyr isrän sinä
Försldrar til et aflsgset land, där det är
lroligt at ban bättrat sig, ehuru man ej
kan säga det med witzhet. Sä fariigt är det
at läta wreden räda ofwer sig. Huru nö-
digt derföre, at waka öfwer wära bölelser.
Den som uraktläter det, gör sig sjelf och
andra olycklige. Adam fick ännu en Son,
som han kallade Seth, och han blef en from
vch rätlstaffens man.

An.
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5. Vm ".aw ock Abel.

2t'NNärtmllFar.
Wi se as denna Historia, at wsre förste

Föräldrar gifwit sine Barn underrätlelser
vm Gud, Hans w'lja och försyn, och om

emot donom KainS och AbelS
vffer bewisa ock, at deras Fadet insört en
utwärtes Gudstjenst. Igenom afund och
mi§nöje med sm lott förblttrade Kain sit
lif. sinä Föräldrar, och blefen
Brodermördare Igenom afund ledas
nistor, ännu i denna dag. til de rystigaste
lastet, lgenom obehaglige hsttdelfer er<
lnrades Kain bestänoigt om sit begängna
mord, och lefde i ständig ftuktan at blif«
wa söndersiiten af willdjur; men, igenom
Guds ögonstenliga bestpdd, öfwertpgades
han, at en syndare ej albeles är öfwergif»
tven af Gud, altenast han bättrar sig.
Huru nädig är icke Gud, äfwen emvt de
lastfuke! Han straffar dem, för at förademtil omwändelse och bätlring.

.
6. Smdafloden.

<ldam lefde 930 är, och lemnade efter sig
mänga Barn och efterkommande. Hans Sö-
ner,Seth och Kain, hadeäfwen nwcketßarn,
och af dem blef jorden til en stor del snart
befolkad. Men de woro hwarannan gan»
sta olike: Mänge gudftuktige, men de fle»ste ogudaktige. Med tiden logo lafierneHf,

15



6. S^ndaflödw.
Zfwlchand, och de som ännu hade nägon
känssa qwar af dygd och gudSfruktan, glft
te sig med ogudaktige Mennistors Dötlrar»
igenom hwilka de innan korrt förderfwal.
deS. De gängbaraste laster woro orätträ»
digbet, bedrägeri, flösaktighet, röfwerl och
mord. Fä WnnoS, som trodde at det är en
Hevre i himmelen, som ser och wet alt. En
enda utmärkt ftom och dygdig Man, wid
naMn Noach, lefde i den tiden. Sjelf ni»
tist för Guds ära, sökte Kan äfwen at
hoS sinä Barn inplanta kärlek för det go.
da. Han watnade ofta sinä samtida, och
bad dem bättra sig. I annat fall, fötsä-
krade han dem, ä Guds wägnar, at de
icke kunde undgä Guds rättwisa straff.
Desie hanS warningar woro dock fruktlöse».
Gud kunde derföte icke längre tala et sä
«Zudaktigt flägte, utan Wille uppenbarliHen
wisa kommande folkflag sin billlga afffy
för det onba. och det wärve han sätter pH
det goda. Han bcstöt derföre, at med en
allmän wattufiod föröda alla Mennistor pH
jotden. och blott bibehälla den fromme Ns»
ach och Hans fisgt wid llf. IgenomNoachlät han förkunna dem detta sit bestut, men
för at öfwertyga at han endast sökte
deraS eget bästa, lofwade han dem ännu,
at wänta pä deras förbättring i t2> är,
to dä upnädde Menniskorne en H3g äldel>
och mänge Hunno närä zOOO är. Detta
folk hade bort tacka Gud för denna nädiga

tälsaM'
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s. Oyndäflodtw
MlsMhet G bättral sig; ty ds hade Hud
w.tzt stonat dem. Men dä Mennistan en
Aä"g blifwit förhärdad i ondsta och wan
wld lasten/ flär hon meiendels alla förma.
ningar och hotelsev » wädret. OH gjordö
Hfwen delta folk. Noachs warntngar för»
aktadeS. Hanfick derföre befallning afGud,
at han stuLe förfärdiga en byggnad, nä»
stan som et Skepp, som flpter pH wattnet.
Han underrättades Ewen af honom, huru
hög, lsng och bred denna bWZnad bowe
blifwa. Troligt sr, at Noach blifwit be-
strattad af sine dä han sö»
velog denna byggnadz men lydig Guds be-
sallning, fortsatte och fullbordade han den»
Dä betta Skepp blef färdigt, MsadeS No-
ach, at deruli införa allehandn Djur, och i
funnerhet ssdane, som tjente Mennissan til
föba. Sedän han äfwen försett sig vch Dju«
ven med ss mycket at de
af kunde lefwa en längte tid,gick ban, med
sin Hustru, sine 3 Shnet och deraS Hustrur,
in i Skeppet, som ofwantil war wsl läckt,
vch nedantll wäl dicktadt, at intet walten
kunde inkomma Ru begynte betregnaoup-
horligen, dagar och nätter, fH at wattnet
snart flödade bfwer Haf, Sjöar, Flodet ochBäckar, och lorden LfwerswHmnmdes, at, sälängt fom Mennissor bodde, alt blef som
en Sjö. I början ssg man annu Tr<ln ochBerg, men efter band upsteg wattnet äf.wen öfwer dem, sä at Mennistorne nu me.

ra
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6. wm Vyndafioden.

ra icke egde nägon tilsi.igts ort, utan mäsie
lsta sig begrafwas i wattnets djup. En.
dast Noach, och de som med honom woro i
Skeppet. blefwo frälsie. Detta Skevp drefS
nu omkring pä watten.ptan. til deHaltwar
fördränkt; och dä lät Gud blasa en stark
wmd, pä det at wattnet stulle utfalla och
jorden torrka. När jorden war torr. gick
Nooch utur sin bpggnad, som stadncdt vä
et Berg, och dä ban äter första gängen fick
sätta sin fot pä fast land, tackade ban af
hjertat Gud, som sH underbart räddat ho>
Nvm och Hans anböriga ifrän den allmänna
förstörelsen. Han byggde ock genast et Al»
tare och ossrade, hwilket sä wäl bchagade
Gud, at han försHkrade bonom om sin fort>
farande näd, och at oldrig mer nsgon wat»
luflod stulle komma öfwer Jorden. Nu wi-
sade sig äfwen en ston Regnbäge l luften.
under hwilket Gud sade til Noach, at, sä
witzt som han säadennaßegnbäge pä Kim»
melen. sä wltzt stulle han ock halla sit löfte.
Igenom Noach och Hans efterkommande blef
Jorden smäningom befolkad. Dä denna för»
ödelse öfwergick Jorden. hade hon redan
siätt ungefär 163? sr Du ser hsraf, at
Gud ogerna straffar, och läter först IHngs
warna Nennistor- Men dä de ei derige.
non, rätta sig, blir deras straff sä mpcket
förströckligare. Deremot uppehäller han
underbarllgen de fromme; och om de sn
mäste lida nägot, sä ffall dock helt misitgä
bem wäl i et annat lif. Nn>
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?. Om Abraham»
Alnnärkning.

IZenom blef Noach och
Hans stägt ä nyo öfwertygad on» de§a wig.
tiga sanningar: Det är en Gud, som pä
det nogaste städar Menniffors gerningar,
belönat de gode, straffar de onde, och up»
fyller sinä löften och hotelser.

?. Om Abraham.
Ve Mennistot, som lefoe eftec Noach, för-
warade i sit minne det som tildragit sig
kortt före deraS tid, och lefde icke aldeles
ss ogudaktigt som deraS Förfäder. Men
luften war nu ei mera sä sund, som före
den stora watluftoden. och derföre log Men<
nlstornas älder märkeliczcn utaf. Pä sinhöjd lefde de nu M hunvrade ärs älder, ds
de förr lefwat nsra luon är Ghuru Gud
hade lofwat, at lorden alvrig mer ffulle
sä öfwerswämmas af watttn, lefde de dock i
ständig fruktan. Men Ve glömde smäningom
hwad Noach sagt dem om Gud, at han al,
lena är Werldens Skapare, och säsom sH«
dan bör vyrkas. Dä Mennistorne före fio»
den ej brpdde siq om Gud och Hans dyr»
tan, wille nu de§e deremot wara rätt from.
me, och höllo sädane ting för Gudar, som
ei öro det. Detta war lika sä oförnuftigt.
De sägo, til ezempel, Solen, Msnen ock
Stjernor, huru förlrsfflige de woro, .ochB 2 hwad
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7. Oln Abraham.
hwad nytta de ästabkomma. De tänkte der«
fsre: detze äro wärde wär beundran; och
ifrän beundran gingo de öfwer til dvrkan,
glömmande, at de äro liftöse ting, ffapade
«f Gud. Ibland andra war et
kalladt Chaldäen, där äfwen den oförnuf-
tiga manan war införd, at tilbedja Stjer.
nor. I delta Land bodde en förnuftig och
redlig Man, wid namn Abraham. Ha n
insug, at det war orätt. at gifwa ffavade
tingdensra.somendasttilkommerGud. Frän
Gud, som stapat Himmel och lord, följakte-
liaen äfwen Solen,Mänen och Stjernorne,
lväntade han alt godt, och hoppades ej pä
«ägot stapadt ting, ly det ansäg han för
oförnuftigt. Gud hade ock et särdeles
behag til denne Man, drog för honom en
faderlig försorg,och talade ofla med honom,
för at gifwa honom sin wilje lilkänna. Du
fär ej sörundra dig mit barn, at ej detta
fier nu för tiden. Da war det nödigt, ty
man kände ännu sä litet om Gud. Huru
Gud talat med honom, kan man ej egen«
teligen weta. Ofta ffedde det i en drömm,
men dock sä, at Abraham kunde wara witzt
försäkrod, at Gud talat med honom. En
gang befalle Gud Abraham, som redan war
75 sr gammal, at han stulle stilja sis isrsn
sinä wänner och anhörige och gä til et an-
nat land. Huru detta landet hette,sade han
honom ej snnu, utan wiste honom endast
ungefär, hwarut det stulle ligga, och lofte

hv'
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7. Gm Abraham.
honom,at hanldetta land stulle gorahonom
lpcklig, och gifwa honoly en talrik Afkomma.

Det gafs dä för tiden mycket Folk, sä-som det ännu gifwes imänga afiägsna Län-
der), som icke bodde i Hus, Städer och Bp-
ar, säsom wi, ulan foro omkring, ifrän det
ena Landet til det andra, och lefde under
bar himmel i Tält, dem de upsatte hwar
de kommo. De woro Herdar, och hade stora
Bostaps.hjordar. För deras ffull, woro de
twungne at ftptta, äu hit, an dit, för at
söw betesmarr. När marken pä et ställe
war afbetad, nödgadeS de söka et annat
gräSritt ställe En sstdan Herde war Abra-
ham. Men man satte dä mera wärde pH
Herdalefnsden, än man nu gör. Den som
hade ftere Bostaps.hjordar, hade ock mycket
Tjenstefolk, som wallade Boffapen. En sä«
dan Man stetz dä äfwen i sa stort anseende,som en Furste nu för tiden. Saledes, fastän
Abraham w«r en Herde, war han dock en
ganffa förn<w, Man, med hwilkaKonungar
hafwa ansett för en heder at stä i ftsgtffap.

Abraham lydde nu GudS befallning,
och begaf sig pä resan med sin Hustru Sa-
ra, sine Herdar och Walldrängar, och med
sin Boffap. Han kom ändteligen til et li»
tet, men wackert och stuktbärande Band,som
för sinä mänga obebodda och gräsrika trak.
ler, war patzande för Hans hjordar, Dctta
land kallades Ccmaan, och bär stulle hanxä Guds befallning taga sm boningsplats.

B 3 Ehu.
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7. On» Abraham.
EKuru han icke snnu bade nägon egendom
i detta land, lofwade Gud honom dock. at
en gäng gifwa Hans efterkommande hwod
Ve hade nödigt til sit uppehälle och försör<
ja dem sä, som hade de warit i sit fäder'
neSland. Abraham twiflade ej pä detta
löfte, utanupbyggde pä det stslle,därGud
gifwit honom et ssdam löfte, et Altare,,
vffrade och bad. I CanaanS land for han
omlring för at föda sin Bostap, och blef
allestädes wsl bemött af landets inbpggare,
emedan han war en ftom och god Man-
Til sit fädernesland kom han aldrig tilba'
ka, för det afguderi. som där föröfwades.
När han war ganffa gammal, gaf Gud
honom en Gon, som han kallade Isaak,
och ifrän hwilken ettalrikt Folk ffullebär-
stamma, och alla lordens stägter wälsig»
naS igenom en af detta Folk.

AnmärkninZar.
Abraham är en gansta msrkwsrdig

Man i Historien- Han war af Gud utsedd
at utsprida och underdälla en sann GudS.
dyrkan. Han hade af Gud fätt delta löfte:
I dig ffola alla Folksiag pä lorden wäl.
signade warda. Delta löfte tyckles wäl in.
nehälla nägon omöjlighet, dä Abraham re'
dan war närä ic)o är gammal, och han
nu ffulle blifwa Stamfader för en otalig
Afkomma, som ffulle besitta CanaanS land,
och där införa en ren «ch sann Gudsdpr<

kan-
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8. Gm Isak ock Jacob.
kan. Abraham twiflade dock icke, utan hop»
pades fullt witzt, at Gud, som en Alsmäg»
tig, Wis och Sannfärdig Gud, ffulle up,
fplla sit löfte ehuru orimligt det ock kun«
de spnaS för menstliga ögon- Abraham fö»
reställeS ock derföre i Skriften, som et tro,
neS mönster, och en GudS Wän- Hwad
ban hoppades, siog honom icke eller felt.
Det wlgtigaste är, at MetziaS wär Förlos.sare härstammade frän Hans Slägt: Han,
som igenom sin Religion utbredt den största
wälsignelse öfwer lorden, ochännn wida»
re ffall utbreda den. Om wi tro, säsom A»
braham trodde, sä stole wi äfrren som han
blifwa af Gud.

8- Om Isak och Jacob.
Abraham blef til sin död Gud lroge»,och
wardt derföre rikellgen wälsignad. Af sin
Gon Isak Lade han mycken hugnad. och
dog ien älder af t? 5 Hr Isot trädde i
sin fromme Faders fotspär, derföre cklstade
Gud honom och lät honom aä ting wäl gH.
Han sörblef äfwen wid Herdalefnaden-, sä«som Hans Fader, hwarwid han hade afnöden mänge Herdar och Walldränaar, för
sin myckna Bostap. Han lärde ock Aker.
bruket, som hade warit Hans Jader obs»
kant. Han sädde, och Hans Hker bar en
herrlig fförd. Hwart han kom, lefoe han

83 4 fred.
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z. Gm Isak oed Jacob.
fredligt med hwarje Monnista. Gud
penbarade sig ock för honom nägra gsn«
ger, och tilsade honom, at han wllle göra
hanS eftertommandotil etmsrkwärdigtFols.
Isak dog dä han war 180 är gamma?.
Isak hade twö Göner; den cUdre hete Esau
och den yngre Jacob. Esau upförde sig ickesom en lydtg Ton anstär ulan wisade gan»ssa ofta ondffa och egenfinmghet. Han
brpdde fig ej om Herdalefnaden, utan sys«
selfatte sig merendels med jagcmde. Jacob
deremot ftnt sig road af Herdalefnaden,
säsom Hans Faber och Farfader. Detzetwä
Bröder kommo ei ssrdeles Zfwerens och
den eläke Esau hotads en gäng sin Bro.
der, at han stullo afhsnda honom lifwet.
Jacob stiljdes dersöre, pä sin Moders til«.
ftyrkan, iftän Föräldrarnes hus, och begaf
sig til Mesopotamien, där han wistadeSläng tid hos sin Morbroder Laban. HHr
hade han upsigt öfwer Hans Boffap, men
blef af honom Ma belönt; ty Laban wae
en bedrägelig Man, som as girighet af»
räknade honom Hans lön- Jacob blef der»
före af Gud desto rikeligare wälsignad,och
lom sndteligen med Hufiru, Barn och sto»
ra rikedomar tilbaka til Canaans lcmd. Pä
sin äterresa försonade han fig med sin Bro,
der Esau, som, under Hans bortowaro, ba«
de afiagt sit hat och fiendffap. Nu lefde
han ster i CanaanS land, där han traffa»
de fin gamla Fader Isak ännu wid l,f.

och
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9» losephs siftori«.
och där for omkring med sinä hjorbar, i.
frän det ena grZSrita stället til et annat.
Han hade ock ofta Guddomlige uppenba.
relser, förbjöd sinä Barn at dprka siumma
Afgudar, och befalle dem at älffa och ul«
bedja den ende sanne Ouden, som ffapat
Himmel och lord. Sjelf förelpste ban sine
«nhörige med qoda erempel, och war aliid
tacksam emot Gud, för de stora wälgernin»
gar som han ätnjutit.

Anmärkning.
Det räknas Jacob til beröm, at han,

«nder alla beswärligheter som mötte ho-
nom, satte sit förlroende til Gud, Derfö»
re fick han ock det namnet Israel, det är,
en sadan, som kämpät med Gud och
ty igenom et träget bedjande wannt han
Guds wälsignelse och wälbehag. Hans ef«terkommande blefwo derföre icke kaNade la,
cobiter. ulan Israeliter. Delta namn stul-
le bcständigt erinra dem, at de borde lik«
na sin Vtamfader i tro och lydnad förGud,
om de wille kallas Hans wärbige eftereom-
mande.

9, Om Joseph.
Hacob hade tolf söner och en Dotter,
men ban mäste til sin bedröfwelse se, at
de fteste woro eläke bofwar, som giorde ho-
nom allehanda förtret. De twä yngste

B g woro
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y. losephZ Hiss«ria.
woro dcck honom kärast, tp de woro bo»
nom lydlgast De hete Joseph och Benja.
min. I synnerftet hade Joseph ifräu sin
barndom war»t wälartad. Derföre maste
han dock lida mpcket af sine eläke Bröder,
men det ffadade honom ssutligen intet, Gud
bewarade och wälsignade foliom och g'crde
honom, efter wänge utstandne swärigheter,

tU en ssor Herre. Märk losephs H sto-
ria, följ hanS exempel. Du torde nä»
gon ssäng blifwa smädad af arge ffalkar,
nar du ej will deltaga i deras elakhet; och
när du blir större, torde wäl osta eläke
Mennlstor wilja betjena sig af din
dig ul ffada; men öfwerglfaldrig dygden,
hopoas pä Gud, ss ffall intet ondt HHnda
dg. Som Joseph ej wille delwga i de
vlofiige gerningar, som Hans Bröder be«
gmgo, ulan i stället berättade det för sin
Far; blef han af dem halad. En gäng ha-
de Joseph en dröm, som han l wälmeiiillg
berättade dem: det hade förer>mmit honom i
drömmen, at de woro utc pä Akren och bun.
do lilsamman Sädes tärfwar, och dä hake
deras Kärfwar bockat sig för Hans Kärfwa.
En annan gäng berättade han, huru han
hade drömt, at Solen, Mänen och eLofwa
Stiernor hade bockat sig för bonom. Här-
öfwex blefwo de pä honom sä mpcket mer
sörtörnade, som de af Hans berättelser witte
siula, at han hysie den högmodiga och fiol»
la lqnken, at han metz liden stulle komma

at
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9. losephs ,

at rsda öfwer dem. De fattade derföre
det enbälliga besiut, at wid förfta tilfälle
bämnas vä honom. En gäng bade de drif»
wit sin Boffup la>gt borrt iftän oet ställe,
der deras fromwe Fader wanligen pläga»
d- bo, och hade pä lang tid ej lätit höra

stg. Joseph, som de ej kunde lida, ha<
de de ej tagit med sig. locoli wills dock
gerna weta hwad de gjorde sä länge, och
befalte derföre Joseph at upsöka dem, och
warl komma tilbaka med berättelse, huru
d-t siod til med dem och hjoroarne. Joseph
gjorde det med nöje- Den gode vnglingen
fruktade intet ondt af sinä Bröder, utan
gladde sig at han träffade dem. Men sä
snart Hans eläke Bröder sägo honom pä
längt lM komma, sade de sins emeNan: Se
där kommer drömmaren! lätom otz stä ho-
nom lil dods, eller kasta honom i en grop,
och sedän säga för wär Fader, at et will.
dmr h,<fwer söndcrrifwit honom. Sedän
fär man se hwad hanS drömmar betyda.

Den äldste Brodren, wid namn Muben,
försträckteS dä dan hörde detta. Han sökto
at blndra det och gaf det rad, at de ej stul'
le döda honom, utan kasta honom i en
grov, därifrän han ej kunde upkomma,
Men han hade föresatt sig, at i hemlig,
bet hjelva hvnom upp, när de andre Brö.
derne gätt borrt med sine hjordar. Detta
försiag gillade de, och sä snart Joseph kom,
öfwerföllo de honom, drogo ulaf honom

han§
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s ~ Isftphs Hisssria.
Hans wackra rcck ocb kastade honom i gro.
Pen. Denna grop hade förut warii enwattengrop, dsr de waltnat sin Bostap,
men denna gäng wor intet watten d<iri.
Joseph strek, gret och bäd, at de ffulle sto»
na honom, men de woro orörlige. Ds
obarmhertige Brsderne satte sig nu nevcr,
at sörfriffa sig af den mat, so>n deras Fa»
der hade lätit dem bsm med sig. Medan
de äto och drucko, ssgo de pä afständ en
hop Handelsmän, som reste frän Arabien
til Egypten med allehanda Kryddsaker och
Balsam- Ds gaf en annan luda»
det försiag och sade til de anbre: Hwar*
för? stole wi lsta wär Broder dö i gropen?
Lätom o§ häldre sälja honom ät detta folk,
sä äre wi ifrän honom och han bl<r oock
wid lif. Han är ju wKr Broder? De
tyckle om delta fLrflag, öfwerenskommo
med Köpmännen och sade: I kunmn taga
honom mrd Sder, och när I kommen lil
det Land, dit I srnen Eder, tunnen I
göra med honom hwod I wiljen.

lofephS böner och tärar kunde icke wsc«
ka nägonS medlidande. Han mKste med
deHe Ksvmän refa til et Land, där han ej
kände nägon Menniffa. Hwarken hade han
fätt iaga afsted af sin Fader, eller kunde
ban hsppas at fä se honom i sin lefnad.
Oflvergifwen af alla, öfwergafs han ej af
Gud, som altid styddar ostulden. Jo»
ftphs Bröder, omtänkte at dölja sin mitz<

ger»
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9» Joseph» Hisisria.
gerning fsr Fadren, updiktade en
hwarmed de stulle sormilla Konom, ot han
ej mätte fä weta, huru det tilgslt med
hanS kära Joseph. Sö göra wanligtwis
illasinnade Bsrn, at de säga osanning
för sinä Föräldrar, när de gjort nägot
«ndt, utan at komma ihog, at den Allwe»
lande Guden str deras gerningar, och straf,
far dem i sinom tid. losephs Bröder to»
go Hans rock, den de förut afklädt honom,
doppade honom i blodet af en Bock, den
de stagtat, ock ffickade rocken til deras Fa«
der, med tilkannagifwande, at de hittat ho»
nom i stogen, at de tuckte det wara deraS
Broders rock, och at nägot willdjur mätte
hafwa upätit Joseph. Jacob igenkände
rocken genast. Ack! ropade ban: et willdjur
har wiDt upätit bonom. Ack! min kära Jo-
seph! du är död! Den gode Fadren war
aldeleS tröstlös.

Anmärkning.
Akia dig för afundens nedriga last.

En afundSfull Menniffa sr fallen för althwad som är orätt och ondl. Likwäl win«
ner hon ingen ting med sin afund, utan
qwäljer och plägar sig sjelf, «ch lider der»
af den största stada.

io. losephs Historia.
Det Land, til hwilket Joseph blef strb,

hele
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9. losephs HlfiHriil.
bete Egypten En förnäm Man, WtdnaMN
Potlphar, köple honom af Handelsmännen,
och tog honom sasom Olaf i sit huS> Sä»
dane Slafwar blefwö merendels gansta
hsrdt handterade, och mäste ultättade swä«
raste spstor; men Pottphar märkte snart,
at Joseph war gansta förständig, fiitig och
irogen, derföre anförtrodde han honom för-
waltningen af alt som hörde tit IMSHus,
hällning. Joseph förrättade sin Nya spsta
med all fiit. tänkte deständigt pä Gud, som
fer och hörer alt, war föröfrigt nöjd Med
sit öde, och gjorde ingen ling annat, sn
det som war rätt och godt. hwarföre ock
alla som omgingos med honom, funno
nöje i Hans sällstap. Potiphars Hustru
säg hsnom ock gerna, men hon war sä o«
förffämd, at hon sökte öfwertala Konom, at
med henne deltaga i otilbörliga nöjen- Hon
förde dageligen samma oförstämda tal, men
han lät sig icke förföra, utan sade: Hwar<
före stulle jag lä mycket ondt göra, och syn<
da emot min Gud? Et godt samwete och
Guds näd woro honom kärare än alla snn»
diga sch fäfänga nöjen i werlden. Men
detta behagade ej Hans HerreS Fru, och
sä god, som hon förut hade wam emot ho»
nom, sä förtörnad blef hon nu. Hon up-
diktade der-före den afffywHrda osanning,
som hon bersttade för sin Ma»/ at Joseph
hade bemölt henne oanständigt och djerft,
och welat. öfwertala henne til en wedcr»
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9. Historia.
Mqgliq gerning. Hon bessplde säledes Io«
seph för det, som hon sjelf g.ort. Men
foriiod at göra det sä sal<nolikt för sin
Man, at yan ändteligen ttLdde det, och
lät ir.sHltä den offpldige Joseph i fängelse.
WiSerligen mälte detla mycket hafwa
tal den bestedliga Inglingen, at man fä
orätt nandlerade bouom, at I>an ffulle straf»
fts. dä han llkwäl wor sä ostpldig och siänd-
attig i det godc,. Han lröstade sig dock

Hermed, at den Allwetande tände Hans o»
stuld, ock ej stusse öfwergifwa honom, om
ock alle ofwerqafwo honom. Han war! ock
icke länge l fänaelse, förrän UpsyningS.
ma,lnen öfwer fcmgarne fattade tycke för
honom. H,in gaf honom tilsiänd, at fritt
fä gä omkring i fängahuset, och han of.
werlemnade äfnen ät honom upsigten öf»
wer de andre fäng>'rne. I samma fänqel.se wrro 6fwen nägre Konungens Hofbe.
tjenter, som ganffa wsnffapsfullt omgin.
goS med honom. En gäng hade de§e drömt
nägot, hworöfwer de wcro gansta bedröf»
wade Det sr wäl ej mycket at rätta sig
efter drömmar, ty de vetyda sällan nägot;
men denna gäng woro de af mycken bety>
delse Joseph hade af Gud fätt den gäf,
wan, at kunna förklara detze männers drom,
mar. De träffade ock aldeleS in. Den ene
tilsade han, at han efter tre dagar äter
ffulle blifwa insatt i sit Embete, men den
andre, at Konungen stull< läta hsnga ho^

nom.»
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tv. lofepb» 'sistörla»
nom, vch begge delarne upfpldes Hen M»
ste lofwade Joseph, at han stulle fHlla för<
bön fZr honom hoS Konungen; men han
glömde det til en tid, och kom ej ibog det
förr 6n efter twä är, da Konung Pharao
hade en gcmsta betänkelig dröm, hwilken
ingen mennlsta kunde förklara. Oetjenjen,
för hwilken Joseph förklarat Hans dröm,
erinrade sig nu Joseph och det löfte han
gifwit honom, och ssger derföre til Konun-
gen, at han kände en Man, som hade lärt
konsten at uttyda drömmar. Straxt blef
Joseph efterstickad, och sä snart han hade
twättat sig, stodt och klädt sig. blef han
framsörd til Konungen.

AnmärkninF.
Will nägon förleda dig til det som

ondt är, sä tänk som lossph: Okulte jag
K ondr göra och spnba emot min Glld.
Det nöje, <om spnden gifwer, sr fsga war<
«gligt, och förer meb sig en längwarig, ja
ewig sorg. Men den tröst, som et rent och
godt samwete stsuker, och Guds näd, tan
rolig göra otz i all bedrofwelse, ja i döden
och ewigheten. werlden förgäs n»ed sinä
luftar, men den som gör Guds wilje, han
blifwer ewinnerliga, och är lpcksalig i
wighet. Om ock ostulben til en tid för.
trvckeS, sä warder hon dock icke underlrpckt.
Gud «r med dem, som hsnsm gista.

tt Is.
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ti. losephs uphöjelse.
'Vud eger mängfaldige medel at hjelpz
de sinä uc nöden och fröjda dem efter be»
dröfwelse. Ss qlorde han ock med den
fromme Joseph. Pä et underbart sätt ha.
de han lätit honom weta hwad Konung
Pharaos dröm betydde. och detta war an»
tedningen til Hans lycka. Dä han komsram för Pharao, blef han nädigt emotta»
gen, och Konungen bersttade honom sin
dröm. Jaa, drömde, sade han, at utur Nil»
floden upstego sju wackra och ftta Kor,
som gingo up pa siranden at beta. Efter'
dem kommo sju fula och maqra Kor, som
gingo up til de förre. Detze sju magr<»
Kor äto up de ftu feta, och ändä syntes
pH dem ingen förbältring, utan de woro
lika fule och magre som förut. lag wak«
nade och gjorde minä detrattelser derös»
wer, jag insomnade ater och drömde en an-
nan dröm. lag säg sju stöna och wäl mog»
na Ar pä et Halmsträ, och sedän sju tun-
na Ar, som en het wäverlek hade ullorr«
kat, och detze sju sörwistnade Ar upstukade
de sju siora och fulla. Knapt hanl Pba-rao siula berältelsen, forrän Joseph wisits
betydelsen; <y Gud hade uppenbarat den
för honom. BHgge drömmarne, sade han,
betpda et och samma. Gud har welat lä«
ta Konungen weta hwad han ärnar aöra.
De sju ftta Konen betpda sju ftukibaran»

C de
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li. IsspbZ uph^jelse.

de ar, Gud ffall lata kommä; de sju
mcgna Azen belpdadetsamma De sju ma-
Zra Konen och de sju witznade bely«
da sju oftuklbare är. Först ffola sju frukl-
bärande är infalla och sedän i sju andra
är en swär lnisiwäft och hungerSnöd. Men
c>t Konungen dar drömt derom twä gän«
ger, det belpdcr at delta ffall ffe w<§l och
snart Joseph gaf Konungen det räv, at
han stulle utsöka en förstänpig Man, som,
under de fruklbärande ären. drog forsorg,
at en femtedel af all den Säd som
i landet blef samlad cch förwarad tildetz
at mitzwäpären inföllo. Detta bchagade
Konungen och Hans RZdgifware !ä wäl,
at han sade: Hwar tunne wi finna en
Man med sä nivcket försiänd? Och til Jo.
seph sade han: Det är ingen sä fölständig
och wis som du, efter hwad jag lpcker.
Du ffall wara den förnämste wid mit Hof,
och dina befallningar ffola alla minä un.
dersätare lyda. Du ffall ifrän deuna stund
wara en Hcrre öfwer hela Egypien, och du
ffall blott erkänna mig sälom KonunZ.
Derpä tog han sin Ring af sn finger. och
satte bonom pä losephs, lät äfwen ät ho«
nom förfärdiga en kostbar klädning, häng.
de en Gullked om Hans hals, lät föra ho.
nom i en Konglig WagN/ och under fram«
farten tilsäga, at hwar och en stulle
wisa honom sin, wördnabsbetpgelse. Sä
blef Joseph pä en gang en stor Herre, och

Pha.
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ii. losefchs uphojelse.

Pharao gaf honom en förnäm Egyptist
Prests Dotter ttt Gemäl.

AninärkninF.
Huru wise och underbare äro Guds

wägar öch ledande? Osta är just det, som
tpckes wara war olycka en wäg til
kelig lycka. Hade ej Joseph blifwit sä il«
la bebandlad af sine Bröder och säld som
en Slaf, sä hade han ej blifwit Herre öf«
wer Eaupten. War ej otälig och twifla
ej pa Försynen/ om du, oaktadt din dygd,
blir förföljd. Den som wU komma M ä<
ra, han mäste mycket lida.

i2. Fortsättning af losephs Historia.
losephs spädom upfyltes pä det nogaste.
Först kommo sju owanligl stuklbHrande är,
men sedän en mitzwärt. som knapt hafi sin
like, och warude t sju ar. ICanaan. där
Iccob och Hans Söner bodde, war fHledeS
bristen ärmu större än i Egypten; derfö<
re stickade Jacob sine Söner M Egypten,
för at köpa Säd. Endast Benjamin, den
yngste, lät han ej sara med, emedan han
fruktade. at nägon olycka kunde hända ho«
nom Detze btefwo, wid sin ankomst til
Egypten, förde til deras Brodsr Joseph,
säsom Landsherre. De kände honöm icke,
ty han hade wurit dem utur känstan, och

C 2 war
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l2. Fortsättlnng <ls Issephs Hjstotla,

war detzutom kostbatt klädd. Men han i<
genkände dem sirax. Han lät Vcck icke
märkä nägot, utan siälde siq helt främ.
wando och tlltalte dem med härdhet, säsom
hölle han dem för folk, hwars afsigt war
at spionera landet. De försäkrade, at de
ivoro ärlige mennistor, at de warit tolf
Bröder, men at en omkommit och at den
pngste blifwit hemma. Godt! sade han.
Staffa blott hit denna Eder Brodcr, och
dä will jag lro Eder. Han lät strar sät«
ta dem alle i fängelse, men ban uistäppte
dem ändteligen, och behöll blott Simeon
qwar. Han lät dem fara hem, med det
uttrpckeliga förbebäll. at de stulle fomma
tilboka med deras pngste Broder. Nä de
fommo hem, berättade de för F)drcn alt
hwad fom hade händt dem. Han blef
högsi bedröfwad, at han stulle lenma ifrän
sig sin Son Benjamin; tv han ftuktade,
At det torde gä med honom som med Jo-
seph. Emedlertid, dä Säden war ftrtärys
wistte han ej annat räd, än at bisalla de-
ras begäran- .Dä de nu kommo tilbaka
lil Egypten, och hade Benjamin med sig,
tiltalade Joseph dem wänligare än sorra
gängen, frägade efter deras Fader, menssg i spnnerhet pä sin pngste Broder Ben»
jomin. Wid Hsunen af honom rörtzes hanS
hjerta. Han sade ej mer til honom, än
detze orden: Gud ware dignävlg, min äl<
stade. Han Zick sedän afsides och Me et

ruw.
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t2. Fortszttnixg af loftphs Historia.
Vum. där han kunde gräta, utan at blif-
wa sedd; to han fannt ej ännu för godt,
ot gifwa sig lilksnna för sine Bröder An.
nu wille han föra dem til erkansta, at de
Landlat orätt; pä det de sedän mätte akta
sig at begä dylika grufliga gerningar.

Til siut gaf han dem wäl den Säd,som de begärt, men bef.illte sin Hofmästa,
re, at han ej allenast stulle lsgga hwars
och ens penlungar, som han betalt fsr
den, i deras säckar, ulan öfwen lägga en
af lolephs Silfwerbägare i den pngstes
ssck, sä at de ej blefwo det warse. Hof.
mästaren gjorde det, cch de reste sin wäg.
Men knappt hade de hunnit ur Staden,
förr än Joseph b«fa!te sin Hofmästare, at
han ffulle ffynda sig efter dem, och tilfrä-
ga dem, hwarföre de begält en stöld. De
sade, at ssdant ej hade kunnat falla dem
in; han behöfde endast ransaka deras säc»
kar, och om han dä fa:it Gilfwerbägaren,
sä zrille dc alle blifwa Hans HerreS Slaf<
war. Men hnru stor blef deraS bestört»
ni»g, dä Bägaren blef funnen i Benja-
mins säck? Betagne af oro wände de til<
baka til Staden» til losephs hus. luda
talade ä alle de öfriges wägnar. och gjor-
de honom de mest dewckande förestäl!nin<
gar Men Joseph pästod i förstotie strängt,
at den sammc, l>os hwilken Bägaren war
funnen/ stulle blifwa Hans Olaf. ludaförestälde dä.honom, huru alfwarligl Hans
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l2. For! st itning af lastph» Historia
Fader kiade befallt dem, at äter hemfsra
deras Broder. Han wille gerna i hela
sin lifstid wara Hans Slaf, allenast han
lät denne Mgling fara hem med de an»
dre; annars stulle gamle Fader helt
wiZt dö af bekymmer och sorg, Joseph

.märkte, at Hans Brödcr woro komne til
eftertanka, och ängrade sinä oförrätler.
Han kunde derföre icke längre hälla sig. u«
tan lät stpndsamt alle Egyplier utgä. Dä
han nu war ensam med sine Bröder, be»
gynte han häftigt gräta och saoe: Jag är
Joseph Eder Broder; lefwcr min Far än«
nu? Ingen kunde för häpe,chet swara
honom et ord. Joseph bad dem komma
honom närmare. Se! sade han, jag är
Joseph, Eder Broder, den I hafwen sälll-
Tänken dock icke, at jaa, är ond pä Eder.
Gud har sä ffickat det til Gdert bästa, at
I, under denna allmänna hungerSnöd,
stulle bibehällas wid lif. Sägen min
Fader, at jag lefwer ännu, och at Gud
har gjort mig tll en Herre öfwer hela E-
gvpti land Han stall komma til mig och
jag will gifwa honom den bHsta ort i lan»
det. Sin Broder Benjamin föll han om
halsen och gret af glädje/ äfwen som han
vmfamnade stne öfr-ge Bröder och kyste
dem. Nu först fattade de mod och oegyn»
te tala med honom. Mr de kommo
bem cch berättade för deras Fader, at lo<
ftps ännu lefde, wille han l sörstonc icke

no
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12. Fortsattning af Isscphs Historia. 39

fto dem, men de lvisade honom Wagnar,
ne. Kreaturen ochlolket, som han stickat
hem til honom. Andtligen kunde han ej
längre tmifia. Nu begpnte Gubben at lef.
wa pa nytt; nu sade han: Jag har nog,
jag will resa at se honom förr än jag dör.
Utan dröismäl gjorde han sig resfärdig
och for med sit busfoik, och alt hwad han
kunde taga med sig, til Egppten, i sit 130
slders är. Joseph reste sin gamle Fader
til mötes, och sä snart ban mötte honom,
tog han honom om halsen och gret en läng
stund af gludje,utan at kunnatala etord.
Men Jacob sade: Jag will gerna dö, es»
ter jag nu sett dig, och wet at du lefwer.
Han lefoe ännu i7osr i Egppten. Io«
lepb lefoe ännu längre, och dewisade sine
Bröder alt godt, umn at pa minsta sätt
hHmnas det onva, som de tilfogat honom.
Han blef 11a är gammat.

AnmärkninF.
D;t sr en ewig sra för Joseph, at

han sä ädchnodigt förlät sinä Bröder, ochwedergälde onot med godt. Men at han
ej uppcnbarade sig för dem. utan i
det Mlet wl!ade sig härd och gjorde dem
brkymrade, det lände til deras egot bästa.
De blefwo derigenom förde til erkä»isia,
och pännnte om sinä fel, sä at de maste
bekänna: detta hafme wi förstplt rä war
Broder. Mä detta lära osi at förläta llka
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«. Zortsättnlng af loftphs Historia.
ödelmodigt som han; men sä, at wi ej
dermed förwsrre wäre medmenniffor, ulan
söke st förbättra dem. Joseph aflado
inför sine Bröder denna delännelse: I
täntcen at göra nttl ondt, men Gud
wer wändc det ci! det bäst». Sä gär
det snnu i denna werlden. Elaka menni»
ffor wilja stada oZ, men, emot deras wil»
je, blifwa de ofta et werktyg, hwarigenom
Gud tilstondar oH de sisrsta fördelsr.

13. Om Ismelitiffa Folket.
tolfSöner hete: Ruben, Simeon,

Levi, luda, Dan, Naphtali, Gat, Ascher,
Isaschar, Sebulon, Joseph, Benjanun.
Men Jacob hade äftven et annat namn,
nemligen Israel, och derutaf fingo Hans
Söner det namnet Israeliter. Med tiden
blefwo de clfwen kallade ludar. De wH>
ro fördelade i tolf Stammar, efter Jacobs
Söners antal. Sä hete, til ex-Rubens
eflerkommande, Rubens Stam. Simeons
efterkommande kallades Simeons Slam,
ech ss widare.

Dä Israeliterne flpltade lil Egypten.
«vro de ungefär 70 til antalet. Men ef-
ter losepbs död förökades de utomordcnt»
Ngt En tid lefde de i Landet Gosen,
s°m war gansta tjenligt för deras 80.
stapsstötsel, men sedän maste de lida gan.ssa
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I?. <vm Ifraelitista Folket.

ffa mycket i Egypten. Där regerade dä
en Konung, jom ej betänkte, huru fiora
tjenster loleph hade gjort Egyvtierne u«
tan war bögst mitznöjd, at de sä starklför<
ö?adsS. Han frultade at detze främlingar
mcd tiden torde, emot Hans wilje, öfwer»
werglfwa delta Land, gä til nägot närlig/
gaz.de, och där förena sig med Hans fien«
der; derföre plögade han dem med swart
arbeie, och älade dem odräglige utstylder,
i afsigt at minffa deras antal Dä han
lag at han ej wannt sit ändamäl igenom
delta medel, uigaf han den omHnstliga
befallning, at alle Ifraelitiffs Gotzebarn
stulle. sä snart de blifwit födde, dödas,
hwarigenom detta talrika Folk smäningom
mätle utrolaS. Egyptierne kastade vck, pH
Konungens befallning, mänge npfödde
Barn i sjön, ss.r at dränkas. Men Gud
hade lofmat Abraham, at Hans efterkom-
mande ffnlle ansenligen ökaS; han bestöt
derföre, at stydda dem for Egyptiernes för«
trpck och gifwa dem Landet Canaan til bo«
ningsplats, emedan deras FörfHder Abra-
ham, Isak och Jacob hade bott där. D?t
war desiutom en annan orsak, hwarföre
Gud ej längre mille läla dem blifwa i E«
gypten. I Egpplen war man nastan
deles okunnig om den ende sanne Guden,som ssapat och uppehäller alt, och dprkade
dödlige menniffor och andra ffapade ting
säsom Gudar. Israelilerne begpnle at

göra
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53. Vm Israelttissa: Folket.
göra lika sä, och fingo et ssrdeles tpcke för
denna vförnuftiga Gudstjenst. Men som
Gud bestämt dem dertii at den sanna
Oudsdyrkan stulle igenom dem bibehattas
i werlden; sä wille han ffilja dem ifrän
alla andra Folfsiog och för dem uppenba-
ra sin wllje pä et utomordentligt sätt.

Anmärkningar.
Hwad Gud will uträtta, det kunna

icke mennistcr hindra mcd all deras magt,
tonst och olidffa Pharao trodde sig wal

?a tlokt hafwa begpnt sin sat emot
lir.-eiiterne; men igenom Guds wisa För.syn blefwo alla Hans ltstiga försök M in.
ttt Det Israelitiffa Folket är det märk»
wardigaste Folk i hela werlden; to i de
aidsia tider, da afguderiet war allmänt,
bar han ffiljt dem ftän alla andra Folk»
siag. för at igenom dem bibebäsw den san»
na Gudens dprkan. Afguderiet ledde
lil de afffpwärdaste lastcr Man förestäl'
te sig de förmenle Guddomlighelcrne säsom
grymme npcffulle warelser scm ffulle blid.
kos igenom mycket offrande. Wid deraS

begick man allehanda utswäfnm.
gar och otutt. Understundom offrade man
Menmstor, och ej sällan sine egne Barn.
Redan i Egypten woro Israeliterne smit»
tade af afguderiet, och behöllo sedän fram«
geut en benägenhet derlil. Det war der»
före en zior GudS wishet, at han förde

dem
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»4. <v<n Mose.
'dem utur Egypten, och gaf dem utomor«
denlliga underwisningar.

, 14. Om Mose.
En Man, wid namn Moses, blef af Gud

at sora Israetiterne ifrän Egypten.
Han war född Israelit/ och hade i sin
darndom ps et underbart sätt bllfwit räd»
dad frän döden. Da Konungen hade be»
fMt, at alle Israeliternes Gotzebarn stulle
wördaS, sä tänkte Mosis Föräldrar, at
del famma stulle hända denna deras Son,
vch gömde bonom derföre länge i sit hus.
Men de fruktade, at han til äfwenwrStor-
de ertappas, och lade bonom derföre uti
en ltten wä! täckt och diktad Bät, den de
ullatle pä Nil-firömmen, pä et ställe där
det war mpcket Watz, som kunde hindra
Välen at borrtföras af Strömmen. Utan
twifwel tänkte de under tiden bära mät
til det siackars Barnet, men det hade dock
saken dött, om ej Gud sörjt för detz uppe.
hällande Det hände äfwen, at Konung

>

Hon lät strax uptagadet, bäradet
- lil Slottet, uvamma det. och wid tiltogande
är, underwisa det i allakonster och weten-ssoper. Wid detta Hof wistades han til 40srs älder, och ehuru han där hade alt

hwud
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l4. O>" Ntose.
hwad han kunde önffa sig, gick ban dock
vfta til sine Bröder Israeliterne, för at cf.
terse huru de mädde, och om han i
kunde tjena dem. En gsng kom han dlt,
dZ en Israelit blifwit ganffa illa siagen
och handlerad af en Egppliff Man, Mo«
seS tog Israelitsns parci, men glck sä längt
i sin iswer, at han dödade den Egyptiffe
Mannen. Som denna gerning blef snart
bekant> och han fruktade at Pharao äfwen
torde fä wsta det. sä ffydde han til
dianiterne i Arabien> der han, säsom Her«
de, tildragte 40 är, hos en Prest wid namn
lethro, en gudfruktig Man. Här
barade sig Gud for Vloses, som nu war
3u är gammal, och stickade honom lN Ko«
liungen i Egppten, med befallning, at han
VullotilsägaPharao,atlätalsrael!ierneflpt"
ia utur Hans land. Moses gick och förkunna»
de Pharao delta, och bswisie tillika med ftere
lindermert, at han werkligen war sänd af
Gud. Konungen hade ej lust at mistä et
sä stort antal undersätare, dem han kun-
de nyttja til Herrgärdstjenst och alt flags
mödosamt arbete. Han gaf derföre Moses
det trotsigasie swar. Haruppä fick Moses
befallning af Gud, at öfwer Pharaos Hus
och Rike läta komma älssilliga plagor. An
mäsie han göra wottnet i alla Slrömmar
Hch Brunnar rödt och tjockt som blod, at
hwarken Menniffor eller Voffap kunde
dricka deraf; än ftambringa en mpckenbet

Yr.
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14. <vm Most.
Ylfä; sn en dödligt snuttande Bostavs.
sjukdom; sn ödelägga Akrar, Winderg, An.
Zyr och Trägärdar, igenom et förstrHcke.
ligt Hagel, och hwad som Hnnu war öf<
rigt, förtärdes af Gräshoppor. Pharao
blef dock mer och mer trotsig och fast i sin
föresats, emedan de Egvptiffe gpcklarena
gjorde nägot,/om hode likhet med MosiS
undcrwerk. Andteligen förkunnade MoseS
honom, vä Guds hefallning, at, om han
ej wille sisppa Israeliterne, sä stulle pH
en natt ftere tusende af bans undersätars
dödas. I hwart och et hus stulle det alt?»
sta Barntt dö, och KonungenS äldsiePrins
icke en gäng blifwa stonad. Pharao brpd.
de sig ej om denna ulan sade med
största betta til Most, at han ej stulle un,
dersiä sig at mera komma för Hans ansig,
te. Den försträckliaa natt kom, dä det
ej war et enoa hus i Egypten, där ej nä«
gon hade dödt. Pharaos egen Son, som
stulle blifwa Konung efter honom, hadesamma öde Nu fördes Pharao ändteli'
gen til eftertanka och öfwerföllS af för-
sträckelse. I sin öngsian befallle han, at
Moses stulle upkalloS, och när han kom,
bad Pharao honom, at han wille med sipnb«
samhet begifwa sig med sit Folk ur lan-
det, och bedja Gud at han wille afwända
delta grufiiga firaff. bädo Mo,
seS om det samma; tp de trodde, at ingen
ssulle af dem annars blifwa wid lif. Nu

sndt-
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l- Mast.
ändleligen upbröto Israeliterne sin rela ur
det Land, där de uppehsllit sig 2go är.

AnnlärkninFar.
Moses hade wid Konungens Hof alt

bwad en menuista kan önsta sig i werl'
den; men det oaktadt war han ej nöjd, sa
lsnge han säg sine Bröder lida, Han gick
til dew, för at muntra dem, i det han pä»
minle dem, huru underbarligen Gnd hit«
tils bestyddat dem, och äfwen framgent
stulle beffyoda dem. Det är berömligt. al
man häldre wil lida nied dem som lida,
sn at njuta syndiga nöjen med elaka men«
nistor. Man bor ej tadla. at Moses
förtörnades öfwer den orättwisa, som en
Egyptier föröfwade pä en Israelit; men
at han siog den EgypUffe mannen til döds,
det war et ungdoms förbastande, som ej
gillas i Bil>eln. Gä kunna äfwen goda
mennistor til de gröfsta brott när
de ej stpra sinä sinnen. Huru forsigtige
bör ej detta göra o§ i war ifwer mol det
onda. Högmod och egensinnighet äro
merendels förenade med hwarandra Det-
ta se wi pä Pharao; men wi lära ock af
Hans exempel, at den stolte blir förödmju.

— Pharao lofte i sin nöd lvdnadoch
bättring; men när nöden war förbi, tog
han sinä heligaste löfien tilbaka. Sä qö.
ra ännu mänge eläke menniffor. Wid
starkt äffdunder, i swära sjukdomar och

sio.
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i;. <t>m Istaelittrnes rcfa i Arabien.

fiora farligheler, bedja de cch lofwa
tring; men när faran är förbi, glömmc»
de strar sinä löslen. Sädan är wägen
nl förhärdelse, som har de bedröfligiste
följder med sig.

15 Israeliternes Resa i Arabien.

'H/ä korrt tid hade Israeliterne kunnat
tomma iftan Egpplen lU Canaans Land;
men för derasi otÄcksamhet och olpdnad e-
mot de wandra omkring uti
Arabiens Odemarker i4O är. Gud sörj.
de dock för dem, sä at det ej falwdes dem
nägot, ehuru det Land,, igenom hwilket
de reste, war obebodt och oupodladt. De
kunde wäl icke hafwa Säd och andre lifs,
medel; derföre st.<ffade Gud dem nägot
wida bältre, nemljgen Manna, et
smä Körn,- hwarutafde kunde tilreda brod
och annan mat Härmed woro de til en
iid nöjde, men när de länge njutit denna
föda, sä smakade hon dem icke längre, u«
tan Wille de hafwa Kött, läsom de hade i
Egypten, Osta ledo de brist pä watten,
Men Gud förstaffade dem det pä et un»
derbart sätt. Wtd ftere tilfällen woro de
dock mitznöjde och sade: Det hade warit
bsttre, at wi sätt wara qwar i Egypten,
lp där hade wi alt hwad wi behöfdc. Gud

hade
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<Z. Gm Israelitcrnes tss<t l 2lrMc»,

hade bock tälamod med dem och bewiste
dem ständige wälgerningar, fast de ss li»
tet woro dem wärdige. Ibland andra,
lät han altid et Moln gä framför dem,
hwilket om natten lusie la ljust fom en
eld, och pä delta sätt anwifies oem wä-
gen, den de borde resa.

Anmärkning.
Hwad Israeliterne gjorde i ödemar»

ken, det göra mänga mennistor äfwen nu
för tiden. Sä länge det gär efter deras
onffan, äro de nöjde med Gud och banS
stickelser; men i nöbenS och lldandets stund
förgäta de de stora wälgerningar som de
förr hafwa ätnjutit, och knota emot Gud
och Hans Försyn. Sädane mennistor för«
bittra onödigtwis lit lif och göra sig olyck-
«lige igenom eget förwällanöe.

i6. Israeliternes Religion.
hade wäl ännu nägon kun«

stap om den sanna Guden, den deraS För-
fäder Abraham, Isaak och Jacob hade dpr«
lat; men de woro bock mera böjde, til at
dorka sädane Gudar. som de Egyptier pIH.
gade tilbedja. Berfsre gaf Gud dem nu
Lagar, och wlste dem, huru han af dem
wille blifwa dyrkad. Pä Berget Vinai
gaf han dem de tio Budorden, och som ha«

kände
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«6. Istacliterueg Zleligioi».

betas motsträflviZhet, förkunnade han
dem bet förffräckliga siraff, som stulle öf«wergs den fom öfwerträdet Hans lag.
W famma dag, som Oud wille kungöra
Isra«llterne denna sin lag, hördes pä det
stässe där de dä uppeMo M, et starkt
Uud, fom liknade en Vasuns ljud. Tillila
upkom et hHftigt och blift, hwar»
öfwer alla sörffräckteS. Moses förds dem
dä til VerZet Sinai, där Gud pä et o«
synligtz sKtt och under et förfärligt storm»
wäder war war öft
werallt betäck med eld och moln och ffaka-
des. Moses mäste gs up pä Berget, men
Folket blefivid lifsstraff förbjudll,at?om»
ma Oerget. nsrmate, Medan de nu.bäf,
wande och försträckte siodo nedanför Ber,
get, Malade Gud, utnr molnet som om-
Das Berget. med wajestätist röst, följande
Lagar, hwilka wanllgen kallaS de 3io
Budorden:

Jag 5r din Gud, iom firt dig utur
Egypti Land, där du utstätt ss msnga plä,
gor» K>u ssall ej dprka andra Gudar, u-
ian mig allena; <y jag är den sanne Gu«
ben. Icke eller ffall du gora dig sädanebildtr och tilbedja, säsom Egpptierne och
andta Folkflag göra.

Mtt Namn ffall du attid nsmna med
wördnad, och ej lsttsittnigt eller tanklöst
föra det pä tungan; tp jag straffar densom talal lsttsinnigt »m mig,

D Den
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IS, Isracttterneg RellZion.
Den sjunde dagen i siwarie weck,)

du högtldligt begä, vch dä afM frsn allt
orbete. Den daaen ffall du endast Helga
ät mig. Pä de öftlge ser dagarne är dtg
tiuätit at arbeta.

Du stall wörda dine Foräldrar och
wara dem lvdig, pä det du länge mätte
fä lefira i det Land, som jag will gifwa
big. Du stall ickö begä dräp. Du
fiall ei j<öra hor. Du stall icke stjäla.

Du stall ei tala osanning och lögn -"

Du stall icke med orätt och bedrägeri för'
staffa dig nsqot som tilhörer din medmen»
nista. Du ej tilläta dig okfligt
begär til din nästaS ögta muka, eller til
hanS tjenare cch tjenarinna, eller til hauS
oxe eller äsna, eller bwav hälst ban kan
ega. Dä Gud hade saqt delta, hördes s.
ler et liud, likt en Busuns Du»der och
blirt försträckte äter Israeliterne, som nu
lofwade, at gerna göra alt hwad Gud be«
fallie dem. De lio Budorden pa
twa Stentofior, och sorgfälligt förwarades
af Israeliterne.

Anmärkningar.
Den, som icke igenom wslgerningar

och wänliga föreställningar läter sig öf«
wertygas, den msste igenom hotelser göraS
upmärksam pä sit upförande. Sä gick det
med Israeliterne. Af tacksamhet och ka>
lek böre wt lpda GudS befallningar, of-

wer-
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ts. Wacliternes Religion.

tvrrtygade at ban, som wär bäste Fadcr,
rj kmi fordra annat utaf otz än det, som
befordrar wärt eget och andra menniftorS
bäzla. Det är en w«ld, oböjllg och
lilnksam menniffa, som läter det komma
wida, at hon igenom holelser öch siraffmä»ste fsrmäS ot göra sin De tio
Budorden, som Gud gaf Israeliterne, an»
gä äfwen c§ Cbrisine. De innehälla wäl
ingen fullstsndig Sedolära. men af Evan-
gelisternas och ApostlarnaS strifter bafwa
wi lilfälle at lära, bwad en sann och Cbri.
stelig dygd är, huru hon wäckes hos «g,
befordraS och stadfästes. Pä femtionde
Zen efter ut.qana.en utur Egypten, fingo
Israeliterne sin lag. Til äminnelse af den«
»>a märkwärdiga blef Pingesthög,
liden päl'juden- Israeliterne mäste äfwen
srligen fira en Högtid, som kallades Passah
eller Päsk.Kogtid, til äminnelse af deraS
befrielse frsn Egypten Denna Högtid fi,
rades pä följande sätt: Hwar och en HuS<fader mäste wed alt sit Husfolk förtära et
siekt Lamm Öch som Israeliterne sä ha.siigt mäste fara utur Egypten, at de ej
bade tid at syra sit Bröd (läta det gssa),
sä mäste de, til äminnelse af denna hän»delse, medan denna omtalta Högtid wara»
de, och del i s>u dagar, sta ospradl Btöd.

D 2 ,7. Fort«
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l?. ForisattMZ «f
17. Fortsättmng af Israelitetnes

Rcligion.
Ntom de tio Budorden gaf Gud Israeli-
terne äfwen andra lagar och
dem de under slskislige ceremonier stulle i-
akttoga. Andra Follflag dyrkade sine
dar med wista btuk och ceremonier, mett
hwilka merendels woro orimlige til en del
shndige, och ledde mer til wantro, än til
en sann Gudsfruktan Som Israelilerntz
äfwen woro ben<igne för en säban wantro,
sä förestref Gud dem aldeleS egne feder,
hwilka förnämligast bestobo i offrande och
reningar, hwarigenom de stulle afhällas i-
frän all wantro. Men han underwiste tili
lika, at han e/ wvre tjent med blottc, cere-
monier- Wid deras nytijande stulle tzs
tomma ihog, at de af honom njutit ut-
wärkta wälgerningar, hwarföre de daZeli<
Zen borve tacka honom. De stulle ock tom-
ma ihog, at bwar och en spnd <sr i Gudssgon forhatlig och warder straffad, om icke
bättring mellankommer Til Förestsndare
för den offenteliga Gudstjensten, ellet til
öfwersts Prest, utkorade Gud Aron, Mo«
siS Broder> och stulle af Hans efterlommaw
de Prester allid wsljas. De rlngare för«
rättningarne wid Gudstjensten tilhörde Le-
»iterne. Dageligen stulle wisa vffer fram»
väraS, andre ater endast pa wisia tider,
men ej pä nägot annat ställe än wid Ta«

hex.
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IlraeNternes RellZlon.
bexnaklet- Sä, kallades et kosthart Tslt,
hwaruti förwarades ätffillige saker, som
börde til Gudstjensten. Det förnämstH
denhland war sjelfwa Förbundsens Ark,
hwarUli de livä Stentaflor lägo. pa bwU-
ka de tio Budorden woro Utom
offrandet, hads Aud ock fiere
bogtider och. ceremonier, hwilka dock icke
ffulle fortwara beständlgt, och iokttagas af
alla Folkstag i werlden; emedan de blott
woro för Maeliterm, ps det ds mätts
Mllas ftan aUudeLt.,

AmnZrkniNK,
I desiä anstalter rsjer sig en, ssor Guds

Msbet och Godhet. Han rattade sig, wid
de underwiFningar Yan Zaf,. e/ter. menni-
ffors fiillVnhet och bebof i särylle ajdrar.
Som Iswellterne, Or sin otunnighet och.
finnlighet, ej kunde fttta, en, högre uplys-

sä, lät han blott underrälta dem r,
RettglonenS första, gZunder, och sörordnade
«remomer, wld bwars nytijaude de ffullk
erinra ReliKionens sanni,ngi»r. Wi
Christne, som igenom lesum, och, Hans s«>
Vostlar fätt en fullkomligare uplysning,,
behöswe lcke de Mosaisse stadgacne. Hau«
lus talar härom ganffa Ulförligt, i si«
na Brcf, och l syunerhet uti, det M de
Galater.

D3 23« Istaeä»
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iF. Israeliternes olydnad och straff»
store de wälgerningar W2ro, som

Gud bewiste Israeliterne, ss woro de doch
allit» otacksamme och uproriffe. Sä länge
de sägo underwerken, som Gud gjorde i
dcras äsyn,trodde och lpbde de honom;
men knapt woro de sorbi, förrän de wom
trotsige och ohörsawme När Gud gaf
dem sin Lag pä Slyai Berg, lofwade de
alt, försträckle of dundret och blirten-
Men lemnade snart at glömffan hwad de
hört 06) sett. Da Moses tpcktes dröja nog
länge pä Berget, ss trodde de honom wa.
ra död, och twinyade Aron at göra en bild,
til utseende som en Kalf, hwilken ffulle
föreställa den Gud, som de och deras Fä«
t»er dyrkat. Sädant hade de sett i Egyp«
ten, HHr man i Templen dprkade Guddom»
lighelen, under sädane djurs bilder. FZr
denna Gud framouro de offer, anstälde en
högtidlighet, och dansade omkring Kalfwen.,
ropände: Se detta är den Gudens bild,som fört otz utur Egppten. Dylike oor.
dentligheter föröfwade de altid. Nn war
deraS resa för läng, än klagade de öfwer
brist pä god föda, och än mille de wända
om til Egppten. Moses mäste härwid li»
da det mesta. En gäng öfwerföllo de ho.
nom med otidighet, och pästodo at han fful.le wända om med dem til Egppten- Han

gjor.
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18. Israeliternes olydnav «ck sirasf.

Zjorde dem flere föreställningar, men det
vaktadt, wille de kosta honom til döds med
stencr Detta wisihagade Gud sa högt,
at han besiöt at ulwla dem alle pa en
gHng. Moses war dock nu sa saglmodig,
at han bad för dem, och. denna förbön
gnrde, at Gud skonade dem ftän en all-
män forödelse, Han kunde dock icke a!de«
les lemna de: na deras förbrylelfe ostraf»
f..d. Han fälde dcrföre den dilliga dom,
at ingen enda af dem, som utgatt ifrän
Egyplen, ffuUe inkonnna i CanaanS land,
Ulan endast deras Barn, ty alla gamla
ffulle dö borrt, under deras resa igenom
Aknen. Moses mäste ock werkeiigen wän<
da om med dem, fäsom de äflundat, och fa<
ra ftam och tilbaka i 40 är igenom Ära»
biffa odemurken. Ibland dem woro dock
twenne rättff ffens Männer, losua och
Kaleb som icke haft nägon de! i delta up»
ror, ulan snarare sökz afstpra Folket ftan
sit onda företag, och dc§e Männer fingo
af löfte, at fH inkowma i del förlof-
wade Landet.

AnmärkninFar.
En otilbörlig eflerFfwenhet öch men»

niffo fruktan forer osta til de största brotl>
Det se wi pa AronS exempel, soin af Fol»
tels botelser lät förleda sig, at förfärdzga
en Bild af gu!b, fastän en sadan Btider»
durkan war eftertrpckeligen förbjuden, fä»

D 2 som
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l9. Mosis dsd

som afgudist. Wi böre ej lsla off Zfch
werwinnaS «5 et syndigt begär, Aan wa°<

mer angelägne v»n GudS nä,d och et
godt samwete,, sn om mennMrs gunft och,
wänff^p.

Mofts wap en wis, och HM
menniffa, men Hans sörtjsnster blefwo doch
misikände medan han lefde. Menniffors
vtaOsamhet och, mitzhandlande bör ej a§,
ffräcka otz ifran wära pligters samwets-
granna upfyllande. -" Vakne wi här be«,
löning för det goda wi uträttat, sä. är oH
en sä, mpckel herrllgare förwarad i Emig»
Helen- Det sr en dsrffap, at önffa sig
kunna ernä, et öndamäl, ulan at wilja an<
wända de medel, som leda til detla ända-
wAs wiunande. Israelilerne önffade as-
tomma til det ffsna CancmnS land, men,
wille ej undeykasta sig de beswärliMeter,som resan dit medförde. Man will
wa Grdelar utan myda. Sädane tröge och,
mallige menniffor winna säwn det de Zn«
ffa, och färlom äfwen oZa det de redan,
wunnit.

19. Mosss Död och Skrifter.
Moses mOe lida Zanffa mpM

af Israelilerne, hwars anforare han war,
sä uträttade ban dock med noggranhet al-'
la Guds befallningar, och wtsade altid
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ocb Okrifter»
Knchel för fil stägte. Som han war en ar«
betsam, klok och redllg Man, sä fich han
älwen erfara Guds utmärkta tärlek och
näd. Sedän han i4Q är om.
ZrinK med sine Israeliter i obebodda och o?
brukade landsträckor, och redan hade up»
natt en älder af 120 är, dog han, Redan
hade han ock intagit en del af det förlof»
wade Vandet, det han delat emellan Ru-
bens, Gads och Manasies Stammar. Fö«
re sin död lät ban Israeliterne samlas om,
kriug sig, och förestälde dem ännu en ganZ
de mangfaldige wälgerningar som Gud
bewisat dem och deras Förföder. Han eo»
inrade dem de wigtigaste punkter i La«
gen, dem de famwetsgrant stulle iakttaga,
och försäkrade dem, at/sä länge de obrotts,
ligt Hollo desiä Lagar, ffulle de wara de
lyckligaste mennistor pä jorden; men, dä
de öfwerträdde dem, blifwa sa mpcket o«
lyckligare. Han talatze til hwarje Stam
särffUdt, och författade en förtrWigVcmg,
i hwilken han förestässer GudS wälgernin-
gar emot Israeliterne och deras otacksam»
het. Denna Säng mäste de unge lära u-
iantil, för at förwara i minnet desi inne<
Hall i hela deras lefnad Denno är den
MoseS, som i fem Bocker beffrifwit Men«
nistosiägtets första tilsiänd, och ludiffaFolkets Historia, til Hans tid. Detze Böc«
ker sta i Bibeln, och kallas de fem MosiSBecker. I första Boken beffrifwer hay

, D s werl"
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ly. d6d
werldens ssapelss, och det som, är nöhiHast
at weta of menniffans äldsta historia. Del«
ta ffref han pH Guys befallning, och en
stor del dcraf hade han ej kunnat wela,
om ej Guh uppenbarat det för honom.
DesisMosis Skrifier äro de äldsta af alla
de Böcker som nu finnas. Om wi ej Ka.
de dcm, sH ffulle wt »vara aldeles okunni.
Ze om det som tildragit sig under werl.

föOa twä och et halft tusende ar.
Af dem fo wi nu, huru Gud i början kun»
gjort menmffan fin wilje. huru faderllgen
han sörjt för hennes sannffyldiga bästa och
sött at göra henne lycklig. At hanstrifwitsannmg, derom är ingen twiflvel. Hans
bcrätleUer bekräftaS t iöljande Histo«
rien. Han är fK opaniff och upMta. at
han icke en gang förtiger sinä egna ftl.

Amnärkninlar.
Utan dpgd kan ingen meaniffa, inlet

fiägte, intet folkstag wara wcrkligt
ligt. Moses knnde derföre med wistbet sä»
ga Israeliterne det förut, at de i det ftukt.
bärande Canaans Land, där de med tlden
ffulle bo, ffulle blifwa lpcklige och
i den mon som de woro rättsinnige. Det
har ock fullkomligen inträffat. Nu lan
man gifwa hwar menmffa den försäkran,
at dygden gör henne glad och lpck ig, men
lasten sörr eller senare eländig och olyck,
lig, De fem MosiS Böcker för
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ylh Swiftert
v§ Ehristne hufwudsakl-gen den nytla, at
wl utur dem kunne hämta undtrrällelser
om den äldsta Religion, dygde.exempel til
wär upmunlran, och warnmgar ftr lasten
swagheter och fel. Men wid dttze Böckers
!äsning äx nödigt, at wi ihogromme, at
de woro ffrifne för Israeliterne, och at
deri finnas försattningar som endast woro
dem gifne, men icke angä osi, emedan desro uphäfne af Chrisio och banS Apostlar.
Kännedomen af detze ludiffe föreffrifter
har wäl för de Lärde en mängfaldlq npt»
ta, men Christne, som wilja läsa Bibeln
egenleligen för sin upbpggelse, böra huf<
wudsakeligen halla sig wid sädana ställen,som innehälla nyttiga lärdomar för alla
menniffor i alla tider. Af Slägte.xegistreNl
Offerlagarne och andre ludiffe Författ«
ningar, twagningar och utwärteS ceremo»
nier, kunne wi ej lära, huru wi stole blif,
wa trogne, dygdide och salige. Til den
ändan äro de icke Heller antecknade. I
allmänhet böre wi märkä, at mycket kunde
warc» wigligt för Israeliterne, som likwäl
ej är det för otz emedan det hörde til gam»
la ludiffa Regements.Författnjngen. och
til de genom Chriflum uphsfne Mosis
Sladgar. Detta qäller öfwen om alla öf«
riga Hisionsta Böcker i Gamla Testa<mentet.

20. Om
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2V. OM lofm.
Mosis död b!e§ lofua,, ssm war sN

Son af Nun, och utaf Benjamins Stam,
IsraeUUffn Folkets anförare. Gud hade
?äng,i sörut Msett honomdertil, efter han
waV Mosis tjenare och wän, och hade wid>
Dre tilfäAn Hdagalagt profaf
förtteende lil Gud, och Ledlighet i sit up«
sora n de. Gud bistod honom yä! el utom»
vrdentligt sält, och hjelpte honom under-
barligen, at han wed stne Iftaelttep kun«-
de intaga CanaanS tzan.d/ det Land, om,
hmlkot Gud redan hade fagt tll Abra«
Ham, at han wille gifwa det st Hans
terkommande lil egendomlig besittni,nZ>
Delta Land liggek emellan en Ulod, wld,
namn Jordan och Medslhafwet. WaK
kallar det äfwen förlofwade Landet,, eme»
Pan Eud loflvat det Zt Abraham och hanS
efterkommande, eller Palästina, utaf de
wid Hafwet boende Phllistesr. Del wae
Zanffa fruklbart, ochframbar alt fom klm-
de tjena lil liswets uppelMe och fsrnö«
Zande. Inbyggarne, sym dä bebodde Lan«
det, woro ogudakttge och l>öjde för afgu»
deri och de ffändeligaste laster. Ds offra«'
de mennistor, ja sine egne barn, Hto dcras

drucko tzeras blod, och bedrefwo an.
dre styggelser. MteliZen hade ock Isra«
eliterne kunnat förföras til samma rys«
zvärda gerningar; derförs förbjöd Gud

d?m,
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dM/ at ings wänstay med detta Folk, u«
«M i det stället ulrota dem, losua wat
M lycklig, at han kunde til besilming ut-
wisa wcha landsträckor st de Stamniar,
san, innan Moses dvg, icke hc>de blifwit
försedde losua lefde ännu nägre ar, se»
dan Israeltterne hade intagtt Canaans

Föte sitt död förmante han dem at
fottsätta kriZet med Cananeerne, erinrade
dem Guds mängfaldigei wälgerningar, och
Harnade dem at de ej fful.
le läla fig inledas i umgänge meddegudi.
lofe Canoneerne/ och ej tjtna de Gudat.svm de tjente. Han dog i sit lio är, och
« werldens »tzos Zr.

Anwärkmng.
Mu wvro ändteliZVn Israetiierne j detherrliga Land,- hwarefter de och deras För«

fäder länZtat- Sä upfplyes de lbften som
tvoro Abraham glfne. Hwad Gud lofwar>
det fussgöt hän, tMu länge det ock oftashnes dröia. Isiaeliterne hade bvrt tpd»
Ngen igenkänna Guds AllmaZt, Godhetoch Sannfärdighet, och detaf bewekas tilförtroenbe, tacksamhet och kärlek til ho«nom, och til en willig lpbnad för Hans b>fallningat; men föllande Historia wisatdock, at de fiests Utaf dem glömde och ösido-satte detza vligter- Det är et allmänt felhos mennistor> at de snqrt förgHta ätnjul-

Ne
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2t> UraMeenes HistsriH
ne wälgerningar, etler sätta et rmga wa>
de pa det Zoöa, som de länge njutit.

Tl. Iftaeliternes Histdtia linder Bo<
marena.

längt efter lofuas död, begynte I.
sraeliternes lpcka at äler aftaga, hwattil
de sjelfwe woro stulben. Ehutu alfwar-
samt Gud förbjudit dem, at ej tala nägon
af landets gamla inbygqate ibland sig;
sä inläto de sig likwäl i wänffap med dem,
vch ingwgo ägtenffap mcd dem Deraf
hände, at de äfwen aniogo landets hevni,
ffa sedwanor och bruk. De sägo all siags
fribel och sjelfswäld tillätas wid den hed,
nista ofgudatjensten, och detta behagade
dem. De woro säledes icke nöjde med, at
blott lilbedja den sanne Guden, all tingS
Skapare, ulan wllle äfwen haftda bilder,
wid hwars dprkanve de woro mindre twung»
ne. Onart fingo de smok for de stllndkli»
gafle laster, och, ehuru Oud warnade dem
iqenom fromme menniffor, utöfwade de
dem oförsynt och ftäckt. De gingo ändte.
ligen sä langt, at et rättmäligt firaff war
för dem ounbwikligt, och bestod detta strsff
hufwudsakligen deri, at de af landets in<
hpggare och andre folksiag, som bobde i
deraS granDap, blefwo öfwerwundne och
törtrMe. Dä de härigenom bätlrade sig

vch
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undcf Domakem.

dch bado Gud-om hjelp, sä hörde han de»
ws böner, och. igenom nagre modige och
lappre Männer, som funnos »bland dem,
beftiade dem lfrän Veras fienders för-
lruck. Dche Männer, som anförde och
bcfriade Israeliterne. kallydes Domare.
Ibland dem sr ingen sä berömd som
Samuel', bwllken tillika war Nfwet'
ste Prest och Prophet, det will säga, en sH,
dan som föruisäger tilkommande Händel»ser Före SamuelS tid ledo Israeliterne,
för deras olpdnad emot Gud, det straff. at
de, öfwerwundne af Philisteerne, blefwo
of dem n.chhardlade och lrl)ckte. Men dH
Samuel förmante dem, at de ffulle böttra
sig och afstä frän afguderiet, och da de!pv»
de denna förmaning, blefwo de pH Ssmu«
els förböner. räddade ifrän Philisteernas.
wälde >-- Samuel sörwaltade sit Embete
med all irohet 06) nit, inti! sin höga äli
der. Men dä nu Hans är gjorde honom
mindre sticklig til sit Embetes uträttande ,

öfwerlemnade han det ät sino Göner, i
hopp at de stulle följa Hans goda eMm.
pel; och hwar och en lrodde, at en sä red,
lig Måns Söner ffulle likna sin Fader.
Men detta war falskt. De woro girigK,
och den som kunde gifwa dem hederlige
stänker, den fick rättwisa, men den fattige,
som intet hade at gifwa, han fick lida
Samuel behöll dock sit anseende och wör«
VMS af alla, tildes han dog i en hög

äl-
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22. Is«etitcwcs Hisidriä
Zlder. Alt det märkwärdiaa, stm ifrsn
Mosis och under Samuels tid tildragit sig
ibland Israeliterne, innehässeS i losuä och
Domare Oöckerne. Man kan deraf för<
nämligast se> huru den saiwa Religionen
blifwit underhällen och fottplantad, äfwen'som huru Israeliterne watit benägne för
afguderi.

AnMarkningar.
Där ingen wördnad för Gud, inZettNeligion är, dsr är ingen dvgd, ulan la«

sier taga öfwerhand. Där ingen dygd är,
och där lasten fatt taga öfwerband, där
är ingett sann lpcksalighet, om Man och
bodde iet Canaan, iet Paradis. Isra«
eliterneö bebröfliga exempel bewittnat
Da de af Hedningarne, dem de tillato left
wa ibland dem, Isto sig fsrföras til afgm
beri, sä förföllo de äfwen lii de nfskpwär<
daste laster. som afguderiet hade i följö
wed sig. De tillsto sig wib be Hednisso
Afguda.Högtiderne de sjelfswäldigaste ut-
swäfningar, Zfwerlemnade sig ät den nes»
ligaste wällust, och öfwergingo til en flags
wildbet, som för dem hade de olvckligaM
följder. Sä förlorade delta Folk sin stur-
ka, föllo i fiendernaS händer, och funno
sig fluteligen i et nytt och lika swZrt siaft
weriz 3jet är en smärtande sorg försromme Föräldtar, nät de hafwa wanar,
tige Bartt. Mön öm de sjelfwe icke för<

summat
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Vndet AoMarMz.
Mmmat nZZot i deras upfostran, utan
Hjort hwad dem efter ytlersta för»
msZa, ss äro de frie frän olt answar hos
Duo, och deras wanckrttge Varn fä szelf»
we lida straffet för sin obetänksamhel och
dlvdnad.

,22. Israelitewe begära m KommZ.
Wid pH 400 Zr, Me Istaeliterne wa»

af Domare. De hade under den
iiden icke haft eller behöst Konnngar; tp
Gud allena war deras Konllng. Han sjelf
hade giswit dem Lagat; och när han an»
nars wine .izifwa dem nägon wigtig un«
derrättelse, sä gjorde han det igenom sinä
Wropbeter och Prester. I denna ställnins
hade de altid bort ffatta sitz lpcklige, at
Duo drotz en sädan faderlig försorg för
dem; men de wifite icke at rätt wärdera
sin lpcka. De fsgo, at Ma andra Folk«
slag, som woro deras grannar, hade sinä
Konungar; och derföre wille de hafwa det
likass, men betänkte icke, at Konungar of«
la miOtuka sin mogt, til at pläga och för»
irvcka sinä undersätare. De önstade nu
at fä en Konung, och foregäfwo, at Sa«
muels Söner illa förwaltade sit Embete.
Samuel Me wäl afräda dem ifran dettä
bestnt; men, som de woro obeweklige, sH
frsgade han Gud, huru han borde förhäl»

E. lss
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22. Israeliterne bcgära

la sig i denna sak. Guds swar blef det,
ot han stulle gifwa dem en Konung ,' sä
stulle de snart fä erfara, hwad följder det
har at wara knorriste emot Gud och mist.
t>ö'de med Hans jlprelie. Samuel mäste
ssledeS säga dem, at Gud wäl bifallit de»
ras begäran, men de stulle, igenom denna
förändring i Regeringssätt, föriora mycket
of sin frlhet cch lida mpcket af sinä Kdnun^
gar. Häraf läto de sig dock icke afsträckas.

Den första, som PZ Guds befallning
blef kallad til denna wärdighet. ivat Saul,
«f Benjamins Stam. Han habe mänga
goda egenstaper, i synnerhet i sin ungdom,
vch förehill sig i början af sin Rcgering
gansta tappert emot Israeliternes fiender.
Men han war egensinnig cch wllle göpa
alt efter sin wilje, vch när Gud uttrpcke»
ligen befallle honom nägot, sä giorde han
det antingen aldelks icke, eller ätminstone
<j til alla delar sä som Gud «ville hafwa
det gjordt. Gud war saledeS billigt nn§.
nöjd med honom, tog derföre sin hand ifran
honcm, sä at han ej mera war sä lpcklig
i sinä krig emot fina fiender. Saul sjelf
saknode ock hos sig det wanliaa förtroen»
det til Gud, och dä han en gsng mäste gä
i krig emot Philtsieerne, kände han sig klen-
modig cch förftgd. Hans folk blef ock wer»
keligen siaget af fienderne, Saul, pä et sä»
dant sätt kommen i fara, gaf alt bopp för-
lorat at kunns undkomma. Af förtwifian

befal'
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en Rotwng.

befalte han sin Vetjent, som Md bar Hans
Wapen, at si;ck<i honom til döds; men dH
drnne ej hade hjerta at söla sinä händer i
sin KonungS blod, sä tog han Swärdet
och stack sig sjelf. Redan föeut hade Gud
igenom Samuel lätit tilsäga honom, at den
KonungSliga wärdigheten ej stulle förblif»
wa inom Hans siägt.

Anmärkningae.
När mennistor ei öro nöjde med sitNsiänd, sä falla de pä allehanda däragtiga

önffningar och hwarigenom de
försämra sine omständtgheter. Sä woro
Israeliterne misinöjde med det Regerings»
sätt, som Gud sjelf, af heliga orsaker, ha-
de föreffriswit dem. De fingo äfwen en Re«
gements>Fsrfattning, men mer til deraS ffa»
da Hn nytta. Sedän Konung Saul en
gäng begynt handla mot Guds wilja, för-
föll han ftän denena synden til en annan,
förbittrade sit hela lif, och ändade det i
förtwifian.

2). Davids Historia.
medan Saul lefde bade Gud lätit

smörja David til Konung, David war af
ringa harkomst, och Hans Faver Isai bod-
de i den lilla Staden Bethlehem i luda
Stam. Säsom Goffe wallade han sin Fa«

E 2 ders
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2Z. 2>avids Histonssj,

ders far pä marken omkring Vethlehem >

hirarunder har gerna tänkte pä Gud, och
understundom förfatlade verser, dem han
sjöng ute ra marken och lillika spelade rs
Harpa. I fin ungdom wisade han et oför<
ffräckt mdd, da han en gäng dödade et Lejon,
och en annan qänq en Björn, som hade
angripit Hans Mrahjord, För det at han
strcf sa förtröffeliga sanger, och spelade sä
w6l M Harpa, tog Saul honom til sit Hof.
I början wannt han SaulS tpcke, men snart
fick han i honom en fiende af hwilken han
förföljdes; ty Saul afundades honom at
han b!ef sä allmänt ölstad och ftuktade,
at han med tiden torde försöka at rucka tit
sig Rikssiyrelsen; derföre traklade han wiV
fiera tilfällen tfter Hans lif. Hwar och en
könde Davids ostuld, och sjelfwa SaulS
Ssn, Prins Jonathan, som hade saltat en
upriktig wänssap för David, ocMaöe sin
F.ders upförande, och försökte osta at stil»
la Hans upbragta sinnen; men kunde in-
gen ling uträita. David mäste öfwergifwa
Sauls Hof, och, säsom fiygling, gömma sig
iln här, <ln där, emedan Saul allestädes
lät söka honom, säsom sin argaste fiende.
Men Gud bewarade honom altid, at han
«ndkom Sauls mordiffa hän der. Efter Sauls
död blef han af Folket wald til Konung,
hwartil hqn af Gud warit länge utsedd;
emedan Gud cllstade honom i spnnerhet för
Hans goda hjerta och upriktiga GudSfruk-

ian.
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21. 2>avids Historia.
san. I sjelfwa werket war ock David den
bäste Konung, regerade mestedels
ösiverwannt de ännu öfwerblifne Canancer
och äfwen andra nästgränsande
Folkstag Sedän wägade ock ic?e Hans Zran<
Nar ofreoa honom, emedan de fruktade för ho»
nom, för det de sägo at G>,ld war med honom.
Tll denna tid hade Israeliterne endast Wel°
satt siA med Äkerbruk och Boffapsffötsel, men
nu regyme ve äfwen at idka Konster och
Handtlverk. —David älffade sin Gnd ofwer
alt, och sökte altld at behaga honom. I syn«
mrhet tachade han honom för Hans wä!"
Zerniligar, och erkänds at han war dertil
owärdlg, SKsom memnjba nied n,enskliga
s!rag,heter> felade han äfwen och under--
stnndom begick grofwa forseetser, men än«
Zvllds dem fnart och bätlmde sig. De Scin«
ger han hade försattat kallas Psalmea Mi
dem gifwer han sine undersätave stera go.
da lärbomar, bestrifwer dvgdenS förträff»
llghet och lastens wederstygglighed. äfwen.som de fromMas lycksalighet ock) de
aktiqas strafsi och. upnmntrar hwar och en,
tl! och tacksamlM emot, Gud.
Man ser häraf, at hails hjerw want up-.
Wlt a§ ädla känflor för Gud. Hans' Sän«°
ger innebälla äfwen Prophelior vm sn re»
noxe och fuNkomligare Rsligion. I allmän-,
het äro detza Sänger sä beffaffade,. at de
ej kunna hafwa blifwit förf>Htt<,de, ujan et

Guddomligt bisiänd. Sw,
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2;. Qavtds Historia,

den kinnbaraste forg fsr denn« fromme Ka<
nung war < at han bade en olydig Son.
wid namn Absalom. Denne Bngling war
i wäxt och ffapnad ganffa wacker, men sä
mycket sulare til sit hjerta. Han gick i fin
«ndffa sä lsngt, at han sökte stöta Fadren
ifrän Thronen och sjelf blifwa Konung.
Til den ändan bragte han, genom nedrigt
smicker, en stor del af folket pä sin sida,
upsatte utaf dem en Armee, med hwilken
han qick til Jerusalem, för at öfwerfalla
sin Fader- David mäste rädda sig med fiyg.
ten, men han hade dock Offtcerare och Sol<
dater som woro honom trogne. D tze gin-
go til strid emot Absalom, ssoqo och för»
ffinZrade Hans anhängare. och nödgade
honom at taga fiygten. Nu förföljde bo«
nom GudS straff, at han fannl sin död.
Han red i fullt sporrstrek under en Ek.
men fastnade ien nedhängande gren, pä
hwilken han blef hängande med sit länMhär. Han kunde ej göra sig ltzs, utan Us.
nan, pä hwilken han red, lopp undan ho-
nom. Generalen loab säg detta pä afständ,
ffyndade dit, och stack honom til dödS, Sä
straffar Gud otacklamme och olydige Barn.
David hade ock en wis och forständig Son,

Salomo, Kwilken han, före ssn
död, förklarade för sin Efterträdare i Re<
geringen, Han dog, sedän han regerat öf-
wer luda Stammen i Hebron i ? är, och
33 är öfwer hela Israel i Jerusalem; sä-

ledes
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2;. David» Historia. ,

ledeS tilsammanS 40 sr. (I WerldenS
2969 är,)

Anmärkningar.
Hade ej Davld i sin ungdom blifwit

pröfwad af sa mycket lidande, sä hade han
förmodeligen ej blifwit den store Man, som
han war säsom Konung. Blif ej modfäld,
om härda öden möta dig i d.n ungdom.
War biott from och dpgdig, och trogen i
dtna pligters upfpllar.de, sa st.ll du i si»
nom tid komma til.beröm och ära.

D wids Pfalmer äro otz wigtige, for
de mänga dygdeläror, tröstegrunder, up«
muntringar tll Guds lof, och spädomar om
Christo, som där innehällas Men man bör
marka, at David och de öfrige PlalmerneS
Författare lefde i en tid, da Sedoläran ej
annu kunde hafwa den fulllomltghet, som
lesus gäf henne. Man mäste äfwen förkla»
ra witza Psalmers mening, utaf de om»
ständlgheter, under hwilka de blifwit fftifne.
Sa har David, til ex., författat de flests
sä kaliade But.vsalmer under smärtands
sjukdoinar, eller efter en ofwerständen stor
fara. Wi kunne derföre icke lämpa alta
ställen deraf pä otz och wär sinnesförfatt-
ning. HroppSlig fägring är i sig sjelficke at
förakta: ly det ar en Guds gäfwa. Men det
är däraktigt at deröfwer högmodas.
wäxt och ffapnad tjenar til, intet, när man
har et elakt hjerta. Det se wi pä Absalom.

E 4 24. Sa«
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24. Salhmos HistorU
Valomo war den wisasie af alla Konun»
gar, fom nägonsin haswa regerat. Han on»
ffade sig ej mer, än et wist och ftomt hjer-
ta, och Gud börde Hans önffan. N6r baw
en gäng p« höjden af Gibeon offtat st Her«
xen, drömdo han foljande natten en märk°-
wärdig dröm. Han drömbe, at Gud up"'
penbarade sig för ho:wm, och sade til ho«
no-m: Begsr hwad du will at jag stall gift-
wa dig. Salomo swarade: Du hae bewi-
sat min Fader David stor barmhertighed.
I hanS Mlle stall jag nu rcgera et tal°'
kikt Folk, hwartil fordras mpckrt förständ
vch wishet. Gif mig derföre wisheten, at
zag mä känna din wilje och med rältwisa
siyra detta Folk. Det är min enda bön.
Gud, nöjd med denna bön, sade
Efter du ej begärt rikcdom, länO lefnad
«ller andra timmeliga fsrmoner, utan en«
daft wishet at wäl regera, sa will jag up«
Ma din önffan. Jag gifwer dig mer föe.
fiand och wiSbet, än nagon Konung hait
före dig. Du siall ock fä mer än du begärt,,
nemligen nkedom, ära och en lsng
allenast du efterlefwcr minä befallningar,
fssom din Fader David gjrrde. Da Salomo
waknade, kom ban ihog sin dröm, trodde al
Gud stulle upfplla del löfte han gifwit ho»
nom i sömnen, och ffyndaoe til lerusa'
lem, at för Gud frambära tacksamhets of»

fer.

?2



24. Vatomos Difteria.
fer. Han ofiade ock snart ftere prof of siu
wlshet. Sin käriek lil Gud bewisie han i.
bland annat äfwen derigenom, at han M
den Högstes ära upbyggde et Tempel. An«
da til denna tid hade Israeliterne ickehaft
nägra Tenlpel, ulan endast Tabernakel el-
ler Tält. som kunde ftyttas hwart man
wille, och uti hwilket Lagens Taflor för»
waradcs- Wät hade Davld i fin ttd tänkt
ot bpgga en ordentlig Kyrka; ty han an.
säg det fasom orätt, at man ej Kade nä-
got anständigt Hus, där Oudstjensten kun»
de förrättas. dä han likwäl bodde i et
präktigt PallatS. Denna Davids afsigt war
wäl behaglig för Gud; men han förklara»
de dock, at det stulle wara Salomo fö,rbe«
Hällit, at utföra detta stora werk. Salo.
mo fullbordade äfwen denna byggnad pH
fju och et halfi ar. Denna Byggnad eller
Tempel stod pä Berget Morlah i Staden
Jerusalem, och war fs kostbart, at det öft
werträffade alla da bekanta byggnader. Dä
detta Tempel inwigdes, wor-o Konungen,
de äldste i Rrket, Furstarne för Stammar»
ne, och Hufwudmannerne för Slägterne
närwarande. Utaf Presterne frambarS en
otalig. myckenhet offer. Tacksclgelse.sänger
ansiäldeS, hwarwid spelades pä Harpoeoch
andra musikaliffa Instrumenter I Temp,
let wisade sig et glänfande moln, fasom
tecken til den ofynlige GudenS närwaro.
Dä föll Salomo ps sinä knön, lyftade sinä

E 5 häm
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24. Salsmog Historia.
händer mot himmeten, och offenteligen för-
rättade en rörande bön. Strar derpä föll
en Utomordentlig eld frän himmeten, som
förtärde det frmnburna offret, och bewisa.
de at det war Gudt behagligt. Högttdlig,
heterne warade » ? dogar, och strax deref-
ttr uppenharade sig Gud för Salomo an»
dra gängen, och försäkrade honom om sit
nadiga wälbehag, men tilsade honom lillt'
ka, at intet offer är honom fä b«hagligt,
som et godt och lydigt hjerta, cch at han
stulle watsigna honom och hanS Folk, s»
länge de gjrrde Hans wilje; men om de
nfföllo lfran honom och dprkade andra Gu»
dar. sä ffulle han ulrota Israel och öde"
Ugga det herrliga lerusalems Tempel.

Anmärkning.
Det hedrar Salomo, at, dH han sickiilständ af Gud at begära hwad han wil.

le, Han endast bad om wishe!. Delta e?fempel är wärdt at eflerföljas; tn i alla
siänd hafwe wi wiShet och kunffaper no»
dige. Aro wi förständige och rättsinnige,
sä stola , med Guds hjelp / wapa foretag
lvckas, och sa mycket, som är vtz nodig-i och
lwtligt af jordistt godt, stall dä äfwenNlfalla A

25. Fort-
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«5. Fortsättning af Salomos Di.
storia.

Vedan Salomo fullbordat Tempel.bpgg»
naden. lät han för sig anlägga ffere präg«
tig Slolt, Bpggnader och Trägardar.
H uis Hof.Stat war ansenlig och ly, . e;
Hans rikedomar omstlige. Redan bade han
blifwit namnkunnia yos de offsgsnaste
Fottflag, ss at förnsme Ntlännmgar ansä.
go för en lycka ot fä lära känna honom.
Iblflnd andra kom Drottningen af Saba
lil Jerusalem, blott för at fä lära känna
en ia berömd ocb wis Konung, Alle för«
Vndrade sig och bekände, at sa otrolige be-
rättelscrne om honom hade warit, fä hade
de dock icke sagt hälsten af det, som de nu
sjelfwe hade selt. Men wld ssutet of sin
lefnad satte han grofwa ffamfläckjir pä stn
hedcr- Han hade tagit sig ftcra Gemäler,
wland hwilka somlige woro af Hedmst
härkomst. Sädane gifiermäl hade Gud ut«
lryckeligen förbjudit bonom; men som han
öfwertradde Guds förbud, blef han af des,
sa Hedmffa Qwlnnor förledd til akguderi.
De bade öfwertalat bonom, at uti och ut»
vm Jerusalem upbygga flere Afguda-Tem»
pel, där deras Prester anstälde offer och
rökwerk. Til straff for denna efterläten.
het, förkunnade Gud honom, at Hans ef«
terkommande ej ffulle behälla hela Konun-
garcket. Denne wise Konung har för.

fattat
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25. SalowM HVoM.
fattat ficre ffrifter och ssnger. Tre Böcker,
ffrifne af honom, sinnas t wär B bel, och,
Utaf dem äro i spnncrbet twä nyttige för
bw>ir ech en at läsa. Hans Ordsprak, et«
ler Sedoläror, innehHlla lefnadsreglor för
menniffor as alla Adrar och siänd, ja äf-
wen för de unge. Hans Predikare, eller,
offentelige bärare, innchäller starpsinnige
bew!s, st ingen mennista kan bliswa werk.
ligt lrckliA, utan atbcfiita sig om en sann-
Gudsfruktan, och frawför all at sträfwa
at winna Guds behag Salomo tros <lf«
wen wara författare til Höga Wisan, dHv,
den ägta troheten befjungeK, och trWne
ägta MakarS Mhed

AnmZrknmA
Ehuru en närä förbindelse och föriw«,

ligt umgönge med Hedningarne, »voro lu°
darne sa alfwarligen förbiudne, sä, afhöllo
de sig icke veriftän. Sjelfwe den annars
sä wlse Konung Saloino lät förleda siK
at ingä förbindelfe med Hednista Qmin»
zior Härifrän härledde sig de mänga o»
lyckor, som sedän öfwergingo Ifraelllerne.
I alla tider giswas mod sjutor, hwilka' is»
U anses ffadlige, efter fiörsta dclen atz
menniffor äro fallne för dem. Det är
före högst nödigt, at barn och ungdom
zid taga sig til wara för förförelsen. Det
Hx ej allmänhetens och sedwanor,

och ChristNldowens förz<
ffris.
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s<. Ricas dclilinK.
ffrifter, som ffola wara regel cch rZttefnö»
re för wärt upförande. Den som spn»
dar med werlden, den blir ock straffad mcd
werlden.

26. Mkcts delning.
Son, Rehabeam, efterttädbeKadren i RegcrinZen, och gaf, igenom sit

vbetänksamnm och stolta upförande, anled.
ning, at tio Slagter ifrän honom afföllo
ych walde lerobeam til sin Konung An«
l?dningen derlil war följande. De fieste of
Israels Stämmar stickade Gändebud lil
ReKabsam, med begöran, at han matte es»
tergifwa en del af de ulstylder, hwarmed
Hans Fadet hade betungat dem, och hwil-
ka de nu mera ej sägo sig i siänd at be«
tala. Rebabeam fragade först sin Faders
gamle Rädgifware, hwad han borde swa«De rädde Konom, at han stulle meb»
qifwa Folkets begäran, emcdan den war
billig, och, om ban det gjorbe, sä stulle
Hans undersätare blifwa honom sä mycket
wer lrogne, Ej nöjd med delta räd, frägads
den stolle Konungen äfwen nägre Vnglin«
gar, Hans jemnärige, huru han stulle för«
hälla och af dem fick han et sädant rädsom ban onffade. Du är Konung, sade
de, och behöfwer ej frukta för nägot. Säg
dem detföre, at du ssall lära dem lyds

bät'
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78 Rikctl, dclning.

hättre Hn din Fader. Han har ltlcktat b«m
med ris, men du ffall tukta dem med gist«
lar. Detta räd är förlraffligt, tänkte Re>
habeam- Han lät berföre Sändebuden fä
företrHde och gaf dem delta härda swar«
När de kommo hem til sinä medbrödet med
denna obedageliga berättelsen, wäcktes et
allmänt mi§nöje. Tio Slagter afföllo dä
ifrän Rehabeam, upsade honom all lydnad,
och walde sin egen Konung, wid namn Ie«
robeam, som redan i Salomos tid war det»
til af Gud utsedd Enoasi de twä Stam,
marne luda och Benjamin blefwo Reha»
beam lrogne. Iftän den tiden woro säle»
des twä Konungariken. Det ena, som
Rehabeam och Hans Thronföljare beherr.
stade, hete luda Rike, och war det min<
sta; det andra, öfwer hwilket lerobeam re<
gerade, och war det siörsia, hete Konunga.
riket Israel, Pä et sädant sätt upfyldes de
hotelser, som Gud haoe gjort Salomo.

Amnärkningar.
Den som begsr mer ätt honom tilkom»

mer den förlorar ej sällan äfwen det som
honom med rätta tilhörer- Det se wi pH
Rehabeam. Följom dä ordspräket: Man
maste leftva och läta lefwa, Sök i wig-
tige angelägenbeter räd af förständiqe och
erfarne wennistor. Men följ dem ej blind»
wiS, utan pröfwa dem och wälj de bästa.
At Rehabeam begärte rad af gamle och

un-
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2?. Gm V liwel.
lmge, wsr i sig sjelf icke orält. Men at
han följde det sämsta rädtt, war bewis til
dbttänksamhet. Det är en stor olycka för
pnglingar, at de häldre lpda sinä jemnäri»
ae, än gamle, erfarne och förständige per»
s)nee.

27. OM Konuttgariket Israel.
Konungariket Israel hafwa tjuguKo-

nung<r regorot efter hwarandra, hwilka
alla hafwa warit afgudiffe och ogudakttge.
lerodeam den försie Konungen öfwer de
iio Slaqterne, afwek helt och hässit ifran
den Rellgion, som Gud hade förestrifniit
delta Folk. Han fruttade at, om Hans
underlätare stusse, efter de Guddomlige stad«>
garne, fara Nl Jerusalem, för at viwista
de ärliqe Högtiderne, sa ffulle de med ti<
den frestade at gifwa sig under Ko-
nungarne af Davids hus. Til at förekom-
ma detta, inrättade han i sit land en egen
GudStjenst, och just en sädan som Gud ut-
tryckeligen förbjudit. Han lst uti Dan
och Bethel upresa twä gyldene Kalfwar,
och Hesalle sinä undersätare at tilbedja dem,
tilsatte Prester, som ej woto af Arons
Slsgl, och offrade sjelf pH sinä Afguda-
belätenS Altare. lerobeam wtlle wäl, at
de under desiä bilder stulle tilbedja densanna Guden; men han witzte, a< Gud ej

wille
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27, Gm HonungarlLct ijsrM.
wille dprkas under bilder, emedan det sr
det närmaste steg til etfullkomligtafguderi.
Alla de Konungar, som efterföljde honom
i Regeringcn, och, säsom han, bodde i Sa«
maria, efterapade honom i afguderiet Den
wärsta idland dem war Ahab, som hade en
afgudadyrkerffa til Gemäl Han gick widci
längre än lerobeam; ty fastän lerobeam
inrättade en förbjuden Gudstjenst, sä wille
han dock, at Israels Gud stulle dprkas un«
der och med bilderne. Men Ahab uhbygg»
de äfwen ät Baal en falst Gud i Zidott,
Altaren och Tempel, och bonom til ära til»
saltes Prester, som ffulle besörja om afgu»
datjensten. Pä sädant sätt blefwo de fteste
Undersätare forförde til afguderi. Som det
waratbefara, at den endesanneGudenskän»
nedom och dorkan lkulle aldeles utstockna; sä
utsände Gud en Man, som med alla kralter
ifrade emot afguderiet, och tilsade Konung
Ahab, at de Gud>?.r, som han lät soiket dprka,
woro liflöse bilder, och witzte lika sä iitet,som
de Prester, som betjente dem. Denntz
Man, som war en stor Prophet, hete E«
lias. Igenom honom gjorde Gud manga
underwerk, i afsigt at öfwertyga Folket,
at det war idel bedrägeri med de Gudat,
som de dyrkade, men at han deremot wo>
re den ende sanne Guden. Pä mänga
werkade detza under, pä andra intet.

Under de följande Konungar tog af.
guveritt mer och mer öfwerhand. Gud ut<

sän«
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u?. Oin Ronungariket Istacl.
sände derföre den ena Prophelen efter den
andra, som wornade och hotade med ound,

wMiHe straff. Understundom siraffade Gud
äf.ven detla afgudillu Folk, men ingen
förbättring spordeS deraf. Han mästs der<
före ps et kännbarars sätt förödmjuka de
gensträfwige. Han tillät at Konungen i
Wyrien, widnamn belägra»
de och intog Staden Samaria, och borrt-
förde til Sorien den siste Israelitiffe Ko«
nungen Hosea, tillika med de sieste Hans
llndersstare. Ssledes blef det iand, som
de tio Slägterne bebodt. til det mesta ut«
blottctt ps inbyggare, och Konungariket tog
sit siut, sedän det watat i trvä och et halft
hundrade sr. (Detta ffedde i WerldenS
Z263:dje sr.)

AnmarklttnF.
SZdan som Konungen är, sädane är»

vck undersätarena. De lpdande och rinZa-
re Folkclatzer följa gemenligen de stprandes
och förnämes erempel. Hade ej de Israe-
litiffe Konungarne förfallit til afguderi,
sä hade ock icke deros undersätare gjort
det. Men det som är vndl kan icke blif.
wa godt, derfire, at msgtige och förnämemennistor begä det. GudS lag och före-

äro de säkrasterättesnören för wärt
upförande. Andre mennistors erempel mä
wi blott sä wida efterfölja, som de öfwer-
enSstämma med Guds wilje. Gud har al»

F >rig
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2F. <vm Juva.
drig lätit fattas menniffan underwisnm.
aar cch upmuntringar tildetgoda Ibland
Istaeliterne woro wäl mange förkdare,
luen <!lfwen ma,!ge Propheler och Lärare,
ibland hwilka Elias war den sörnämste.

28. Om Konungariket luda.
Konungariket luda hade afguderiet

mmdre bordt wisa sig, än uti Iswelitlsta
Riket; dä i Hufwudstaden lerujalcm fants
tt prägtigt Tempel för den sanna Guds.
tjensien. Det vaktadt woro dock nalige
Konungar jä obetsnksamme, at de dels för<
enade afguderiet med den sanna GudSdpr»
kan, dels öfwergäfwo aldeles den ende
werklige Guden, och blolt tjente afgudar.
Denna lasi begicks redan af Rekzobeam,
SalvmoS Son. straf efter>Rikets delning.
Ibland Hans efterträdare woro wäl fleresromme Konungar, som ifrade för GudS
sra, och sökle äterställa Religionen i sit
tilbörliga stick; men mänge woro ock i in»
Zen del bättre än Israels Konungar. Gud
lät derföre igenom sinä Propheter warna
dem, förkunna dem rättmätiga straff, ochhemsöra dem med fiere olpckor. Han lät
iilsöga dem, at, sä framt de ej bättrade
sig, sä stulle deuldrifwas ur sit Fadernes»land och i främmande Länder rata i träl«
dom under deras fiender. Men delta spn«

les
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28» <vm RsnmiFgriket luda.

tes el Heller werka pä dem. Den siste Ko«>
nunqen i luda, wio namn Zedekia, kände
ginffa wä! hwab som händt hanS Förft»
der, men det o.ikladt jrädde han dock i d ,

raS fotsvär. Han straffades derföre ock l f
Gud, pä det sätt, at han mäste gifwa sig
undtr Babyloniffe Konungen Nebukadne.sar och swärja honvm trohelsed. Snart
bröt han dvck denna sin ed, han. som ej
nu kunde hjelpa sig sjelf eller hoppas be-
stpdd af den Alsmsgtige, hwilken han ha»
de förkastat. Babylonicrne, för at häm«
naS pahonom, tägade emot Jerusalem, och
eröfrade denna Stad efter en längwarig
belägring Templet plundrades och brän«
des, Staden ödelades, offploige Bc:rn och
gamle krgftlöse menniffor mordades, och
de öfwerblefne borrifordeS til Babylon li
werloens 3593 är). Konungen mäste se
sinä egna barn mördas för Hans ögon, och
sjelf siutligen beröfwad sin spn, och fänas»
lad i kedjor, läta sig borlfiHpaS til Babel.
Man kallar detta ludarneS Babploniffa
fängenstap, under hwilken de dlefwokring»
spridde ide Babyloniffe Länderne. Hela
denna Israetttiffa Folkets Historia är aan«
sta Wi kunne deraf se, huru Gudsr sinnad mot menniffor, huru willig han
örat bewisa dem wälgerningar, och i sun»
nerhet, igenom Religion och dpgd, gor«
dem lpcklige.

F» Men
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2B. Gm Konttngsrikct Inö,t.
Men wi hafwe cck i detta elaka Folk

et afsträckande erempel, huru o.tacksamme,
lättfinnige och ostadiqe mennMr äro. De
maste ofta tilsta, at det sr oförnustigt och
owärdigt at wara otocksam och olvdig mot
Gud, och det oaktadt äro de det. För na>
gon gäng erkänna de, at de handia orätt,
och bestuta at bätlra sig; men denna bät»
tring föga alfwarlig, blir ock föga wat<
«gtig; ty deras egne inf>)ll äro dem altid
bchagligare, än de tpdligaste och helsosam»
masie befallningar af Gud, Alla Israeli,
liffe KonungarS Historia finneS utförligen
i de 2 Samuels Böcker, i de 2 Konunga»
Böckerne. och 2 Chrömke-Bockerne el»
ler Arböcker. Aldre än detze Böcker syneS
lobs Bok wara. Uti den föreställeS och
förklaras den sanningen: At intet ondt kan
wederfaras den fromme, utan GudS wisa
tilstsdjelse och Försyn, och at det omsiderstall gä honom wäl.

29. OM Propheterne.
Vuo habe obestrifligt tälamod med det
ludista Folket, ech anwände alla uptsnl-
liga medet för at rävda det. I spnnethel
betjente han sig af Propheter, det äf pee-soner som woro begafwade mcd en utom«
ordentlig wishet, och pä et underbart sättuplpste om GudS wilje. Detze blefwo sän-ve
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2Y. Vm propheterne.

de at underwtsa och förmana jolket til bät«
tring, at hota de ohörsamme med Gudso-
näd och straff, men tiUka förMra, at han
tilnäde uptagcr den som bättrar sig. Nam-
nen ps de Propheter, som striftellgen för«
faltat hwad de lärt och <talat, äro: Esaias,
Jeremias, Hestklel, Daniel, Hoseas, Joel,
Amos, Ohchm, Jonas, Micha, Nahum,
Habakuk, Zepbania, Haggai, Zacharias,
Malachias. Deste redligs Män tpckles wäl
föga uträtta, emedan de osta bleswo sms»
dade och bespottade; men deras tal och
strifter medförde dock den ftora nptta, at densanna Religionen dem bewarades
iftän förfan, De lärde med tydlighet, Hu»
ru Gud pH et wärdigt sätt bör dprkaS, at.
han ej har afseende pä blolta uiwörtes ce»
remonier. utan fordrar et upriktigt och godt
hjcrta och et dygdigt lefwerne: At han ej
egsnteligen belönar den sromme i denna
werlden, utan förnämligast i ewighelen.
Propheterilas spädomHr hafwa ock sin märk-
ttga nylta. SomliM utaf dem upfyldes
snart, somtisse ej förr än efter längre tids
förlopp. Märkwärdigast är del som de
tala om en stor Wennistoflägtets Wälg/ö»
»are, som ffulle föbas af deras Slägt, för
ot stawställa Religionen i sin renhet, och
göra den bekant för hela werkden. Esaias
dar pä det tydligaste propbeierat derom,
»ch sä lifiiqt förejiällt det lpcksaliga tilständ,
i hwilket Gud stulle försätta sinä dprkare,

F 3 som
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29, Vm propheterne.

som hade han sett det med egna sgon. le<
remias hade förulfaqt, at Jerusalem ffune
för»töras, at bäde Folk och Konung stulle
borlföras til Babylon, men at denna fän«genssap ffulle efter 70 är uphöra och Je-
rusalem äter upbpggas.

Emedlerlid hade denna ludarnas ffing.
rlnss en gansta stor nytta och war et för«
träfftiZt medel at widmagthalla den sanna
Religtonen och at qöra den bekant i an»
dra länder. När ludarne ssgo, huru no<
aa alt intrckffade, som Gud bäde lätit för.
lunna dem igenom Propheterne, och at all<t
siraff, hwarmrd de blifwit hclade, werNi,
gen drabbade dem, sä tänkte de: Witzerli»
gen mäste dttze Män wara
efter de sä noga weta alt: M se nu äft
wen, at Gud welat osi wäl, i det han sä
ofta lätit warna otz: Wi se. at det gifweS
ingen Gud utom honom, och at det är o«
förnuftigt at förlita pä sädane Gudar, som
Hedningarne tilbedja. Ifrän den tiden be»
Zynte de falla en rätt afffp för afguderiet.
Afwen hade de folkstag, ibland hwilka
Israeliterne wcrit, lärt at bättre känna
den sanne Guden, och at wörda honom.

AnmärkninF.
När Gud sänder härda öden öfweret folk, sä har han dermed sinä wisa och

heliga afsigler. Han will derigenom pröf»
Va de fromme och wäcka de sälre til bät«

tring.
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?v. ludar«?g äterZ. til deras Fadernesland.
iring. Hwad wi säledes talle straffafGud,
det är i sig sjelf en werkellg wälgermng.
Af dplike medel betjcnar sig Gud, at fö«
rekomma et folks förderf, cch at, befordra
dpgden.

30. ludarnes atergäng til deras Fä-dernesland.
ludarne tilbragt ?oar i den Ba.

bylonista fängenstapen, upfplde Gud sinä
löften, och fvgade det sä, at de fingo til»
fiänd at ga tllbaka til sit Fädernesland.
Cyrus, Konuug i Persien, som under ti»
den hade bemägtigat sig Babulomffa
ket, gos dem dett3 tilstand < är 3446). Män.
ge hade ej lust at gä tilbaka, emedan de
hade töpt sig egendomar i det land, därds

faiigne, och hade samlat ansenlig
förmöqcnhet De wille derfore häldreblif»
wa där de wvro. Wid pa§ fo«
ro nldaka til Jerusalem. ar.förde af
GeruKabel, som härstammade ifmn Kongl.
ludist stägt. Efter deras älerkomst inrät»
tade de fölst et Altare och degynte scdan
Tempeloyggmwen- Da grundivaleu drrtil
lades, gladde de sig rätt inncrligen,
men de äldre som sett det gimla Teiuplci,
kunde ej hälla sig ifrän tärar, .emedan de
lätt lundf söreställa sig, at det uya pä länge
när icke stulle blifwa sH prägligt, som det

F 4 galn<
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Zv» ludarne» äterg. til Vera» FsVeetteslchnd.
gamla war. Flere hinder lades dem i wä-
Zen, sä at de ej förr än eftce mä>nga äe
tunde fullborda detla werk, Esrg, som war
«f Ofwersteprestelig siäfzt, stälde Gudsijen«
sten i fullkomlig ordning. och gjorde desi»
utom manaa goda inrättningar. I samma,
bemödande fortfor äfwen Nchemia. Desie
twä Män hafwa strifwit sin titzs Historia.
ludarn« lefde länge i fit tand tHmmeligott
lugnt, och hade den största afffy för afKu-deki. Mcd tiden hade de fkre Alada och
obehogliqa iden, titdesi de ändteligen kom-
mo under Romarenas Herrawälde, är 392!.
Under detta öfwerherrstap sicr en Idumeer,
wid namn Herodes, Konungalnagten öf«
wer ludäen. Han war ärelpsten och grpm,
lst utwidga leVusalemS Tempel, bloit för
at winna ludarnes tilgifwenhet, och, när
han behöfde Romarenas bewägenhet, sH
wisade han sig äfwen sä böjd för den Hed»
nista Religion, som han hade warit för
ten ludiffa.

Anniärkliing.
OM ludarnes händelser nnder Persi,ssa Kon.ungen AhasweruS, berättas i Esters

Bok. Annu fiere Vöcker finnas i Gamla
Testamentet, tU ef, ludiths Bok, Wishe»
tens Bok, lesus Girachs och Machabeer.nas Böcker. Detze äro ej strifne af
Pheterne, ulan of andre gudfruktige Perso,
mr, och sro inforde i Bibeln föl deras se<

do«
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tz,. XeliZ. tillßnd wio Chrifit Fodelft.
dolärande innehäll. Man kallar dem M-
belns Apocrpphista Bocker-

zi. Mligionens tilständ wid Christi
Föpelse.-

ludarne woro äterkomne isran
fängenffapen, wärdade de sin GudStjenst
Vogare än förut. För afguderiet hade db
en innerlig afffy, hwaruti de mer och mer
Mrktes igenom Mosis och Propbelernas
stnflers fiitiga läsande. Mänge ludar
lefoe ibland Hedniffe folkstag, men lsto sig
ej af dem förföra Stil afguderi, utan fast
mer blbragte Hedningarne begrep om den
fanne Guden. Ibland Hedningarne hade
konster och wetenffaptr stigit ganffa högt,
och ibland dem funnos flere Lsrde, hwilta,
med all sin lärdom, ej tände mer om densanne Guden och hanS dyrkan, än som de,
hade lärt af ludarne, ludarne hade
fätt löfte om en Frälfare, som tydligars
stulle underrätta dem och alla" menniffor
om Gud och Hans dorfan och wisa dem
wägen til en ewig liicksaligbet. Sä war
han beffrifwen af Propheterne. De wän-
tade honom under det namnet MetziaS, detsr ey KonMg, men fom ffulle blifiva hö«
qre och förträffligare än alle Konungarsom nsgonsin warit pä jorden, som war
äu nad at menniffan, icke himlig

F 5 och
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gl. Reltgionens tilständ
vch ntan ewig och oforgänglig
lpcksulighet Men esier hand begynte Iu«
darne at göra sig oriktig., forejMninaar
om den Metz-as eller Konung, som blifwtt
dem lofwad. Under Romarenas herrawäl»
de ledo de swärt förtryck, hwarlfrän de
önstade at snart befrias. De tänkle der.
fore: wär Mctzias ffall bliswa en stor Hjel.
te, at oswerwinna Romarena som
fortrycka ost och ätergifwa otz wär fordna
ftlhel, lugn och sällbet, sa at alla foltflag
i wcrlden stola bUfwa otz. underdälnge.
De hade ock aniagit mänga widffepiiga
meningar och seder, som ej funnos t Mo»
sis vch Propheternas ffrifter- Dernfbär.de,
at, när ändteligen MeAas kvm, fä mille
«rkännc» honom för den han irar, da HZn
ej lofwade dem sädane fsrmäner sllin de
vnffade, och derföre forföljde och dödade
honom, och derigenom -ädrogo sig Hnnu swä'
rare struff.

Anmärkni!?g
Religionens jämmerligatilständ «bland

Hedningar och ludar, före Christi födclse,
bestrifwer Apofielen Paulus i Rom. l:
21, föl. och 2 Cap. Alla folkstag i werl.
den, undanlagande ludarne, woro det o»
förnuftiga afguderiet tilgifne, och delta led»
de til de wederfioggliZaste laster. Sjelftue
de lärde ibland Hcdmngarne woro antin,
gen gansta okunnige i Religionen, elter
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«id Chrissi Fädelse.
wsgade de icke bestrida widffepelsen, och
del f.'ttades dem sfwen sticktighe! at bät-
tre underwisa den enfaldigare delen af
fulket ludarne hade äfwen fölfallit til
wldffevelseoch et lastbart wösende, stoltevswer sinä lagar. men föga bekpmrade om
en sann dygd och Gudsfruktan. Om nu
ej Gud pä et underbart sätt wärdat sig
om sä hade sebeforderfwet och
del dermed förenade eländet snart öfwer»
swämmat iorden, och wi, som nu lefwe,
blifw.t lika sä ukunnige och lastbare, som
ludärnc och Hednmgarne dä för tiden wo<
rs. Men just dä hjelpen war som nödi»
gast, sände Gud den störste Lärare, Wäl«
görare och Hielpare, wär Herre och Fräl-sare lefum Chrismm.

32. OM
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32. Om Ehristi Födelfe.
!IngefHr fpra tuftnde ar efter wel,'lde«O
stapeiss föddes den redan för sä läng tid
uibaka utlofwade Mestias, ellcr, säsom
han kallas med et annat namn, Christus».Säsou; GuZs Son war han redan af e-
»vighet tll, icke jkapad,Msmn Kreaturen,
Vlan Gud sjelf, Men nu wills han blif»
nm en menniffa-, sssom andre menmfforlikwät ulan synd: wi,lle under»
wisa mennistoMZtet om sin FaderS wilje,.
igenom sit llpande vch död förwärfwa o§.
Guvs näd, och Hter förhjclpa o§. til en e»
wig lycksalighet. Detla äl en händelse,,som ej hae sin uu hwil»
ken, wl uppenbarligen kunne igenkanna
Guds oändiiga kärlek emot o§. Christi M.
delse har lildragit sig pä följande Ml: H
Nazareth, en llten Stad i Galttäa, bodde
en lungftu, mid namn Maria, hwilkew
wsl war af Konung Davlds flägt, men
gansta fattig. Denna sagtMLdiga och. from--
ma lungfru, hade Gud redan förm lätit,
igenom en Angel, tilfäqa, at hon ffulle til
zverlden framföda Metzias eller Cbrisius,
men tillika befalt henne, at, eft-r hans fö»
delse, gifwa honom det namnct lEstis,
hwilket betpder sä mpcket'stmen
Frslsare eller Hjelpare. Men nu lwds

förutspätt, at Cbristus stulle
födas i Bethlehem, en liten Stad i luda
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Z2. Gm Lhristi Fsdäs?.
Vtam, och, til allas förckidran, upfyldeS
denna spädom. Nomerffa Kejsaren Augu»
stus< som Vä war rädande ofwer Juvista
landet, befalte, at alle inbpggare i landet
stulle upstriswas > deras anlal och förmö»
genbet räknas, til hwilken <snda hwar och
en stulle josinna sig pä den ort, derifrän
Hans stäat härstammade. Som nu Maria
war af DavidS siägt, fä mLste hon sata
til Vethlebem, tn i denna lilla Stad war
David födv. Här födde hon dst henne
lofwabe Barmt til werlden. Som mycket
folk war samlat i Wethlehem, ss fant Ma,
ria intet begwämt ställe, där hon kunds
uppelMa sig med sit barn. Hon mästehälla til godo et Färahus utanfor Staden,.
och där lägga sit batn i en Krubba. Wär
Frälsare har, ifrän sin födelse til sin död,
«elät lsra oh, at rikedom icke gör oZ be«
haglige för Guv. och at den fattigaste men»
niffa behagar Gud wäl. när hon är ftom
och rättsinnig Dctzutom wille ej Gud, at
man stulle anse MesiiaS säsom en werldlig
Furste. Derföre föodes ChristuS i fatlig,
dom Det oaktadt bewistes honom en him<
melst det at Hans födelse blef kun-
gjord af Anglar. Herdar, som wallade fin
bostap i neaden af.Vethlehem, fingo de
forsta underrättelser derom. DeVe männer
blefivo i hast warse / at himmeten blef o«
wanligt ljus, fast det war i mörka natten.
I det de noga betraktade himmeten, fingo

de
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32. Vm Chrissi Fodelse.
de se en Sngel, hwaröfwer de i början
häftigl förffrsckles. Men Hngelen tiltalte
dem, och ingaf dem mod. Rädens icke,
sade han. jaq förkunnar eder den största
glädje- Frälsaren är född, MetziaS el.
ler ChrinuS, som man sä lHngo wäntat.
I et Stall wid Bethlehem stolen I fmna

ligga ien Krubba. Til
denne Angel samlades ssere, som insiämde
i denna lofsang: som är i him»
melen och pä jorden lofwe Gud; ty densom är född i Vetblehem ffall laga, at
mennifforne ffola fä kanna, bwad som kan
bereda deras lycksalighet, och at de stola
söka sin sällhet t Guds näd och en honom
bebaglig lefnad". Herdarne, upfi)lde af
glädje, bastade til Bethlehem, där de sun-
no alt sä som Ängelen hade dem sagt.
För Maria bcrättade de alt som tildragit
sig om nallen, bwarutaf hon stprktes i sin
tro, Dä qingo de tilbaka til sit arbete, och
tackade Gud, at han wärdiqats nnderrätta
dem om denna stora händelse. Annu hade
ej de förnäme och rike fätt del af denna
glada tidnina; ty som de wäntade en ssor
och mägtig Konung sä ffulle de ej hafwa
trott, at et fattigt och i krubba liggande
Barn wore denne tilkommande Herre och
Gudomlige Konung.

Anmärkning,
Hög börd och förnämt ständ sro wäl

isig
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?2. V N Christt F6bc!se.
i sig sjelf icke at förakla. De bvra fast-
,ner anses som utmarkta af
Gud, emedan förnäme föräldrars l>Arnhaf«
wa mer tilfälle at lära, an dc fqlltges, och
emedan i allmänhet de förnäme knnna gö.
ra mera godt, än de ringe och fattlge. Men
oaktcidt en hög börd et förnämt stsnd,
är irigen menliiffa i sig sjelf bättr? än den
andre. Endast försiänd sticklighet och dygd
gifwa förelräden. När den faltige och
läge, igenom wishet, redligbet och förij?nst,
ulmärker sig framför oen förnäme, sä är
han mer aktningswärd. lesus war i he-
la sin lefnad fMtg, och dock den wärdiga»
sie, den förnämsta och aklningswärdaste
blond alla menmskor, som nägonsin lefwatpä jorden.

33. lesu Barndom och Ungdom.
Äf det som lElus ulrsttat pä jorden til
sit trettionde älders är, wele wi gansta li«
tel. Gud har blott om honom lätit upteckna
sädane underrättelser, af hwilka wi kunne
igenkänna, at han är wär förste Lärare
och allmänna Förlotzare. Han upfostrades
i Nazaretn, bwarest hanS Moder Maria
wanligen bodde. Denna HanS Moder hade
förut förlofwat sig med en ärlig och Gud«
fruktig Timmerman, wid namn Joseph,
hwilken äfwen war ifrän Nazarelh och «t«

«f
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?'3> Om lesu
af Davlds flägt. För honom habs Guh
uti en dröm uppenbarctt, at Maria ige»
nom Guds Allmagt war hafwande. Littc»
ligen hade han annars trott, at Maria wa,
rit honom otrogen. Han gladde sig öfwet
bsnna Gudomliga och tog
Maria til sig, säsom sin ägta hustru, och
sörjde för barnetS upfostran. Fast han
blott war en fattig Timmerman, förtjente
han dock sä mycket med sinä bänders arbe.
te, at han kunde föda detta Barn och de§
Moder. Joseph och Moria plägade ar-
ligen fara til Jerusalem tll Pästbögtiden.
Alle ludar woro, efter Guds Lag. förbund-
ne, at wisa sig i denna Hufwudstad, eme-!
dan där war det enda Tempel, där de
wanliga offren ffulle frambäras. Dä IE»sus war tolf ar gammal, togo de äfwen
bonom med sig dit. Dä de GudStjenstlige
sörrättade, foto de till>ata; men lEsuS
blef qwar, ulan at de märkle det. De dto-
go ej i betsnkande, at nägon gäng lemua
sin Son ur ögnasigte, emedan de witzle,
at Hans dygdigt och försig»
ligt, och at han af ingen kunde förföraS»
När de nu saknade honom, tänkte de, at
han tiläfwenlprS torde wara i säLffap med
deraS bekanta, som rest ifrän Jerusalem,
antingen före eller efter dem. De fortsatt
te derföre sin resa enhel dag; men fräga«
de alle, som de trsffade i wägen, om de
sett deras Ssn, men sick ingen underräMse.Andte<
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öch Ungs<sM.

IndteliZenblefwo de ängWe, lroende atnsgon olycka bändt bvnom. D: foro der-
före tilbaka ti! och sökts honom
hos alla deras dekanlä. Ej fört än efter
Mdagarfunno de honom uli Tempel.Sko"
lan, sittande ibland särarena, Han afhör-
de dsm, och förelade dem frsgor, hwilka
af alla bcundradeS. Gä stor Manas glä«
dje war, sä kunde hon icke afhslla sig i-
fran ai beklaga sig ofwer sin Gon och fö>
rebrä honom. Onnu kände hon icke s.elfsit Barn nog. Huru kunds du, sade hon,
förorsaka oI detta bekymmer; jag och dm
Far hafwa i desiä dagar utstätt en inner«
Ug oro, ds wi sökt dig allestadts och ej
sunnit dig? lesus swarade henne: Ni
hade ej behöft sorja; M hads bö'dt göra
Er denna lanke: Han kan ej annorstädeswara, än i stn Faders hus. Joseph och
Maria degrepo lcks hwad han detmed wU«
le säga. Men de Zofwo sig tilfteds, ems-
dan de forut sett och hört ssera owanliga
ting af honom. Emedlertid gick han nu meb
dem tilbaka til Nazareth, bewiste dem all
barnfltg lydnad, och dig ifrän dag tiltog
i dpgd och kunstap, hwärigenom hande sig Hlffad of Gud och menniffor. Här.
wed har han.qifwit alla Barn et efterdö<
me. Han wisite mycket mer än Hans För.
äldrar, och dock föraktade han dem icke, u«
tan war dem i alt hörsam- Huru mpcket
mer tzöra de Barn, som behöfwa under.

G wis-
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3;. <vm lesn Barndsm ock UnZdöm.
wisning, i all ting zwara sine FörälVrar
lpdige.

Amnärkmng.
Huru wackert är det icke, när man

om Barn kan säga, at de metz tiltagande
är blifwa alt förständigare, dpgdigare och
bsttre? Nuttan deraf är, at de äfwen
blifwa mer älffade af Gud och menniffor,
följakteligen lyckligare. Den wise rch rätt»
sinnige är aldrig olycklig, om han ock mä'
ste utstä lidande och wederwärdigheter. Men
den, som ej drar lärdomar af lEsu barn»
dom och ungdom, ej wänjer sig lil Mt och
dpgd, utan siär sig til lältja och laster, den
blir merendels wid tiltagande är «lt säm»re, gjör sig förhatlig för Gud och menni.ssor, och blir olycklig i hela sin lefnav.
Den okunnige. och lastfulle är
aldrig werkligt lycklig; om ock alt i werl'
den gär efter Hans önffan.

34. Om Johannes Döparen.
Dä tiden nalkades, at lEsuS stulle a«l
träda sit Embete och wisa sig fäsom Mes-
sias, sä upträdde först i ludtsta Landet en
Man, som än en gäng offenteligen kun-
gjorde Hans närä förestsende ankomst. Den'
ne Man, som gemenligen kallas Christi
Förelöpars, hete Johannes och war Gon

of
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Z- Vm Johannes Dsparen.

af en gudfruktig Prest, Zacharias. Om ho»
nom hade äfiven Propheterne
Han lefde länge i ensmnhet. men i sitlret<
tionde är beqynte han at offenteliyen lära.
Hans lefnadssätt war strängt och liknade
de gamle Propheternas. HanS wanligaste
föda bwilka det fattiga
folket i OsterlHnderna ofta nödgades bru»
ka M föda, samt wild honung. Hans kls.
der woro af kamelhär, hwilka han bandt
omkrmg sig med en siät lädergördel. ?lsra»
eliterne hade pä läng tid ej haft en sädan
Prophet, derföre woro de pä Johannes de»
sto upmärksammare- Mänge lrodde, at
han war den fordna Elias, hwilken tiläf.
wentyrs npstätt ifrän döden och ganffa
mänge höllo honom för sjelfwa MesiiaS.
Sjelf afsade han sig denna ära, men fZr«
säkrade at Metzias redan funnes ibland
folket, och skulle nu snart wisa sig sielf.
Tillika förmante han folket, at afsta frä«
synden och bättra sit lefwernez ty annars,
sade han, kan Metzias icke bjelpa Er, utan
I blifwen fast mer de olyckligaste menni-
stor. Förläten Eder icke derpä- at I ären
den fromme Abrahams efterkommande:
Gud har wäl lofwatdenne Mannens barn
och efterkommande utmärkt mpcket godt;
men delta godakan han bewisa andra Hans
efterkommande, som sro det wärdigare.
Detta folk lopp hopwis til honom, Brat
höra HanS lära. Mange gingo til

G 2 be-
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?4 Gm Iol?antle« Kopaten.

bekände, at de hittils ei gjort rätt< och lof»
wade at hädanefter lefwa Alle. som
gjorde detta, btefwo of Johannes döpte,
det är, han doppade tem i lordans wat»
ten, eller i en annan fiod, lil et tecken, at
de ffulle wara rene iftan synden, och del,
oktige uti Mcsiiä wälqerningar, Han för»
säkrade tilllka, at Metzias ffulle blifwa för<
träffligare, an alle Propbeter och Lärare,som werlden nägonsin haft; han ffulle fö«
reställa sädane lärdomar, sum mon ej kun,
de hämta af Mosis lagar; han ffulle blif.
wa stor undergörare, och gifwa sig sjelf,
säsom et til siagtoffer, sa at Gud,
för Hans stull, stall föriäta d?m deras
synder, som erkänna sinä fel, och ffänka
dem et ewigt lif. En stor miMnhet folk
gaf honom sit bifall, och andre, ehuru de
ej aldeleF gissade Hans predikande, kunde
dock icke emotssga honom, emedan de ej
kunde göra det mcd nagon sörnuftig grund,

Ansttärkningar.
OZk ej at göra mer utaf Vig än du

Hr, utan bemöda dig altid, at upfplla dm
wllelses pligler, sa mycket msjligt är, och
at hedra dit siänd. Det gjorde Johannes,
vch högaktades af hwarje förnuftig. En
fiitig och nyttig Man i en siät drägt, sr
aktningSwärdare, än en lideriig och obruk-
bar mennista i kostbara kläder Johan-
nis owanliga lefnadsfätt är otz icke fore«

stälw
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)5- NegMNelsen aflesu
siäldt til efterföljd. Det bedrade honom,
at han jemkade sig efter folkets tänkefätt,
för at göra dem upmärtsamme pä hons

Men wi Zöra otz löjlige, da wi i
tläder rch utwärtes upförande wilja sy>
nas wara nsgot särdeles. Uian hjertats
och lefwernets bät>ring kunne wi omöjli«
gen blifwa delaktige af Guds Näd och ensann lpcksalighet. Bättring och tro pre-
dikade Johannes, Chrtstus och 6lla Hans
Apostlar.

35- Bcgynnelstn af lEsn Läw Cms
bete.

Vedan mennifforna, pa et sHdant fM,
woro undcrrältade on, MeZiä ankomst,
sade han sig sjelf, och försakrade, at han
werkeligen wore den Christus, den de sK
länge wäntat. Mange tl'odde det förut,
emedan Johannes hade sagt d<m det; an"
dre erforo det afbonom sjelf, och lrodds
honcm. - Men emedan sgerna
läta underrätta sig om det, som migälde.»
ras ewi-ga lychaltghet, sä fZrräUade han
mänga och stora underwerk, hwaNgenLM
folket mätte bc'wekas, at göra sig bekante
med honom, och blifwa angelägnL at U
höra hanS läror. Tillika wo3i> Hans un«»
derwerk de säkraste bewis, at ha»
Ngen war den af Gud ulloDadZ. NeWs:

G 3 ly
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,- Hegynnelsen af lesu ,

<y om honom hade Propheterns fsrutsagl,
at han ffulle blifwa en stor undergörare,
HanS underwerk woro de största
wälgerningar, ej sä fruktanswärde, som
de, hwilka Moses och Propbeterne gjorde,
utan spftade ps menniffors lxlsta. De fie«
ste bestodo deri, at han gjorde sjuke friff,,
Nsr han säg usiiga mennistor, förbarma,
de han sig öfwer dem, och det feladeS ho-
nom icke magt at hjelpa dem; när ingen
konst mera kunde hjelpa, sä hjelpte ban»
Härtil hade han inga läkemedel af nöden,
utan han bshöfde blott saga et ord, sä
blef den sjuke frist. Döde gjorde han
äfwen lefwande. Blinde, som woro sa
födde, gaf han sin syn igen, och döfwe hör»
sel; han gjorde, at stumme kunde äter ta.
la, och lame gä Sädane wälgerningar
bewiste han mänga, som ej hade bedt ho»
uom derom, Och pa det han ffulle hafwa
sä mycket mer tilfälle at göra godt, for
han beständigt omkring i detludlsta lan»
det, ifrän den ena orten til den andra, Al«
tid följde honom en mpckenhet mennistor,
sä han osta ej hade ro hwarken dag eller
natt. Af sä mänga, som gingo med ho<
nom, utwalde ban lolf Manner, som nä-
siän aldrig ffiljdes ifrän honom, utan wo<
ro äsyna wittnen til alt hwad han gjorde,
ofbörde Hans lärdomar, och under tlden
särffildt af honom underwistes. Detlagjor-
de han derföre, at han hade bestämt dem,

at
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H.äri>,lembete.

at göra Hans tal och gerningar bekante föc
andra mennistor, och at tudligare under»
rätta dem om Guds wilje. De kallas ge«
menligcn de tolf Apofilar, det är, Sände-
bud eller Budbarare, emedan de stulle ut»
sändas i hela werlden, til at förkunna
CKristi lsra. De hete: Petrus, Andreas,
lacobus »ned tilnamnet den store eller ä!«
dre, Johannes, Philippus, BarlholomHus,
Thomas, Matthäus. lacobus den mindre,
ludas Taddäus, Simon af Cana, ochlu-
das Ischariot-

Ilnmärklungar.
Cburu wi icke med egna ögon hafwa

sett lEsu untzerwerk, kunna wi dock lika
witzt wara öfwertvgade, at de hafwa stedt,som om wi hade fttt det sjelfwe; tp deraS
witzhet är bestprkt »taf Manner som, för
silla stora insigter och för fin redlighet, ä»
ro hygst ttowärdige. När nu lEsus sjelf
försäkrar, at han gjort defia underwerk,
för at dermcd bewisa, at yan är GudS
Son, sä wäfic wi ock erkänna honom för
sadan, lEsus drets af et sädant nit at
lära och göra godt, at han ej aktade de
siörsta beswärligheter, hwaröfwer Hans Mo.
der och anbörige ofta woro bekymrade. Wi
böre/ hwar och en i sit kall, söka at efter»
följa honom i Hans outlrötteliga ifwer at
göra godt. Derigenom, at lEsus un»
derwistc sinä Apostlar eller Lärjungar, sörj.

ds
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36. Fär-nämffa tnnchslle^
de han för efterwerldeu och for OZ. Wi
hafwe ingen mennista i werlden sH mpckt
at tacka, som honom; tp, hade ej lmn och
Hans Lariungar s« lärt och lidit, fom de
gjorde, sy hade wi ej känt de helsosamnm.
sanningar, som wi nu konna, tzller hädän-
efter kännande warda.

36. Förnämstg innehallet sf lEfuLäm.
hwilka lEfus i cMn person

xestälte sin Lära, hade wHI redan nsgon
kunffap om Gud och den sanna Religio»
mn, men pä längt nsr ingen sH fullkomliKkunffap, som den lEsus nu b.bragte denl.
Men de hade en mpckenhet eeremonier, som
wsl til största delen woro af Gud ti!söL«
ordnade, men endast i den afsigt, at bewa»
La dem ifran afguderi Vch den HedniM
widffepelsen, dels och at förebilda Chri«fium. Ej nsjde med deffe allena, hade w
sjelfwe, utom Guds hefallning, infört fiere,som förledde menniffan til hycklen. Db
behöfde säledes lära mycket i Religion, ochmäste först aflägga mänga falsta föreställ»
ningar. Delta höllt,qanffa härdt; ty de-
ttodde, at de ndan wiSte allt, och hade in»
gen widare underrätlelse af nöden. De
wisite redan, at det 6r en enda sann och
Högste Gud, som ffapat alt, sipr alt; fom
will gora menniffan lpcklig och Kr wärdig

at
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af lesu Lsra.

st af oZ dyrkas. Men Christus lärde dem"
närm-ire känna Gud, och sade dem, at i denne
ende Gud war Fader, Son och HeligeAnde,
och at man mäiie erkänna och dyrkadenne en-
de Gud, säsomFader»Gon och
Denne kärleksrike Gud, sade han, menar wäl
mcd alla menniffor, ochwiNgerna,at destola
blifwa lpcklige bär i werlyen, och förnämli<
gast i et annat lif efter döden. De aro wäl icks
l sig sjelfwe wärdige Guds nsd och den lpc?sa«
ligdet han dem beredt, ty defödaS mcd spt?di«
ga böjelser,öfwerlemna sig til iynder och la-
sier, och kunna icke af egna krafter bättta sig,
följaktligen kunna de ock ick« behaga ho-
nom Men nu giswer han dem et medel,
bwarigenom de kunna äterwinna Hans
Näd, och äter bllfwa satte i stand, at blif«
wa gode och rsttsinnigs. Han har sändt
fin CsmsiUlN' den han längesedan ut«
lofwat, och den I sen i min person. Han
har antagit menstlig natur och
lefwer nu ibland menniffor, lär och under-
wisar dem, och stall snart dö för dem, i
afsigt at liba deras synders siraffoch ater-
staffa dem deras forlorade rättighet til sa-
ligheten. Dock, om de wilja blifwa del<
aNige afdetza stora wälgerningar, sä ms«
sie de ängra sinä synder, med en
siansfull witzhet tro, at Guds Son gjort
olt til deras bästa, och sjelfwe alfwarligen
föresätta sig at öfwergifwa spnden, och,
«f tacksamhet och kärlek til Gud, föra en
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Z«5. Fornamsta inneh«llltt'
dpgdlg wandel, Om de härutinnan wisa
«lsivar, sä stall Gud förläna dem krafter
at blifwa goda meniustor. Sinä trog.
ra tiloedjare lofmcihe han inga blott tim«
liga fhrdelar, som man endast kan njuta i
telia lifwet; tp detta närwarande lifwct
är sä korrt, at rikedom, ära>, sinlig förnö'
jclse och andxa timeliga jing ej kunna gö<
ra otz tilsredsstäldte. Fast mera sade han
sinä efterfö jare forut, at de hade mycket
M !ida i werlden, och at man osta stullh
förföl-a dem för deras dpgdS stull. Der.
före ffulle de dock icke dedröflvas, utan
zuera Zlädjas; ty de ffulle sä, mycket herr»
ligare belönaS i himmeten. Deras lugna
famwete ffulle redan här pä jorden glfwa
dem en stor tröst.

Wid alla tilfällen wisade han/ at Gud
ei sr tient med ceremonier och utwärtes
bruk. Dcrföre sade han dem det förut, at
den gamla Ceremonialiffa Gudstjensten
stulle afffaffas. Gud äu en ande, sade
och de som honom rilbedza, stola nlhedjH
honom i anda och sanninF; det är, med
et redligt och upriktigt hjerta. De dpg«
der, som han lätde och berömde, äro sa bc»
ssaffcde, at de gsra mennlfforna äftven
lyckliga här i werlden, om de ftamqent och
öfweralt utöfwas. Man ffulle da hafiva
idel godaßegenter,Nndersatare, Föräldrar
och Barn, och nytMa medlemmar t det
menffliga GgmlMtt. Framför alt pr»

, kade

106



«f Icsu K.ätt».
fade han pä en innerlig kärlek emot Gud.
Wl stole älffa Gud öfwer alt, och erkänna
honom för war högsie Wälgörare. Härmed
bör förenas den djupaste wördnad och et
harnstigt förlroende til Hans nad och för»sorg Denna wär kärlek, wördnad och
förlroende til Gud/ stole wi dageligen ä.
dogalägga i bönen, och derwid wara wisit
för,äkrade, at han, för Chrlsii ffull, stall
gifwa otz alt hwad otz werkiigen är godt
och nytngt. Näst delta, päbjöd han en
uprlk!iq kärlek emot alla menniffor. N?i
siole älsra war nästa som ost sj.lfwe, det
är, ö: sta och bewisa honom alt, hwad wi
med iörnuft och billighet kunna wänta af
honom. Förr hude ludarne trott, at en«
dast deras Medöorgare wore deraS nästa,
biott de, som hörde til deraS Nation, ochsamma Religion, stder och bruk, som
de. Nej, sade lEsus, hwarje mennista,
bwem den ock ma wara, är Eder näste.
Alla menniffor äro liwarandra fullkomli-
.qen like Gud alstar dem alla som en
Faderz jag mit lif för dem alla.
Den, som will wara min wän, ban mästs
äfwen tänka lika kärleksfullt och ädelt;
han mäste halla alla menniffor käre, och
ljena dem sä ofla han kan. Ac nvrr bud

jan Oder, ar I älstens inbördes,
saloin jag"älstar Eher. Utur denna
källa stola sramkomma andra pligter emot
war nästa. Wi stole hafwa talamod med

andra
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3s, Fsrnämsta l!,«ehäss^

andra mennMrs fel, tpgla wZr wrede näe
wi blifwa förolämpade; dömma wäl om
andra, wara mevlidfamme emot de fattigs
och hjelpa dem, och bewisa wära fiender
gcdt, sgsom Gud äfwen öfwerhopar de on-
da med wälgerningar, och Chrisius dog
för sinä siender. I hwart och et ständ
upstre sig hwar och en fä, at det allmän«°
na luMet och friden, och korrteligen, at,
het allmänna bästa kan befordraS. Häl.>
wid har han dock aldrig fsrbudit osat
sör;a för wHrt eget bästa. Wi ffole fast
Wer, igenom utösninKen af denna och, alla
andra dvgder,. beredas til en högrs lpH.
salighet. Til den änban böre wi mex och
mer söka at förbättra wKrt förstand och
wllje, lsfwa ordentllZl och mättligt, pa det
wi ej mägs förswgga wär helsa, störta oD,
i armod och fattigdom; och.. mur samma
siHl, besiita oh om kpffhst, wara förnyjde,
jälige och i lidande, och i all
tilstötande bedröfwelst Arosta otz. dermed,
at hcm älffar o,K. Undteligen ffolz wi
ej frukta för döden; ly en gäng will han
Apwäcka otz ur wära at wi
wigt mätte lefwa med honom. H«ru lpA
lige äro wi icke, om wi känna dcha och
fiera andra wär Frälfares lardomar; men
ännu lpckligare/ om wi eflerfölje dcm!

Anmärkning.
lEsu Läm kgllas EvanZelinm, ds^
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af lesti Lara>
Fr, tn Lycksolighew lära. Och delta
nmnn bär hon med rätta; ty bon unde?<
rättar osi, huru wc kunne blifwa glado
och förnöjde i detla lif, och ewigt lpcksali»
gs efter dödem

37. Om lEsu ädla Sinnelag och
Dygder.

tsrde ej allenast dygden> utan ut-
öfwade den äfwen sjelf i högsta grad, sä
at ban jjenar otz alla til mönster, efter
hwnket wi böre bildas. Ingen ting lag
bonom sä ömt om hjertat, söm Guds Hans
ssaders ära, hwilken han sökte ulbreda.
Detta ansäg han för sin första pligt. En
gäng psminte honom Hans Lärjungar, at
de behöfde äta; dcr sade han til dem: "Min
spis är, at jaa gör dms wilje som mig
ftndt hafwer och uträttar det wärf hon
mig anförtrott". Med bedjande anwände
han mycken tid. och när han wille bedja,
gick han hälst til nägot ensiigt ställe, ofta
i nattetid pä et berg. s)etta beständiga
umgänge mcd Gud i bönen, gaf ha«S sin«"ne en ssdan ftimodighet, at mqn hwarkensag honom nedstagen elter modfäld, fastänmpcket obehagligt hände honom nastan dag«
ligen. Af kärler til mennistor war han
lommen i werlden; af kärlek til dem, ut«
siod han alla en beswärlia. lefnads swärig-
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)?. <Vm lesu ädla SinnelaZ
heter, outtröttlig i at göra godt och hjet,
pa, Eburu hanS ädlaste bemödanden mer«
endels belönles med otack, och smädades
af mänga, sä förbief han dock altid lika
outtröttelig. Han sökte dcgutom icke bels.
ning af menniffor. Ofta wille folket göra
honom til Konung, nemligen en sadanwerldstig Konung somde wäntade, mensäsnart han märkte detta, gick han borrt, at
de ej kunde igenfinna honom; ty, säsom
ban sielf sade, wille han ej H6r pä jorden
föreställa nagon förnäm Herre, eller läta
upwakta sig; utan Hans afsigt wor, at tje-
na andra och endast upoffra sin lefnad lil
wälgörande. Han ästundade sä föga rike<
domar, at han fastmer tilbragte sin lefnad
i torfttghet och fattigdom. Onda til sit
tlettionde är, bzelpte han sin Fosterfader i
Hans arbete. och under det han utforde sit
Läro.embete, han ej sa wpcket eget,
hwarpä han furde luta sit hufwud Det
gjorde han för wär ffull; han war fattig,
pä det wl genom HanS fattigdom stulle
blifwa rike och lpcklige. Emot alla men-
niffor war han wänffnpsfull, äfwen emot
de smä barnen. En gang wille Hans Lär«
jungar icke tilläta, at man frambar darn
til honom. Men han sade: Läten dem
komma til mig, och förmenen dem det icke,
ty himmelriket tilhör äfwen sädana ostpl.
diga själar. När menniffor i werlden ut«
rätta nägot märkligt, blifwa de deröfver
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ock- Nygder,

gemenligen men han, som gjorde de
undranswärdaste gerningor war aitid öd>
mjuk; i Hans upsyn och äibörder, i Kans
tal och handlingax, fantS tnlet sporr til
högmod och ärelystnad, Med rätia hade
han kunnat focdra de siörsta ärebelygelser,
HH han war Himlens och lordens Herre;
men han war säsom en annan ringa men»
nista och förborgade sin böghel för werl.
den. Han ansägdet ej ffamligt, at um»
gäs med de mest förakiade menniffor när
ban endast kunde blif«a dem nyttig 'Fritt
singo de stslte Phariseerne kalla honom
lullbetjenters och spndares wän; han lät
sig ej deraf störas, önffade och Me endast
at förbätlra dem, Han infaynt sig äfwen
wid glädzefäster och gästabud!! när han blef
ombeden. Hans Lärjungar hade storaswag»
heter, men han öfwersag deraS fel, och sör,
te med faktmod ai rätta dem. Endast up°
sätlige laster och brott besiraffade han ef«
tertrpckeligt och alfwarligt; i spnnerhet sa«
Ve han ofta de ludiste Phariseerne san,
ninqen, .emedan han wisite. at de woro de
störste strymtare, och förförve det enfalvi.
gare folket. De§e blefwo derföre Hans fi<
ender, och sökle at döda honom, i stället at
de bort bältra fig. Gemene man deremot<
och mänge rsttänkande förnäme ludar, ha»
de en desto större kärlek til honom, i spn«
nerhet, som mänge af hanS underwerk öf«
wertpgades, at han war den sanne Mesiias,

» An.
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Z- 3csu Fi-itve^
AnmärkninF.

lEsus har wä!, säsom wär Mrsoli»re, Zjott ganffa mycket pH jorden, hwat«
utinnan wi ej kunne Mna honom; men i
Hans ädla sinnelag och i banS lybnad e«
mot Gud, sin Himmelste Fader, kunne och
böre wi efterfölja honom. Sä wänskaps,
full, sä menniffo.älstande, M nitist i sit
kall, sä wälgörande, sä ödmjuk, fsrsonlig
och tälig, som han war, sä bore wi ock so-
ta wara. Det är sant, at wi ej kunns
bringa det sä langt som men wi bö»
re söka at komma honom sä närä, som det
igenom Guds näd är otz möjligt. Derfö'
re mäste wi fiitigt läsa lEsu Historia, i
afsigt, at af henne lära, och göra osi hanS
höga efterdöme rätt bekantz och hwad wi
lärt af honom, det mäste wi äfwen i wärt
görande och latande hafwa för ögonen, och
söka Ma i uiöfning.

35. lEsu Fiender
Ehuru wär Frälsare icke hsde giorl NZ«
gof ondt, utan blott godt, och ingen syn.
dig tanke hade kömmit i Hans själ; HM
han dock mänga fiender. De ludiffe
de, som dä woro i stort woro de
fteste Hans fiender, emsdan han bestraffade
Veras witzstepelft, strpmtan och ondffa. ochwar«
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38> lesu Fiendw»
lvarnade folkel, at ej läta sig af denr för.
föras. Mariseerne utgjvrde det ansenli.
gosie partiet. Det war et folk. som ut-
wsrtes siälde sig fromme och helige, sä at
hwor och en Me ps dem sinä ögon, men
i sjeffwa werket woro de de gudlösaste.
De wille, at man lika strängt stulle iakt.
taga wiHa sörestrifter, som ei woro afGud
pZbudne, och blottangingo som
sjelfwa de gudomlige lagarne; de sade:
Man mäste'fasta pH witza tider; förr än
man sätter sig til bord, mäste man föcst
twätta händer, stolar, sat och drickskäril,
Ander lvitza ceremonier; när man om Sab,
baten gär at spatsera l Nrarne, fär man
ej uprpcka ax och äta, om man ock wors
aldrig sZ hungrig, emedan alt handarbetesr om Söndagen förbudit. När man sZ<
dant iakttager, är det et kännetecken, at
man kömmit rstt wida i Zudaktigheten.
Och när he gjorde som syntes wa»
ra godt, 'gjorde de det endast för at blifwa
beundrade af mindre tönkande mennistor»
När de, til ex, utdelts allmosor, fä gjor-
de de det ps de störste offsnlelige platser,
pä det hwar och en mätte se det. Osta
stälde de sig pä öpna gatan at förrätta
sin bön, pä det hwar och en stulle säga:
Ack! hwilket heligt folk! Men just detts
heliga folk gjorde sig intet samwete af de
största obilligbeter. De fräntogo Enkor
vch faderlösa Varn deras egmdom: dera<

H hjer-
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?- I'<u Ficn^e''.
bjertan woro npfylde med hyckleri och r»
gr.daktighet, och wllle aldrig weta utas
rättwlsa, billighet, medlidandö och barm.
heriighet. lEsus, som kände dem. b>
firaffade deras hycklcn, och warnade an»
dre, at toqa sig til wara för dctla elaka
folk, ej läta förkda sig af deras utwär»
tes stenbeliyhet, utan befiita sig om en re,
näre Gudeftuktan. Mange insägo wäl,
at lEsus hade rätt, och dörde dersöre ho-
nom häldre, än andre lagler.s lärare, el«
ier sä kallode Skriftlärde, som med sinä ä-
börc>re endast talte om ceremonier. De§e
stenhelige Phariseer och SkrlftlHrde fatta«
de detföre et outstäckligt hat 11l wär HER.
re lEsum, sökte at göra honom förhatlig
hos gemene man, och lraktade allid efter
Hans lif. Öfwerste Presterne, och andre
det ludista folkets förmön, woro intet
bättre. De kunde ej täla, at lEsus wannt
sä mänga anhängare Hade han sagt, at
han wille befria dem ftän Romarenas öf«
werwälde, och göra dem rike, sä hade de
gerna trott honom. Men emedan han ej
fogade nZgon anstalt derom; sä sade de,
at han war en farlig man. Wäl lägo de
Hans underwerk och maste tilsiä- at ingen
mennista kunde af egen magt förrätta sä-
dana gerningar; men efter de en gäng
föresatt sig at gora honom miMnkt, s«
föregäfwo de, at han förrättade alla VeS«sa underbara gerningar igenom tilhM as
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Zh. Ml Flender.
den öf/uersie för de onda andarna. Ds
hade äfwen vä fleta sätt försött, at fä ho,
twm i sit wäld, för at,- under ncigot ffen»
bact föregHvande, lsta taga honom af da.
ga; men lEsus undkom «ltid deras listi,
ga försät. De hade ock aldrig fätt bonom
i sinä händer, om han ej omsider friwil<
liqt öfwerlemnat sig st dem. Han war
ock hufwudsaktigey kommen i werlden för
at dö för mennistors synder, och han hade
längt förut saczt ssna Lärjungar, at den
smärtefullajie död förestod honom. Hwadsom säledes hände honom, det wistle hanreoan alt förut.

Anmärkningar.
Ibland ludarne ftsits ännu et an-

nat ansenligt Parti; och det war SaducH-
ernas. Detta folt trodde ingen upstän-
delse, inlet tilkommande lif efter döden,
eller belöning och siraff i en annan werld.
De sade, at dygden bllr hör i werlden be«
lönad med rikedom, ära och goda dagar,
och det onda siraffat nied fattigdom, förakt
och annat lidande. För de förnäme och
rike war denna läta behaattg; derföreha»
de Saducäerne merendels förnämt folk til
sinä anhängare. Phariseerne trodde och
lärde wäl en upständelse och et ewigt lif;
men dä de likafullt woro elaka och hyckla»
re, och förledde folk til ffrpmtan, gagnade
de ock söga mer. Dä IssuS, den offpl»
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;<!,., 'Herra-ns lesu Ma till
dlgaste ech älsswärdasie, bade sä MZNZ2
fiender; sä är det wäl ej underligt, om
rättstassenS menniffor nu för tiden äfwen
hafwa sma. Ofta sannas nU äfwen ord»
spraket: wcrlden belönar med otacksan;-
hec. Men af werldenS otacksamhet böre
wi ej afhälla osi ifrän at göra godt, och
mycket nundre böre wi wedergälla wära
fier-der ondt med ondt. Det ör o§ ingett
stam, utan fast mer den största ära, at wi
ef<er lEsu exempsl ädelmodigt förlättz, vchgöre dem gcdt som förorätta o§.

Zy. HERrans lEsu Da tat och gee<
ningar före Hans lidande och död.

H,ikasom en doende om Fader lager afstev
af sinä barn, ännu en gang gifwer dem
goda lärdomar, vch anbefaller dem Gutzs

och försorg; fä gjorde äfwen lEsuS,
när han snart stulle igenom döden siitäs
ifrän sinä Lärjungar Barn! sade. ban,
jag blir nu Mera icke länge hos Eder.
Jag gi,fwer Eder til afsted denna befall,
ning: AlffenS inbördes, at I älffen Kwar-
ondra <ä, som jag älffar Eder. Derafstola alle igenkänna, at I ören minä äkta
Lärjungar. Setzan jag stiljdts ifrän E-
der, stola elala msnnistor hata, förfölja
och mitzhandla Eder, säsom mig. Men trö-
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sch gennvgar»

sien Eder med Edart goda samwete; I li-
den alt för sanningen och dygden. Hop,
penS pä Gud, hoppes pä mig. Och när
menniffor ej längre wilja lida Eder i werl.
den, utanhota Eder med döden, Velen
bä, at jag rcdan i himmeten beredt Eder
rum. Jag gär nu dit, men stall i sinonr
tid hämla Eder iftän jorden, pä, det Ie«
wigt mägsn förblifwa i den lyckliga bo-
mng, där jag är. Jag gifwer Eder emed-
ttrttd mm wälsigneift. Waren ej Lroligs
L>ch försugde; min Fader fjZlf har Eder kä»
re,, och kan icke öfwergifwa Eder. Följen
mlt ezempel;. jag har öfwerwunnit weel-
dem Detta och mycket annat sade han
dem ti! lröst, och ändteligen anbefalte han
dcm och alle som framgent stulle tro pä
honom,. i sin Faders i en rörands
bon HäouppK gick han med sinä L6r<
zungar til' Jerusalem, för at diwista Väffi»
högtiden. och lida det som honsm söre»
stod. Men först wille han snnu en gäng
äta Paffalammet med dem, hwiiket Iu»
darne plägade äta hwarje PHst, en wisi
aflon, til Zmwnelse af dcras utgäng ftän
Egppten. Han lät ock werkligen tilreda
denna mältid. Bedan et Zamm war ko-
kat, bröd och win anffaffat, sä gick han e«
mot aftonen, med sinä Lärjnngar, til det
rmn som han sielf dertil hade utsatt. Det«
la wor den sista aftonen Ors Hans
de. Hans Lärjungar wiffte ännu icke, at
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Zy. Hcrrans I-su ftfta tai

det war för sista gängen, som de Eulle
spisa med honom; men ftan lät dem förstH
det, i det han sade: lag har baft en
hiertelig sstundan at ännu en gsng halla
en sädan ajitonmäliid med Eder wnan jag
lider. Dä han, efter ludarneS std, lät
bägaren gä omkring, sade han: Det är
sista gängen, jag stall aldrig mera dricka.
saften af winträds frukt; men i Guds ri.
ke stola wi äter se hwarandra. Efter
mältiden, dä man gemenligen ännu sattqwar nägon siund wid bordet, för al, un-
der samtal, förtära det öfriga utaf bröd
och win, företog sig lEsus nagot. hwaraf
Lärjungarne blefwo innerligen rörde. Han
hade nemligen, efter wanlighelen, brutit
brödet och wille nu utdela det. Se / sade
han, detta är min Kropp, som för Eder
stall brotas, det Hr säraS och dödas. 3a«
gen, äten til min äminmlse, pä det I ej
mägen glömma mig. Sedän fylde han äf«
wen bägaren med win, gaf den omMng
och sade: Detta är min Blod, som stall
utgjutas för manaa, til deras synderS för»
lätelse. Tagen det til äminnelse af mig.
Sälunda instiktade ban Nattwarden. hwar»
uti han äfwen nu framgent gifwer otz fin
Vekamen och Blod, för at styrka wär lro
och befssta osi i det goda. Apostlarne och
de förste Christne förnyade oftare denna
heliga förrättning, sn nu för tlden är wan,
ligt hoS Christna.

An-
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«ck gerningar.

Anmärtningar.
Wi sfwen hafwe ordsak, at osia och

med andakt begä denna äminnelse > maltid
af lEsu död; ty han är äfwen wärWäl»
görare, wär l>äste Lärare och Försonaro,
Uphossmannen til wär glädje och lycksa-
liczbet. Sä hjertllgt och innerligt, sä
troget och beständigt, som lEsus älffade
de sinä, ffole wi äfwen älffa de wära.
lEsuS war alls menntffors allmänna Wäl»
görare; men han war tilltka den redliga»
ste och beständtgaste wän. Detta lär off,
ot älffa alla menniffor, och wara trogne
och siändaktige manner. Men war wän«
stap mäste wapa dyZdig, om den ffall wa-
ra wärd delta namn. Den förbindelse,som är emellan lastfulle menniffor, förtjs»
nar ej namn af wänffap. Den ssutar sig
omsider i fiendffap, hyt och, afund, och fö-
rer med sig, förr eller senare, olpcka.

40. Christi Lidande i Gethsemane.
aftonmältiden glck lEsud med sinä

Lärjungar umr Jerusalem, up til det nä-
rä belägna Oljoberget, där en 3and:gärd
war, wid namn Gethsemane, uti hwlllen
han ofta plägade med sinä Läyungar t«l.
bringa nallen. Han witzte alt hwad som
här ffulle hända honom, och hade tll nä.

H 4 L«n

119



/>«. Lbristl L,idHnde

gon del sagt det förut för fina
En utaf dem, ludas Ischariot, hade fad.
tat det nedriga bestut, at blifwa fln HEA«res förrädare. Han älstade penningar, och
emedan de Ofwersie Presierne Hyde lofwatbonom en lumpen summa, sH wille han
derföre lemna lEsum i deras händer. Utan

hade lEsus kunnat aöra dettN
anflag M intet, om han ej Mt til det
ställe, där de hade samrsdt at fHnga ho»
nom. Men han wiffte, at tiden tilsiunda,
de, dä han, eftee sin Faders wilje, stulle
zida och dö för mennistor. Derföre gicli
Han willigt dit. Här öftverföll honom ew
obeffriflig ängflan- Han gick afsides ifrä»Lärjungarne och bad: Min Fader, dig ä.
ro all ling möjlige. Kan det ffe, su föL-
ffona mig ifrän denna bittra drpck, och
lindra denna min ängstan. Ske dock iM
min wilje, utan din. Den snZstan, han
härwid ulstod, war sä grustig, at den ui.
prstzade en swett sHsom blodsdroppax. Mem
en Angel fpntes honom, och ingaf honom.
mod. Annu för and?a gangen fZrnvade
han sin förr-ga bön til sin Fader. Änd"
ieligen blef Hans bön hord och hanS äng-
sian fiillad. Färdig at lida alt hwad Hans
Fader wille älägga honom, wäntade haWfrimodigt den Mnden, dä han stuLefängflas.

An.
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4 Gethsemane.
AllmärtninZap.

Pä forrädaren ludas se wi, til hwib,
ka faseliga fbrseelser den winningslpstne
och girige kan öfwergä. Wäl spnes lu<
tzas haft nögot godt inom sig, ty annars
hads lEsus ickeantagit honom til sinLär,
jungs; men Hans penningelystnad Drlrdde
honom til det swäraste fel, ds han för en
ringa penning förrädde sin fiorlle mälgö«
mre, lärare och wän. Enwtsts i första
början frestelsen til en forbjuden winning
och bedrägeri; ty om du en gäng gifwee
rum för denna last, fs rotas den mer och
mer, och du förfaller «ftsn den sna svnden
til dsn andra. Gif akt pH ludä forffräcb
liga ändalpkt. Länge hado begäret til
pennmgen sörblindat hanS sörständ och
döft Hans samweie. Men omflder wakna»
de det, och nu föll han i förtwistan. Syn«
Zaren kan wäl döfwa sit samwete; men
när det waknar, smärtar det sä mpcket
mer, och da blir ofta förtwistan af sani»
wetsangest.

41. Ransaknmg öfwer lEsus inför
det stom Radet.

Rnapt hade lEsus hämtat sig ftsn Mängsian, förr än en hop utssickade af Oft
werste Presierne och ludarnes Styresmän
?om för at taga honom til fänZa. ludas

H 5 Ma-
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4l< Ransakning ofwer lesus
Ischarioth war deraS anförare och wi/ade
dem det sialle, där lEsus sig uppehöll.
Wtd asynen af en sä sior ffava, författeS
Lärjungarne i största bestorlning; men IE«sus icke Han gick s.elf emot Soldaterne
rch fraaade dem hwilken de sökle? JK.sus af NaZarerh, wur deraS swar. lag
ör denne lEsus af Nazareth, swarade han
helt ftlmodigt. Förundran och räddhoga
intog dem. Bäfwande föllo de til rpgga
til jorden; men han försäkrade snnu en
ganq. at han war lEsus af Naz.ireth, den
de sökte Hqn bad dem blott lata Hans
Lärjurgar gä t frid, sä stulle han ej wä«
gra m blifwa deras fänge Petrus, nied
vioitat swärd i handen, wisse förswara sin
Herre. Men detta förböd han hsnom. och
sadö, at han behöfoe ej nägon menfflig
hjelp Om han wille uudkomma detze be<
lväpnades händcr, sä behöfdehan olott be«
dja Fader sända honom tolf trigshä.
l-ar Änglar til deffydd, Men dä
ej upfpldt, hwad Skriften fömt sagt om
Metzias. När han sä lalade, öfwergäfwo
honom alle LärjunZarne och styddc: men
han lät siq grdwilligt bindas, tilfängata.
gas och fön)s lil Staden Här hade Hans
fiender ludarneS Ofwerstar och Prester,
redan forsamlat sig och med hwarandra
vfwrrwqt, huru de stutte öfwerlemna ho>
nom til den Romerffe Landshöfdtngens
dllm. Falffe wittnen blefwo. emot honom

ftonv
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,'nför det siora Räder.

framstälde. hwars ytlranden ez förljente
näqot swar, lEsus leg Ma. emedan han
wchte. at mcm ä!,da icke stulle lro honom,
om han ock förswarade sig. Pre.
ste>i sade andteligen: lag beNvär dig wld
lefwande Gud! säg otz pä dit samwele, om
du är Metzias, den Son?
lag är det, war lEsu s-var, och weten
öfwen. at I en gäng ffolen se mig komma
i ffyn, pä Guds Thron! Ofwerste Pre-
st<n rcf sinä tläder och sade: Han smödar
Gud! Hwad mera bewis wi af no-
den? I hafiren sjelfwe hört smädelsen af
Hans eqen munn. Hwad tpcken I? De
fHlde olle den dcm, at han förtjente dö»
den, emedan han war en Gudomens swä«
dare. Sä snart denna dom war aflunnad,
degynte den uvretl de menighelen at bespot.
ta honom. De spottade i ansigtet,
jqenhöllo bans ögon, stogo honomz mcd
knptnäfwarne och ropade: Gäg otz, du Pro,
phet. bwem det w<ir som sioq dig? lE-sus beswarade icke deras stälsord, ulan
fördng alt täligt.

Anmärkningar.
Det sr billigt, at nt af biertat tacke

wär Frälsare för det lidande, som han ut»
siatt för otz Men denna tacksamhet emot
honom mäste wi förnämligast bewisa ige«
nom en trogen cch redllg lydnad för Hans
befollniligar.

jdför.
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'4!., les» dsm6«Ke

Oförffrsckt Z!H lEsus emot sinä
der,, emedan han wisite, at han' med Guhs
tilstädjelse ffulle falla i derns händer. Haf»
we wi et Zodt samwele och en rätlfärdiK
ftk, fä kunne wi ccl wara oforssräckte i
alla widriga tilfälligheler. Wära sienderkunna ez kvmmajäng.w med ost, än Gu.d

Efler lEsu eZempel stvla wi i rätt
Ad tiga och tala. Men dertil fordras myc»
ken klokhet, hwilken wi mäste lära af Pr»,
fiändiqt folk, af egen erfarenbel och öfning^

Dä wi lide osspldiqt, lätom oss tänka,
Aö lEsum Han blef wsl sörklarad för
en GudS sörsmädare, men Hans offnld kom
dock en gHng i ljMt. ffall des ock gK
med o§.

42. lEsu dömande mför PMtus.

Hidarne wägade icke sjelfwb läic) aflift'
wa lEsum, emedan de stodo under Ruma.
renas herrawälde. Ke mDe Uedes förD
ZfwerlemnalEsum til dm Romerffe VandS.
höfdingen. Dä för tiden hete han Pon»
tius Pilatus, och war wäl en Hed-iing och
vrättfardig man, men dock wida samwetS--
grannare än ludarno, som hade fält döds«
domen öfwer lEsum, Ti! denne man kom«
zno de om morgvnen helt tidigt, och bä.os-

ho»
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PNätAe.,

Nonock, at han wille läta aMta lEsum.
Matus wille dock först weta hwad brott
han hade begätt? Och han märtte snartas deras swar, at de ej kunde anqifwa

siraffwärdt emot bonom. Dä han
alfwarsammare begynte förhora dem, sade
de: Denne lEsuS sr en farliH man, som
stiftar ofrid vch will upreta felket emot
Kejsaren. Han pästsr äfwen, at man ej
bör betala Romarena statt; korte!igen> han
sser fig ut för en Konung. hwilken man
borde tyda. En härd men falst bestpllningl
Pilatus förhörde honom nogare, och fra.
gade om han war ludarnaS Konung?
Denna fräga beswarabe han med ja, men
förklarade derwid, at Hans Rike ej war af
denna werlden; tp om han hade et jor.
difft Rike, sä stulle HanS anhängare haf,
wa siridt för honom, at han ej kömmit i
fiendernas Händel'. Pilatus märkte ps alt
tal, at HanS fiender ej hade talat sanning,
vch fälde den dom, at han fannt den an»
klagade ojkpldig. Han wille ock werkeli-
gen lösgifwa lEsum, säsom en offvldig;
men ludarne fordradt. med et häftigt stri»kande, at han stulle läta korsifästa honom.

Nu lät Pilatus gisila honom, ända
Ul detz han badade i blod. Hans soldaterbegabberi med honom; Made en
kranS af törne, och ttpckte den pä Hans
hufwud. De hängde ps honom en röd
mantel, i Met för en Konglig klädnad,

och
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42. Icsu doMHnSe

och gäfwo honom et rör i hand, i stHsset
för splra. och i denna ställning for honom
knäböjande ropade: Ware du hälsad, °!lu.
darnes Konunq! De spoltade honom ater
i ansigtet, ruckte röret ur hanS hand, ochslogo honom dermed i hufwudet, Pilatus
lilftadde alt detta, emedan ban hoppades,
ot ludarne derigenom lkulle bewekas, at
sä mycket häldre samtycka til HanS lösgif,
wande. Til den sndan lät han sora honom
ut, och för at röra dem til medlivande, sa>
de: Se, hwilken menuissa! Men de ro»
päde snnu mcd häftighet: Korstföst, korZ»
fsst honom. Pilatus hade ännu ingen
böjelse at bewilia deras obilliga begäranj
men ludarne streko: Släpper du denne
lös, sä Hr du ej Kejsarens wan; ty den»
ne är en uprorsftiftare, som ssq up e-
mot Kejsarcn. Pilatus förffräckteS, ds
han hörde delta, och tänkte at ludarne
kunde anklag.-z bonom hos Kejsaren, och sH
begä, at han ostpld-gtwis blcfwe afsatt i.
frän sit ämbete Han satte sig derföre pä
Domarestolen, och fälde den dom, at lE.sus stulle korMstaS, sedän han ännu en
gang aflagt den bögtidliga försäkran, at
han war ostpldig til denna rättfärdiga
Måns död.

AnmärkninZar.
Lögn, baktal, falfft wittnesbörd, hwil-

ka wederstpggeliga laster! Huru förnedra
de



infor Pilillus.
de menniffan! Huru bedröfiige deras
werkningar och följdcr! lEsu stenderwo.
ro pä sin tid förnäme, ansedde och iärdepersoner; men eftrrwerlden onser dem mcd
afsty, säsom lögnare och baktalare- De
bragte wäl lEsum pä lurtzet, men de jta.
dade lig sjelfwe mest, och tzngo öfwen lö»
nen för deras ondsta

At bespotta den lidande, i stället för
at lrösia honom, är den bögsta grad af o-
menstiighet Men at med stillatlgande ef»höra et nedrigt bespottar.de, det ör werkllg
själsstyrka. I alla omständigheler ssole
wi handla efler pligt och samwete, om wi
ock deraf befarade timltg ffada. Den som
i sit görande och lälande mera ser pä en
närwarande fördel. än pä det som Hr rätt
eller orstt, den siär i fara at begä de we-
derstpggligaste förseelser. Del se wl pH
Pilatus.

43. Christi kortzfästelse, död och be.
grafning.

3?u blef lEsus ulförd tit döden, och mä-
fie sjelf fläpa til afrättSplatsen lorSet,
hwarpä han ffulle hänga. Tillika med ho.
Äom utfördes 2:ne mitzdädare, som äfwenffulle korWstas. AfrättSplatsen w«r Hlängt ifran Staden, och hete Golgata ellerHufwudstalleplatseH

Här

127



4Z- Ctznftl korstfastelse,
Hsr blefwo kläderne lEstlm astrclg»

M, oH han fasinäglades wid korsiet, hän»
derne oftvanlil wid twärbalkenS begge sn»'
dar, MTN fötterne, lagde den ena pä den
andra, fastnsglades wid kortzets nedra än-
da, Blodet fiödade af Hans heliga kropp,
och, under det han led de obestrifiigaste
smärtör, bad han ännu för sinä plägare:
Fader förlät dem tu de weta icke hwab
de göra.

En sivr mpckenhet folk sirömmade Ut«
ur Staden. för at se Hans efrättande, ochderibland woro äfwen Ofwerste Presterne
och annat förnämt folk. DeA woro sH o.
mänstlige, at de ännu smädads honom»
Det samma Zjorde ock Goldalerns. De
twa ogsrningSmän, som blifwit ulförde
med honom, korUästades äfwen med ho>
nom, den ene pä den höara sidan, den an»
dre pä den wärstra. Den ene smädade
lEfum och sode: Om du ör MetziaS, sH
hjelp dig sjelf och osi Den andre tänkts
bättre. Man twifwel hade han HZrt IE«su ostuld omtalas; han bestraffade derföre
den andre, och sade: Fruktardu icke Heller
Gud, du som lider samma straff? Wi haf.
we förtjent det, men denne har intet ondt
gjort. Sedän wände ban sig, sä godt han
pä kortzet kunde. til lEsum, och sade: HEr.
re, tänk pä mig, när du kommer i ditt ri<
ke. lEsu swar blef: Just i denna dag
stall du wara med mig i glcldjens boning.

Huru
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död öH bcgrafNing..

Hm-U drZZttg mäkte dsnnb Mannsns smsrsw häraf hafwa bliftvit-
Ibland den myckenhet Wädars, som

omgofwo lEsu korZ, blef han äfwsn war»ss sin Moder Maria och Hans käraste Lär-
j«nge Johannes. Det ömmade honsm, at
Hans Moder nu stusse blifwa aldeles öf.wergifwen, och han sörjde derföte ännu
för henne. Maria! sade han, se vettä sr
din Son, det han kastade sit öga pä Jo-
hannes; och til Johannes: Se> deita är
din Moder. Han Wille detmed säga: Jo-hannes ffall hädanefter ss sorja for
ria, som det wors Hans egsn Moder. HanZjorde det äfwen, to.ii henne strax til siZ,
vch försörjde henne M länge hon lefds.
Sex timmar bade lEftls pä kotstet,
ide grufligaste plägor. Andleligen nal-kades Hans lefnads ssut, och han ropade:
Det sr fullkomnat. Strar derefter sadtz
han: Fader l i dina händer befaller jag minanw. Sedän han sagt detla, nedböjde
han sitt hufwud och dog.

Redan innan lEsus dog, blef det
helt mörkt, sssom witz midnattsn, och del-
ta mörker warade i tre timmar. Sedän
han war död, kände man i Hela nejden
omkrincj en ss stark stakning i jorden, at
betgen remngde I Templet sönderstets et
tjockt förhänge i twä stocken. De i beraen
uthuggne grafwar öppnade sig, de dode,som legat t desa grifter, blefwo lefwande,

I fram.
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4- Chrissi Upftändets?

ftam?ommo efter Cbrisii bch
wisade sig för msnga Fölstrsckelle öf«
nrrföll ästädor,?na; de stcgo sig for bröstet
r.ch gingo bestörte tilbaka tll Sladen. An.
föraren för Soldaterne, som kortzfäsie IE»
fum, blef jä innerUgen rörd, at han offen»
telisien sade: Sannerligen war deNne en
rättfärdia Man, han war Guds Sori l
Ige'.<om Guds befynnerliga skickelse
at lEsus erbölt en anstcmdig begrafning.
En rik och förnäm Rädsberre, loleph af
Arimathia. som hkmligen hade watit IE«su wän och Lärjunge, begärde tilsisnd af
Pilatus al fä begrafwa lEsu kwpp, ocherhöll det. Med honom förenade sig Ni-
kodemus, som hade försett sig wed astehan,
da krydoor för at balsamera llket- lEsu
Lsrjungar besägo delta, och gäfwo nogä
akt hwarest han ladeS. Det war en aldcs
les ny graf, som Joseph hade lant uthug-
ga i bergel ut« en af sinä trägärdar, och
uli hwilken ingen ännu legat. Hsr blef
iiket nedsalt, och en stor sten wältratz förgraföpningen.

44. Christi upstandelse och himmels-
färd.

Vflversts Presterne och de förnsme lu.
dar, som hade bragt lEsum pä kor Set, ha-
de utbedt sig af Pilatus, al han wllle sät.

ta
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ock himmelsfard.
ta wakt för JM graf; ty, sade de, han
har giftvit sinä Lärjungar hopp, at han ä«
ler stall upstä; de kunde til afwentyrs sve«
la et bedrägeri, och om natten hemligen
borttaga den döda kropp.en, och sedän fö-
regifwa at han är upständen. Pilatus
lofwade dem det, och til sä mpcket mer sH.
kerhet försealade de sienen Hwilka därar!
Alle detze anstalter tjente M ingen tjng
annat, än at bewittna lEsu upständelse.
Pä dagen efter Hans begrafnintz,
kom en Angel frän himmelen. lorden
bäfwade och Angelen wältrade sienen frän
grafwen, och satte sig deräfwanvä Graf-
wens wäktare försträckteS, lupo bestörte til
Gtaden, och offenleliqen berättade hwad
som stedt. Huru lpckligt för o§, at lEsus
äter upstäit.

Sedän lEsus war upsisnden, wisade
han sig för sinä Lärjungar lefwande, icke
blott en gäng, utan osta. De wi§te med
wisthet, at det war ban; tp han talade
med dem. förklarade för d?m Skriften, och
bewiste dem, ot lEsus hade mäst lida ylt
detta til mennistors bästa. Msnge wille
i förstone icke tro det; men han wisade sig
för dem sä ofta, at de ändteligen höllo det
för oHrnuftigt, at längre twifla derpä.
En af de miHtrognaste war Thomas. Men
han kunde ej längre twisia, dä lEsus wi.
sade honom sinä pä kortzet genomborrade
händer och fötter, och säret i sin sida/ som

I» war
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44. Lyristt tlpstättvelst

war siucket mcd et spjut, och befalle honom
at stlcka sit singcr dcri. Lärjungorne gjor«
de denna glada tidning mer och mer be«
kant, och ju mer församlade sig folk ho»
nom, för hwilka ban wisade sig, Annu
dröide Kan 40 dogar pä jorden efter sin
upsiändelse. Under tiden lät han sinä
Lärjungar samlas pä Oljoberget wid Ie»
rnsalem, 06) bcfalte dem at uppehalla sig
i denna Stad, til desi de hade undfätt den
HeligeAndes undergörande gäfwor, och dade
han <agt dem hwllka underwerk de stuNe
sörräita. Han anbefalte dem tillika, at ds
stulle gä m i hela werlden och förkunna
hwad de wi§te om honom, Hans gernin-
gar och lärdomar; och när de pä sädant
fätt hade underrättat mcnniffor, ffulle de
äfwen döpa dem i Fadrens, Sonens och
den Helige Andes namn. Den som lror
Eder, sade han, och läter sig döpa, han
fiall warda salig: men den som icke tror,
han stall warda fördömd. Lären menni»ssorne halla hwad jag Eder befallt, och sen,
jag är hoS Eder alla dagar intil werlde-
nes ände. Gluteligen uplvste han sinä
händer öfwer dem och sade: Guds wäl-
signelse ware hos Eder. Dä han delta
sagt, blef han i deras närwaro omgifwen
af en glänsande ffy, Han hojdes i luf.
len. och de foljde honom med ögonen, tll
desi de förlorat bade honom och ffyn ur
figte. Dä de nu stodo dä?, wisade sig.tws

Ang-
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ock himmetsfKrd.
Anglar i menniffo.stapnad, i stona hwita
kläder. hwilka sade til dem: I Män af
Galiläen, hwarföre siän I ännu här ochsen upat himmeten? Denne lEsus, som
är tagen ftan Eder til himmeten, stall ä«
terkomma lika herrlig, som I hafwen sett
honom upfara til himmeten. Tilbedjande
sin förlorade Wän. ginqo de glade tilba»
ka til Jerusalem, för at där afbida det som
han dem lofwat.

Anmärrmng.
Om lEsuS, säsom andre menniffor,

bade förblifwit i grafwen, sä hade Hans
Lsrjungnr icke kunnat tro pä honom, och
« det samma icke Heller wi. 3y han hade
lofwat sinä Lärjungar, at han, efter sin
död, stulle äterkomma til detta lif, for at
ännu underrätta dem i wi§a sanningar,som de hitlils icke hade kunnat begripa.
Hade hau nu ej gjort delta, sä hade de
hallit honom för en Man, som begpnt et
wigtigt werk, det han ej kunnat utsöra.
Snart stulle dä lEsu werk och lära köm-
mit i förgätenhet, och nu inlet sporr gif»
wits til en Christlig Religion. Igenom
sin upständelfe ifrän de döda har lEsus
ock bewisat, at et lif efler dsden helt witzt
kan wäntas. Läran om et ewigt lif ar
bögst wigtig för hwarje tänkande menui-
sta. Derföre war läran om lEsu upsiän.

I 3 delse
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45- Den Helige Andes

delse sä wiglia för Apostlarne i alla beras
bref och predilningar.

45. Den Helige Andes utgMande.
löfte upfplteS snart. Pingestda-

gen< dä lEsu Lärjurgar, til et antal af
et hundrade tjugu, woro fVrsamlade i Ie«
rusalem i en jlor Sal, hällande med hwar.
andra upbyggeliga famtal och en andsktig
bön. hörde de oförmodat et susantze, säsom
et stormwäder, som upfylte hela rummel

de suto De blefwo warse,, at elds,
lägor nedsänkte sig pä hwar och en utaf
dem, til tecken, at de nu stutte undfä den
Helige Andes undergörande gäfwor. B«
fingo nu af Gud fiera nya krafter, och
begpnte tala främmande spräk, fom de för,
«t icks lärt Kade; alt efler som den Heli,
ge Ands gaf dem det in. Wid dctta til.
fälle hade mpcket folk frän frHmmande or.
ter kömmit til Jerusalem, för hsgtidens
stull. Dä nu tzetta susande, förenadt med
et bnller, sHsom et äffeflag hördes, lupo
olle besiörte tilsamman. De förwänades
ännu mer, dä de hörde, at detze Männer
talade främmande länders spräk, hwilket
dä för tiden war owanligt. De witzte ej
hwad de ssulls säga härom. Nägre illa.
sinnade menniffor smädade wäl och sode.
at de woro druckne; men Pelrus framlräd.

. de
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utgZutanbe.

de offtnteligen L wisade huru ofornuftigt
detta smädande war, och i allas närwaro
sade: Gud har äter upwäckt lEsum, den
de öfwerste «b!and ludarne hade dömt at

kortzfästas. Wi, Hans Lärjungar, kunne
alle intpga det- Han lofwade off, at han
ffulle meddelc, otz deM den Heltge AndeS
underbara krafter, och nu har han upfylt
sit löfte; I sen fjelfwe werkninZarne de»
af Weien saledes, at sfwen denne IE«sus, som I bafwen korfffästat, är, den Mes-
sias, som Eoer sä länqt tilbaka blifwit losi
wad ludarne försträcktes da, de hörde
delta. MHnge ftd- tll WeiruS och de an«
dre Apostlarne: Ack käre! sägen oK bwad)
wi stole göra? Petrus ftde: Förändre.n.
Edra sinnen, troN at lEsuS äL Me§iaS,
och lHten döpa Eder, U Edm syn-
d.r förlHtne, och detza krafter- Ede4) gifne»

dplika goba lärdomar qaf han dem
afwen. De. som antogo deffa lärdomar
och trcdde, döpte han, fäsvm lEsus be»
fatt. Pä summa dag befunnos tre tusende
menniffor basva bskänt/ at lEsus war
den ralte, NeOias, och blifwit ChrWA.

Anui^rdm^lar^
Ntgjutande, betyder här sT

rikligt meddelande. Med den Heltge M»
des utgjutande sörstss säledes det Ehristt.werk, hwarigenom han meddelat sinä Lär»
zungar och tilbedjare utomordentliga §Zt«

I 4 wö-

135



45. Den Hel. Andes utgfutande.

lnögenheler, stora insigter, nya Religions-
kunffaper och oförsträckt mod at förkunnK
Hans lära.

At Apostlarne fatt sadana utomordent«
Nga gäfwor, det bewisa de igenom sinä
lsrdomar, underwerk och ffrifter. Ty en
sadan Lucksalighets.lära, som de predikat,
har ingen före dem känt eller lärt, ochhon
hade äfwen warit osi obekant, om wi ej
hade fält lära henne i deras ffrifter.

Det är oförnuftigt at smäda, det man
ej förstär; och likwäl hgfwa mZnga men-
Niffor denna elaka wana- Men de ffäm«
ma sig dermed gemenligen sjelfwe hos alt
förnuftigt folk, Pröswa och eftersinnHsörst, innan du dömmer ech smädar, pH
det at du ej ms behöjwa ffämmas för dit
fsrhastande.

Det är et gobt tecken, da en menni»ssa, som lefwat lastbart, alfwarligen frä»
gar: Hwad ffall jag göra? Huru ffall
jag forbätlra minä fel? Huru ffall jag
begynna, at jag mä blifwa wisare och bät«
ire? Den som upriktigt öliffar at fä we.
ta delta, den kan ännu blifwa hulpen.

46. Christna Rcligionens utbredande.
'Ve iolf Apostlarne ock) andre Lärjungar
förkunnade Christi Lära allestädes, och in»
sättade talrika Förfamlingar i Palästina

och
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4s. Chrlsttta Religionens utbrcdante.

och andra länder. De blefwo wäl under»
siundom förföljde; men läto sig ej derige»
7>om afsträckas ifrän at predlla sannin.
gens ord. Som mennifforne swärligen
läto sig öfwertygas. sä maste Apostlarne
ofta göra underwerk, för at wäcka folkets
upmärksamhet, och nödga det at l?ekänna,
at de woro ssnde af Gud. De gäfwo de
blinde sunen ater, de döfive börsten. Be»
synnerligen kunde de igenom blotta hän-
dcrs paläggande gifwa de nytz döpte för»
magan at tala främmallde spräk rch an«
dra forunderliga förmögenheter, Detze un»
derwcrk woro dä för tiden nödige/ da gan»
sta fä kände nagot om Ehrisio och Hans
lära; men i wära tider äro ds öfwerftö-
dige, emedan wi hafwe Apostlarnes ffrlf,
ter. Desie strifter blefwo igenom Guds
besynnerllga föranstalionde förftttade, pä
det alle Christne intil werldenS ände til.
förliteligen matte weta hwad Christus och
Hans Apostlar hade lärt, och hwad ds
följakiligen böra tro och göra, om de wil,
za blifwa salige. EvanZellstcrne Mathäus,
Markus, Lukas och Johannes hafwa up.
teknat lEsu lefwerne och märkwärdigasts
tal- Paulus war den ifrigasie af alla A.
postlarne. Han Kade förut warit de Christ,
nas bäftigasie förföljare, men blef pä et
underbart sätt förd til tron va Christum.
Han har ssrifwit mänga bref til ChristnaFörsamlingar, och uti dem gifwit sadana

I 5 un.
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46< iHvlstna R,cligi!»lenH

underrätlelser, som sro helsosamme for otz
alla. Dylike bref hafwe wi äfwen af A.
postlarne Petrus, Johannes och andrc. Al-
la dttzc» ffrlfter, som i en samling kallas
Nya Testamentet, det är, den nya Meligion,
«öro iftän dörjan författade pä det Greki.
sta sprsket, säsom gamla Testamentets ffris-
ter äro författade pä, HebräUa. Christus
hadc fKrcspKtt ludarne, at deras Stad och,
Tempel ffulle förstöraS, om de ei Wtrads
fig och antogo sanningen. Denna spädom,
upfyldes äftoen, Romarena eröfradeSta-
den Jerusalem och upbränds Templet. O»,
taliae ludor förlorade derwid lifwec, en
nuickenhet ss des säsom stafivar, och de of»
nge krmgspriddeS i alla werld.sdelar I,u,
dnne hade häraf lätt kunnat Kana, at
den Christna Religion war sann; ty ifM
den ttden kunde de ej mzr offra, emedan
det pä inltt annat ställe war lofiigt, än i
Jerusalem. De sseste blefwo föryärdade>
och Hro det til större delen ännu i denna
dag. Emedlertid är det en bespnnerlig
Gnds försyn, at han söndrat detta folk i.
frän alla andra folkflag i werlden. Wise ögonssenligen huru noga de Guddomlt»
ge hotelserne rä dem upfyldes; to de Iu«
dar, som wi ännu se här och där, öro of,
komlingar af detze olvcklige, Atteu wl bö<
»e ej soralta och hata dem. säsom wanligt-
wis ffer: Igenom de Christnas obllliga
strhällaude och lasier, afhäll«s de meren«

dcls
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ntbredande.

dels ifrsn at antaga den Christna Me-
ligion,

Anmärtningar.
Apcstlarne woro werkeligen det de

gofwo sig ut för at wara, nemligen Guds
och lEsu sändebud. Ty om de ej hade
»rarit det, sä hade de ej kunnat göra hwad
de gzorde. Man kan förnuftigtwis icke
halla dem för egennpttige lögnare och be.
dragare, eller bedragne; tp hade de sökt
timllga fördelar, eller hade deras sat tcke
warn rättfärdig, sä hade de ej sä länge
och ständartigt kunnat göra och lida för
Evaugelium och til bewis för Christi up-
siändelse och hiwmelsfärd, det de gjorde och
ledo alt til deras lefnads ssut,

Förfatlarena til alla nya Testamen»
tets Böcker hafwa tpdligen baft för ögna«
märke, at boS ssna läsare wäcka wörd"nad
för Gud och lEsum, aklning för all sann
dygd, och tälamod i iidandet I denna af,
sigt böre wi ock altid läsa detza Böcker.

Mange Christne förakta andre Tros.
förwandter, da de likwäl sjelfwe, för sinäläga tänkesätt och lastbara lefnad, äro wi.
da mer föraktlige. En"lude förtjenar äf.
wen wär aktning. när han är god och är«
lig menniffa. Ar han det icke, sä förtje.
nar han wärt medlidande och icke smädelss
vch tadel.

47. Fort«
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47. Fortsättning af Christna Neligions
Hiztoria.

loppet af trehundrade är, har
Csristna Läran b'.ifwil bibebaNen ren och
oförfalstad, sädan som hon förestäldes af
lEsu och Hans Apostlar, och de fieste Chrifi»
,ie förde en lefnad, som war enlig med de»
ras Rcligion. De blefwo wäl af Hedni.
ska. Prcster och Kejsare osta hatade och för<
följde, emedan detze sägo, at den widffep»
liqa Hednlffa Religion lom mer och mer
i sörakt; men de Christne woro under alt
tälige. Man bestvlde dem falsteligen för
de gröfsta förbrvtelfer, men de ledde med
olt sagtmod detza bestpllningar iftän sig.
Mänge blefwo af Hedningarne pä det
Zrusiigaste plägadecch dödade; men de un«
dergingo döden med största undergifwen«
het och ständaktighet, i hopp om et oättre
lif efler detta. Under alla detza förföljel,
ser, för hwilka de Cdr-ftne woro utsatte,
ulbredde sig deras Religion alt widaro,
t»ch autogs af en mpckenhet ludar och
Hedningar.

Sedän de Christns i trehundrade är
wcmt förföljde af ludar rch Hedningar,
singo de ändteligen ro- Nu mera anlogs
qfwen deras Religion af Kejsare, och Con«
ftantin den Store bckände sig offenteligen
iil henne, är 324 tzfttr Christum. Men im
bcgplUc ock de Christne at gä ifrän deras

För«



4?. Foref. af ChM?m AeligwnS Historia.
Förfäders renhet och ostuld.' Til Christi
Lära gjorde de allehanda tilsatser, och bjer-
tatS redlighet och leflvernets ostraMghet
hade nu mera ej det wärde, som de borde
hafwa. Häremot mille de nu dprka Gud
med barnsiiga Ceremonnr, utwärtes pragt
wid GudStjensien och sjelftagna andagts-

Man bpggde präknga Kprkor,
men utl hwilkc, Gud ej tilbads i anda och
sanning Fordom församlades de Chlistne
blott i hus, och tjente dvck Gud med mera
nit. Mänge lrodde at Gudsftuktan be«
stod deri, at man blott bad och anstälds
andeliga belraklelser, säledes äsidosatle al-
la andra göromäl. hwarmed de hade kun-
nat wara sinä medmenniffor nyttige, dro-
ao sig undan til ödemarker och tilbragte
sin lefnad ien ffenhelig löttja. Sädane
kallade man Eremiter. Andre bodde i wis,
sa dertil upbyggde hus tilsamman, dem
man sedän kallat Kloster, och de som be«
bodd? dem, Munkar, De trodde sig wara
heligare sn andra menniffor, emedan de
vädo träget, men woro i flere afseenden
sämre än andre. De Christne Lärarue
blefwo regeringslpstne, siridde med hwar-
andra om rangen, och förföljde hwaran-
dra pä et owärdigt sstt. Annu fannS
dock nsgot godt hos de Thristna, men de

sig synbarligen med tiden. O-
kunnigheten tog ändteligen öfwerhand, och
be andelige och Munkarne bemödaoe sig

at
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4?. Forls. af Chrij)'iä ZMigions Histoela.
at bälla mennifforna i detta mörker, sä wi»
da de sägo? at det nu lyckades dem bäst
at fä sin wilje fram.

Aninärkning.
Willfarelser, widffeplige Menmgat och

bruk i Religionen äro ez at förswara, för
det de äro gamle. Om en lära ej öfwer»
ensstämmer med Apostlarnas lära, eller
wotsäger den, sä är hon falff, om hon ock
wore aldrig sä, gamma! Det är mycket
at beklaga, at de äldste Christne Lärare,
sirax efter Apostlarnas döo, begynt at sam»
manblanda menstliga infällen med lEsu
och Hans Apostlars lära. Derföre blef
Cdristna Religionen omogen framstälb, och
förlorade en stor del af sin kraft at förbät»
lra och roliggöra mennistor.

4Z. Om Mahommcdanerne.
en tid, dä de Christne pä sädant sätt

förlorade sig, upstod en ny Religion, sä.som den fierde ibland Hufwud>Religioner<
na, > den Hednista, Juvissa, Christna och
Mahommedansta eller Turkissa, äro detze
fyra Hufwud Religioner), Denna nva Re.
ligionens Stiftare war Mahommed eller
Muhammed, en rik Arabiss Köpman, född
i Mecca. Omkring är 612 efter Christi
födelse, begpnte han at Ma sin npa R««

li.
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sB. Om tNabowtticdanerne.
ligioN, i.assigt at sine Lanbsmän,
Araberne? ifrän afgudcriet, ech, sä wida
mözligt wore, förena andra Religioner
med sin. Han lrodde, at han war sänd
af Gud at ulföra detta stota werk. Gom
han wannt nägot blef han alt dn<
More, sä at han sade sig hafwa Gud«
domliai och ofta talade
med Angelen Gabriel. I Mecca mötte
honom likwäl sä stort Motständ, at han
mäste rädda sig med ftpglen, och ifrän den»
na Hans fiygi, äe 622, hafwa Hans Reli»
gtonS tilhängore bötjal sin tibetätnmg.
Emedlertid wannt han ä npo iä mvcket bl-
fall. at han, ej läng tid derester, lunde
med sinä tilhHngare eröfra Mccca. Ifrän
denna tid npttjade han allehanba listiqa
könstgrep til at utbteda sin lära, samman»
tafsade tälrika kriqshärar, och med wäsi-
nad hand twang dem, som satte sig emot
honom, at gifwa sig wundne och antaga
Hans läta. Hwad sjelfwa Hans Religion
beträffar, sä bar hon blbehällit mpcket ofBibeln, men blandat med otaliga dikter.
Araberne härstamma frän Ismael, Abra»
hamS Son och hafwa derföre fior högakt-
ning för Abraham ech de andre Patriat»
ker. Muhammed föregasderföre i början,
at han blolt wille äterställa Abrahams och
Patriarkernes gamla Religion. Men han
lät det ej derwid bero, utan gick widare
fort. Hufwudsatserne i Hans Religion wo.
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43. Ä7ahoMmcd<iN3rne.
ro foljande: Det sr endast en Gub, och
Mahommed är Hans Prvphet eller Gän«
debud. Dageligen bor man fem gänger
förrätta sin bön til Gud, ärligen i nion,
de mänaden anställa en högtldlig fasta,
vch en gäng i sin lefnad företaga "en wull-
fart til Mecca. Härmed förbant han äf»
wen andra lärdomar och bruk, förelade si,
na tilhängare omffärelsen, förböd dem
win°drickande, men lofte dem at taga fis-
ra husiror, m. m, Hans Religions be«
kännare blifwa pä Arabissa spräket kalla-
de Mosiim eller crogne, hwaraf man se»
dan har gjort Musulniäilner. Efter Tur«
karne äro i synnerhet denna Religion til»
gifne, sä kallas denna Mahommedansta
Religion, äfinen den Turkista. Hon har
innom korrt tid sä widt utbredt sig, at
hon i tre wcrldsdclar har en stot mycken-
het tilhängare. Efter Mahommeds död
blefwo Hans larosatser braate i en ffrifle,
lig samling, som kallas Roran eller Al,
köran, och stattas af Mahvmmedanertis
äfwen sä högt, som Vlbeln af o st. Den
tidens Christnas sedeförderf och herrffande
vkunnighet har mycket bidragit dertil, at
denna Religion sunnit sä stort bifall.

AnmärkninZ.
Fastän den Mahommedanjka Religion

nen innehäller manga willomeningar, ss
finnes där dock mpcket sannt och godt. Ty
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48. Cm Mahommedanerne.
Mahommedanerne tro äfwen pa en A!s.
mägtig, Ewig. Alltretande, Allwis, God
och Rätlfärdig Gud; de lro yttersta domen
och et ewigt lif, och läm, at man mäste
lefwa dygdigt, om man will behaga Gud
och blifwa salig. Det kan säledes sfwen
ibland Mahommedanerne gifwas gode och
redligs mennistor. Den Christna Religio»
nen blir dock altid den bästa, och eger stort
företräde framfor alla andra Religioner i
werlden. Wi böre erkänna det för en stor
wälgernmg, al wi ifrän barndomen blif<
wit underwiste i den bästa Religion. Men
om wi ej lefwe enligt med wär Religion,sa äro wi siraffwärdare än ludar, Hed«
ningar och Mahommedaner. Ty den som
lnycket är gifwet, af honom ffall mycket
fordrat warda.

49. Päfwedömets ursprung och til<
wäxe. ,

Hland de Christna tog okunnighet, wan«
tro och et lastbart wäsende mer och mer
öfwerhand och besordrades af Lärarena och
de Andelige. De fornämste Prcster, Bi«
stopar kallade, innehade stora rikedomar,
Länder och Furstelig wärdighet, som blif-
wit dem tilsiagne af Kejsare och andre Fur«
siar, Deröfwer blefwo de stolle, lefde som
stora Herrar, och öfwerlemnade läran och

K pre«
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49. ursprung

rrdikningarne ät andre ringare Prester.
Ibland alla wäfie Biffopens i Rem an,
jreude och wälde mest. Lange Kade deZe
gwrt alla andra Bistopar i werlden ran.
gcn stndig. och gynnades i alla dcras fö<
retaq of sielfwa Kejsarena, Konungarns
och Furstarne. Men nu wille de befalla
hela Christenhcten. Htttils had? Visko,
parne burit det namnet P>'pa l Fäder);

nu wille de Romerffe aNena Heta
papä eller Päfwar Nägre Kejsare wr«
ro sa fege och swage, at de i alt lilstad-
dc dcm sin wilje, och trodde alt hwad de
sade; denaenom blefwo de sä dristige, at
de intet aktadc Kelftrena, utun fast mer
begpnte at förestrifwa dem befallinngar.

Man stulle föga tro, at det warit
möjligt at fä längt bedraga wyrlden. sa»som Päfwarne gjort, och dock är det 0.
twifwelakligt. Men det stedde ej pä en
gäng utan at de stego til den»
na höghet. Sä länge det gafs folk, som
siitigt läste Bibeln, och förstodo hwad de
läste understodo sig icke Päfwarne at gö-
ra sä fiora afsteg, medan man wisite hwad
Christus och Hans Apostlar lärt- Men ef.
ler band kom det sä wida, at man blef
gansta obekänt med Bibeln- Munkarne
och Presterne sjelfwe läste ganffa litet, u»
tan trodde bliydtwis hwad de gamleKyr»
ko.lärarena hade sagt. Gemene man fick
M mera aldrig Blbeln i hand, och hörde
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och cilwZxt.
aldrig mer i sin lefnad än EvanZelierne
och Epistiarne föreläsas i Kyrkorne. De
siore och förnäme witzte mgen tinq mer.
Detta behagade Munkarne och Blskopar.
ne, tp nu kunde de förmä folket til alt
hwad de mille, och man trodde och lpddo
dem, emedan ckan anläg dem för helige
öch lärde Männer. Af denna dumhet och
okunnighet wisite Romersta Päfwarne at
draga all nytta. Munkarne, som äfwen
hade sin fördel deraf, bistodo dem trogct i
deras företag, och sade utan blygsel, at
Romerffa Päfwen war Christi Stäthälla.
re pä jorden, och hwad han befalte at man
stulle tro och göra, det mäste lika nogaef'
terkommas, som om det wore befallt af
Gud sielf. Det trodde det arma folket,
och när Päflven befallte de orimligaste
tmg, som icke allenast stridde emot Bibeln,
utan äfwen emot sunda förnuftet, sä wä«
Sade de icke twifta derpä. Och om nägon
wägade twifla och motsäga, sä blef han sä«som en Kättare och gudlös mennista ifräll
Forsamlingen utesiuten och hotad med e«
wig fördölumelfe.

Ifrän är 1073 blef Romerffe Päs-warnes ok odrägllgt. Dä för liden herr-
ikade en ganffa stug och ärelpsten Man,
wid namn GregoriuS den Sjunde, säsom
Romerst Päfwe. Denne bemödade sig med
all magt at underkasta sig alla Chrissna
Furstar, och göra alla Christna i allmän-

K 2 het
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49' PäfrvcdoMits !ursprnng

het til sinä urdersatare. När Konungax
Furstar icke gjorde eftcr Hans hufwud,

furdrnde han dem sör sin domstol, bann«
lyste dem, cfsalte dem, cch befalte andrs
wäljaS i der<is sialle. Wille de göra mot«
siand, sä upretade han deras undersätare
emot dem, sä at de ej lpdde dem, förr än
de förbdmjukat sig och bedt om förlätel«se. Han förbjöd Presterne ögtenstap, pä
det at deras egendom stulle eftcr deras
död tilfalla Kprtan. Han pästod, at Päf<
warne aldrig kunde misituga sig, at de
kunde förestrifwa lagar huru de wlsse, u-
tan at nagon mennlsta i werlden hade at
säga nagot deremot. Iftän den tiden ms»
sie alla frukta dem, alla lyda deras be-
fallningar. Men de päbjödo merendels
fädant, som ledde til utwidgande af deras
lnogt och ChristenhetenS förderf. Häraf
försämrades den Christna Religionen mer
och mer. Nllehanda lärofalser och pläg-
seder upkommo, som för den sanna Gud-
aktigheten woro högst stadlige, men fö?
Presterne sä mpcket mer indrägtige. Man
wiste folket knotor och ben, som man
gaf för helige personerS ben, sälde dem
för penningar, och inbillade köparena, at
desie knotor woro helfosamme för alla
bräckligheter och sjukdomar. Til de Heli.
ge bade man mer förtroende än til Gud
sjelf, och tog til dem tilfiygt i all päkom«
mande nöd- Man sade: Brödet i den He»
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ech tilwaxt.
liga Naltwarden sirwandlas til Christi
Lekamen, och bör följakteligen tilbedjas.
Man inforde Mäsian, hwangenom Mun.
karne wunno mpckst penningar, och siuce»
ligen infördes sju Sacrament- Otalige
höglider tifförsrdnades/» hwilka man firade
meo lustbarheter och widffepliga ceremo.
nier. Derwid diktade Munkarne och an«
dre A>!deltgs, mängfaldige underwerk, fö,«
regifwande at assibua niennistor hade up,
penbarat sig för dem, och at de igenom
deras forböner-hos Guo kunde Ulrätta
alt. De talade mptLet om en stärseld, u«
ti bwilken de mäste lida, som dödt i sinä
synder; men om detze aftidnas anhörige
wllle lata läfa Mätzan < hwarföre pennin-
gar altid betaltes), sä kunde detze
ge sjalar ftiköpas ifran skärSelden. Sä
plölstlgen blefwo de Chrifine bedragne>>
sä behändigt utaf med sinä penningar,
hwarmed Klostren> Biffoparne och Paf<
wnrue rlktade sig Men lEsu och hanS
Apostlars Lära blef deremot föraltad och
föga betant-

AnmärkninF.
Wi se saledes af de Romerff.Cathol-

stes söregifwande, at deras lära är den
gamla Apllsioliffa läran, sr i grund falfft.
Det som de af Bibeln bibehäutt, ör wäl
sant; men de falffa förklaringar och for,
tpdningar af B.blista sprak, de dMcr, be,

K 3 . drä.
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so. Vm Sannwgens

och wissfarelser, som leda sit ur<sprnng frän Päfwarne cch Munkarne,
mä ej derföre anses för gode och rätte, at
Catholffa Kprkan til större dclen
bibehälla dem. Willfarelse blir willfarel,se, och wanlro blir wanlro, den mä wara
ziy eller gammal.

50. Om Sanningcns Bekännare.
Vä stort Chrisienhelens förderf i desiä ti.
der war, sä fanns likwäl folk, som hade
afstp för denna herrffande wanlro. lil en
del insägo sanningen och satte sig emot
Nomerffa KprkcmS farliga willfarelser. SH,
dant gjorde sn enstildle personer, än sio,
go sig hela Wffaper tilsamman. Om«
kring är 1180 lefde i Frankrike en Köp<
man, Petrus Waldus, som fick lilfälle at
lusa B<beln och at öfwertpga sig derom,
at, i sä kallade Calholsta Kyrkan, lärdes
de fsrligasie willfarelser. Han fick inom
korrt tid mänga tilhärgare, som gofwo
honom bifall, och efter Hans namn talla«
des Waldenser. Alla desiä menniffor pä»
siodo, at Päfwen orättmätigt och til Chri.
sienhetens stada hade lilffansat sig fin
magt: at Presterne ej tilkom nägot wälde
öfwer menniffors egendom: at Rcliglonen

föreMas ulur och enligt med Bi.
beln.
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Nekännare.

beln. Ar 1360 begynte i England Johan
Wiklef en Lärare » Religionen, at besiri.
da Psfwarnes och MunkarneS nya pä<
fund, öfwersotte den Heliga Gkrift pH En»
gelffa spräket och förestälde sin tanke i
flere strifter. Han hade ock mänge anhän»
gare, sum kallades Wiklefiler. Sädane,
som woro mitznöjde mcd PHfweliga tpran-
niet och ledjne wid den ffamliga wanlron,
funnoS öfwer alt.

Men alle desie redlige menniffor bleft
wo af Päfwen förtlarade för Kättars, ochpä det grufligoste förföljde- Munkar, t
spnnerhet Dommikanerne, blefwo älagde,
at allestädes upsöka de sä kallade Kättä,
re, mana dem för öfwerlem-
na dem ät den werldstiga Ofwerheten tll
at aftättas Pä sädan: sätt mäste otali.
ge redlige menniffor undergH en ömkelig
död, och merendels bleflvo de brände. Or.
dentlige krig fördes emot Kätlare, uti
hwilka detze til tusendetals omkommo.

Men tgenom alla tzefia grustiga föe«
följelser, kunde likwäl sanningens bekän-
näre icke fusslomligen undertryckas. NyK
upkommo elter hand. Ibland andre, Kr«
wärfwade siq en Prest och Lärare wih HKg-
Skolan i Prag, Johan HuZ, et särdeles
bifall. Han förmante Ywnr och en ot fi»-
tigt lä'"a den Heliga Skrift, KrkaftadK
Päfvissa mitzbruken. och lärde ibland an»
nat, at den Heliga Namoardm boxde,^s>

tee
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s>> Santtlttgei»

ter Christi infiiktelse, njutas bäde under
bröd och win. Hittils hade de Chrisine
blott njutit brödtt. Han blef framkallad
til et Prestmöte i Costnitz, for at siä ti!
swarS fZr fin lära, och som han ej wille
sterkalla hwad han lärt, blcf han ltziF
lefwande bränd. Det samma hsnde äf«
wen Hans wsn, Hieronymus fränsom sfwen war Preft B?gge detze Män-
ners tilhängare, som kallas Husiiter, läto,.
sig ej godwilligt dämpas, utan grepo til
wapen, men uträttade söga dermed. Fä
utaf dem blefwo öftige, och äro bekante
under det namnet Böhmiffe och Mähriste
Bro der.

Sälunda sokte Romerffe Päfwarne
at med eld och swärd utrota alla, som
wille sätta sig emot dem. När de sago,
at alt gick efter deras önffan, blefwo de
alt trotsiZare, men tillika sä
me, at de gjorde sig föraktlige hos alla
förnuftiga- Omsider injag hwar och en«
at de aktade Religionen som et intet, och
at all deras omsorg blo<t gick derpä ut,
at befästa sin magt och draga ät sig storarikedomar. Sin stamlöfa girighet blotta-
de de mesi igenom det sä kallade astats-
krämeriet, tp de berömde sig af, at de ha-
de magt at sälja för pen-
gar, och utstickade wisia personer, som til
salu utbjöd aflatsbref. Det enfaldiga fol.
ket gaf ut sinä pengar, och trodde at Nm»

ber«
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Bckännare.

derna woro dem forlätne, rch at de nu
tvägade gora alt hwad de mille- Andre
insago wäl< huru orimligt och
kände alt för wäl, at Päfwarne blolt för
winnings skull upfunnit delta stackreri.
)Öetta wor mvckel lättare at lro, som
de sägo Päfwarne lefwa i de afffuwärda»
ste lasier. En lang tid mille twa Päfwar
reqera pä en gäng, fördömde hwarandra,
rch ästadkommo tusende siags ondt Wd,
delta tilfälle begynte Kejsarenas ögon at
öpnas, och de försökle at älertaga sin ur»
gamla rätt. Det lyckades dem äfwen at fä
bistäud af alla förnuftiga mennistor Mun-
kakne woro äfwen färdige at päsiä, ot
Päfwarne dorde wara Kejsarena underdä-
mge. Början gjordes nu med at afsätta
nägre gudlöse Pafwar. I Romersta Kyr«
kan fantS folk af alla ständ, som ifrigt
längtade efter en Kyrko.förbättring. Fö-
ga märkte de willfarelserne i Rellgionen,
men önffade blolt, at de mswäfnmgar,som begingos af Päfwarne och de Andeli*
ge, snart mätle hämmas.

Anmärkningar.
Sannina, och ostuld kunna wäl blif-

wa tryckte, men icke aldeles förtrpckte.
SanningenS wittnen blefwo wäl offyldigt
wis förföljde och dels afrättade; men cf<
ter deraS död kom deraS offuld i ljuset,
och ffall af Ma förnuftige lil werldensän.

de

153



sl> 6>m RefermatwNli,.

de erkännas och berömmas D 5 för tiden
syntes deras bemöoanden nsstan wara al»
deles frukllöse, men med tiden säg man
de herrligaste ftukter af det wälsignade ut-
säde, som de Hu de ulsirött.

Wi se, af SanningenS wittnens Hi,
sioria, at det redan före Luthers tid hade
funnits ganffa mycket folk, som i mänga
siycken hade trott och lärt det samma, söm
han lrodbe och lärde. Dertil hade de
kömmit igenom BibelnS läsning och för,
nuftiga begrundande. Det war en werk-
liq l.menstl'gket, at man ez tillät dem en
förnusiig forffning i Religionen, och sä
grymt försöl,de, plägade och dödade dem,
M de bekände sanningen.

51. Om Reformation.
en Augustiner.Munk och Tbes.

loglä Lärare i Wittenberg, Martin Lulber,
werkstäldes en Kprks förliättring, som haft
och har de önstligaste fölzder Anlednm»
gen dertil war följande: En Dominikaner-
MNnk, lown Tetzel, predikade i Sochsen
em den Päfweliga spnda-förlälelsen, pä et
hanska forargeligt sätt; tp för penmngar
sörlät han icke allensst i Päfwens namn
rcdan begä'',ssna synder, utan sälde sf ven
sörlslelse för sädana spnder, som nägon i
framtiden tänkte begä Denna Händel war

wäl
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51. <vm Reformatlonen.
wsl indrsgtig för läfwen och andre An,
delige, öfwen som for Tetze! sielf, men
folket blef sä mycket ömkeligare bedraget,
vch vä et oförswarligt sätt siprkte i sin
ondsta; de tänkle, at när de blott ha.
de sit aflatsbref, sä kunde himmeten ej
blifwa dem w^grad, de mäite ock lefwa
huru ogudaktigt de wille- Emot detlu Tet«
zels oförffämda och förargellga bcdräge-
rl, satte sig Luther, är 1517, med all lf»
wer och wisade utur Skriflen. at spnda.
förlätelse mäste sökas pcl helj annat sätt.
Han hoppades, at man stulle afffuffa de
fordna miDruken, och wände sig derföre
til Päfwen sjelf, för hwilken han annu
hade den siörsta wördnad, och Kwars dom
han höll för oftlbar. Han fick dock intet
bugnande swar, utan man äffade fast me»
ra utaf honom, at han stuTe aterialla hwad
han lart och strifwit, och hotade honom i
händelst han ei gjorde det. Luther insäg
huru orött detta war, och började tmifia
vm den höghet och ofelbarhet, som hwar
och en Made Pafwen, tilkom honom, och
undersökte, med mera eftertanka, hwarpä
Päfwens tilwällade mogl kunde grunda
sig. Han fant, at det ifrän Christendomens
börjau icke warit sä, och at detta andeliga
herrffap med llst och wald smäningom blif.wit infort Nu förklarade han offenteli-
gen, at ban upsade Romerffa Päfwen all
lvdnad, och höll honom för en sanningens

vch
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51. <bm Reformatlcmen.
och alt godts motsiändar?, och upmanke
Ia Cbristenheten at afffudda sig detla tp«
rännissä ok, Ifrän den tiden stiftabe han
en särdeles Församting, som ej 6r Päf'
wen underkastad och af sinä fienber kallas
den Lutherffa. Denna Kprka har ock bi«
bchsllit det Lutherffa namnet< men kallar
slg docc hsldre den Evangellffc» Kprkan.

Nu kunde Lutherus äfwen beZpnna
ot rena Religionen istän de msnga wlll<
farelser, hwarmed hon war befiäckad. Tll
den ändan gjorde han Bibeln. som länge
warit undangömd, ätcr heksnt; och pädet
at gemene man mätte konmia i ständ at
fälla omdöme om sanningen, gjorde han
deraf en öfwersättning pä Tyffa- Hon un»
dersökte, om de hittils af Romerffa Kyr»
kan trodda lärosatser woro öfwerensstäm»
mande med Gkriften: fant han, Mde strld»
dc deremot, och woro blott upkomne frän
luenniffor, sa förkastade h.m dem. Han"
nfffaffade ckfwen mäliga ceremonier, som
woro hinderlige för den ianna Gudaktig»
t>elen och upfundne af wibffep!ig,.v,mcnnt-
stcr. Hon wille ej mer at de
Andeljge ffulle utöfwa en werldflig magt
öfwer de Christne, utan blott l6ra
.qionen och befordra dyssden. Han war ic,
ke allenast lärd, wältalig och utrustad med
siora natursqäfwor, utan öfwen oförffräckt,
siändaktig och redlig. Understundom war
han Zanffa och betMte sig af har.

da
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st. Gm Rcformatlonen.
da utlätelser emot dem, som framhärdado

>i sinä willfarelser och ondsto; men hado
ock merendels at göra med folk, pa hwil.
ket han ej kunde uträtta nagot med lin«
driga medel Vägon gäng har han wäl
kunnat förgä sig med en öfwerdrifwen ut«
latelse; men det ar dock honom til et stort
beröm, at han aldrig med wäld welat pä-
iruga nagon sin öfwertpgelss. Han war
af den tanke, at man bords, igenom grun<
deliga underräitelser, söka at bringa den
felande til rätta, sasom det har ffcdt i
Christendomens första tid Han wannt sä
mycket bifall, at, inom korrt tid, hela län.
der afföllo frän Romerffa Päfwen och be-
kände sig til den af honom förbättrade Re<
ligionen- En Hans ifrigaste medhjelpa»

re war Philip Melanchlon, en gansta lärd
vch fridsam Man, som, igenom mundtli,
ga lärdomar och ffrifter, gjort Evangeli.
sta Kprkan näsiän sä stor tjenst som Lu,
ther sjelf.

Anmärkning.

Luther har icke framgifwit nägon ny
Religion, utan blott äterställt och renat j,
ftan willfarelser och miDruk Ven urgamla
Christna Apostolista Läran, som hittilS
blifwit sä mpcket fördunklad. HanS utsa.
gor qntage wi derföre icke säsom ofelba.
re, ulan haswe wi altid rättighet at pröft
wa om de öswtrenSstämma med Skriften
eller Wi
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s'» Vm Reformerta
Wi hafwe orsak at tacka Försynen,

at wi lefwe i tider, dä wi, efter den kun,
stap wi äge, offenteligen kunne dorka
Gud. Men dä wi bätlre tänne sannin-
gen, än andre, sä böre wi ock lefwa dpg«
dlgare än andre- Icke blotta kunffapen,
utw gerningarne ulgöra en sann Christen.
Wi beböfwe lära, icke blott för at weta
mycket, utan hufwudsakligen för at dlifwa
rätt nyttige, och kunna göra sä mpcket mer
godt i werlden.

L2. Om Reformerta Församlingen.

samma tid som Luther och Melanch-
lon företoao denna förbätlrin,q> upträdde
äfwen i Swcils en lika lärd och iftlg Man,
vch begynte en dylik förbättring Hans
namn tvar Ulrik Zwingel, CanonicuS vch
Predikant i Zprich. Lika som Lutber, an»
grep han ock först Pafweliga assatskrä»
menet, hwilket är 1519 pä et förargligt
sätt öfwades i Sweits af en wid namn
Samson. Zwingel gick i sä mätto länare
sn Luther, at han efter hand angrep fie<
re Romersta Kyrkans lärosatser och cere.
monier. Han kom dock öfwerens med Lu«
lher deri, at Christendomens läror börc»
hämtas ur den Heliga Skrift, och icke ffa.
pas efter menstliga infall. I nägra afse.

en«
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Fäesamllngen.

enden afweko de iflän hwarar.dra. och det
mest i laran om den Heliga Nattwarden.
hwarwid Lucher pästod, at Chri»U Leka-
wen och Blod blifwa i den Heliga Natt.
warden, under biöd och win, werkeligen
och pä et obegripligt fätt, meddeladc ält
alla Naltwardsgäster; men Zwingel lät»
de, at Cnristi Lekamen och Blod lcke äro
närwarande i Nattwarden, ulan äro brö«
det och winedblott et tecken, hwarigenom
wi stole uvwäckaS lil hugkomst af Christi
död och wälgrrningar. Härom upstod e»
mellan dem bägge en hsftig strid> dwilken
förcrsakade bägge Forsamlingarnes full»
tomliga söndrilig.. Johan Calvin, en lärd
Prsst och Theologiä Doctor i Geneve, gaf
nägra satser af Zwmgels lära förelräde
framför andra. och lade szelf mvcket dertil.
Han nekode äfwen. at Chnsii Lekamen ochMod äro närwarande i Nattwarden/ men
trodde dock, at de lrogne Nattwardsgäster.
ne fingo igenom brödet och winet en wisi
guddomlig kraft. Han lärde ock, at Gud
owilkorligen bestämt somliqe menniffor til
lycksalightt och andre til fördömmelse, och

menniffans frihet Härmed woro
fiere stridigheter förbunbne, igenom hwil.
ka Calvinisterne och Lutheranerne helt ochhället söndradeS ifrän hwarandra. Den
af Zwingel och Calvin inrättade Fsrsam-
lingen blef äfwen med tiden kallad den Re,
sormetta, det är den förbcklrade, och ut<

brev'

159



52. Vm Reformcrta
bredde sig oiroligt i siffilliga Länder. Lu-
tj'eranerne och de Reformecte kallas ock
Protestanter, för det, at de Evangeliffe
Rlksständerne protesterade pä en Riksdag,
som höltF i Spejer är dä man wille
pätwinga dem et Rttsdagsbestut, somblift
wit för dem högst stadiigt, om de hade
antagit det.

AnmärkninF.
Utom Catholssa och Protestantissa,

gifwas ock andre Christelige Religions-som wöl öfwerensstämma med otz
t wi§a lärosatser, men i mänga stpcken af.
tven äro olike. ,De Grekijke Christne til
ex. komma i det mesta öfwerens med de
Calholsse, Armenianerne närma sig til
Protestanternc, De hafwa upkommit inom
Rcformerta Kyrkan, och i början stiljt sig
ifrä' sinä öfriga trosförwanter deri, at de
pastätt, at de! är Guds alfwarliga wilje,
at alla mennUor stola salige warda, h>vil«
ket de Reformerte enträget nekade och Hol-
lo för en farlig willfarelse, Engelffa Kyr»
kan afwiker i nägra afseenden ifran de
Reformerte och Lutheranerne- Qwäkarne
hafwa först upkommit i England, och ffil-
ja sig ifran andra Christna NeligionS pak»
tier hufwudsakeligen deri, at de antaga et

ljus, hwarigenom hwarje menni»
sta blir uplpst, och hwilket bör högte st -l-
taS än den Heliga Skrift. De haftva en

siräng
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FZrsamlinZen.
siräng sedolära. sorkasta krig,
och hufwa fiera andra underliga satler.

eller Menroniterne pästä,
at lnga darn, utan endast fullwuxne böra
döpas, och at Christi Kvrka mäste biott
bestä af fromme. Afwen de anfe alla kria,
edgäng.ir cch lifsstraff för orättmätige.
Herrnhutarne betänna siK til Augsburgi.
fta Bekännelsen, men lila för myckel pä
en inwänes känsiä i Christendomen. yrka
för öft:gt alfoarligen pä en sann Guds.
frultan, och hafwa mänga god',
som förljenle at anwgas. Sounianerne
erkänna Cbristum för en utomordentllH
mennista, men neka at ban är Gud, och
ti fyslesigwrt för osi. De wilja icke anta"
ga nägot annat för sanning, än det som
de med förnllftet kunna begripa, men
wa en sirälig ftdoläw.

lölond alla Christna Religions.par«
tier gifwes ulycket, godt och redli-gt folk.
Wi böre hata deras willfareller. msn hög»
akta det goda, som hos dem ftnnes.

5;. Protcstanterms förfölfaude.
H/äfwa?ne förfökte mcdel at
hindra forlusien af sä mänga Mrsamlln<
gar, som söndrade sig ifrän dem, och dä de
ei kunde dotta, sa sökte de älminsione at

L fö.

161



53. Prsttsi6!i?e"«eZ forfoljanre^

förekomma en widare, minskning of d?ras
ondeliga omrade. De föxfölde derförs
Protestnnterne liwar hälst d? kunde, och
fingo werldfliga Re,genterS b!stä I män-.
g,i Länder blefwö dc EVangelista grufwe-
llgen rlsgads, och mänga tuseude bragtz
vm Nfwet. I Italien och Spanien wae
sfwen redan.sn börj.in giord til Kyrko-
förbättring, men kunde ej winna ftmnaa:iOför desie förföljelsers ffull. I
blefwo de EvanMiste sä swära tr,,ckie ocl>
i sin siihet kränkte, at är ,6:8 el lrig,ut«
brast, bwilket warade i 30, är, och derfö»
re kallas det Trettio ära Kriget: I detd,
krig mäste Tpffland ulsta mpcket, och d!ef
nästan ödelagt, Flere tufe-dz mennistoit
vwkömmo, ock) de öfwerblcstie förfsllo ti!
en flogs wildbct. Men ar 1648 stöts dcn
Westphalistc, freden, hwilken har sit namn
af de twä Slödr-rne i Wcsiphalen, Mun»
ster och Osncbruck. I denna märtwär-
diga fted erhöllo Protestantcrne fin Reli,
gions ftihet, och en fuLkomlig öfwerens<
fillmmelse itifördes emellan dem och de Ro-,
nierst-Colhoiffe. De Refcrmerle fingo
ined de Evangeliffe i Tpstland lika rättiK»
beter, och alla lva!dfaVbeter i
saker blefwo pä, det strängasie förbjudne,
En wälgerning, för hwilkcn wi atdng
noq kunne tacka Gud Ifran denna fted
hafwa Protcstanlerne merendels njutit lugn.

S4. Retl<
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54. Religionens tilstand i nyare tidey.

H/afwens wälde har iftän Reftrmations»
tlo>.n cke kunnat hämta sig, och.spnes nu
m r och mcr förlor.» sig Cacholffc Ko<
nungar ochFursiar frulta nu icke for Hans

ut <n !vda honom blytt sä
de wUja. De blifwa i
allmänfet mera foglige emot Protesianter»
ne dch begunna at tänka öfwer Religlo-
nen, sami foga anstalt til et bätlre under<
lvislungssätt wid Skolorne. Prolestanter«
ne äro häruti deras forcgängare. DeffH
hafwa wäl til en tid blbe a»!t atstllliga
fyrdomar, och osta strängt förfnit med ds
felande, ja äf:l?cn öfwergalt til förföliel-ser; men erkänna nu mero, at efter
Cdr sti och Hans Aposilars'erempel, bör
med iaglmod cch wHnliga förcställningar
aierföra den wUsefarande til sanningen.
Sjelfwe söka de at alt mer tilwäxa i kun«
ffap, men i sMnerbet at bibrmga ung»
domcn i desi spcida är en rikuq och helso-
'sam kännednn af Religionen. Barnen haf>
wa sä myckct mer orftk at tacka Gud för
dcnm' wälgeri inq, och mcd
ne antaga de underVlsningar som dem er«
b udas; to endast igenom Religionen wn«
ne wi mennistor här vä jorden blifwa rätt
tilfredsMde, och sedän i et annat ljf h»
wigt och fullkomligt lpcksalige. Min wi

L 2 mä.
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54. Ael!g»6ncns tilständ l nyare tidcr.
wäste i minnet förwara ChrlstendomenF
sanninqar, och derefler sorgfälligt inräna
wär lefnad, om wär kunstap ffoll hunra
gaqna otz; ty den wet mpcket, och
dock har et ondt och lastfulit hjerta,den hor
sä mycket swärare straff at wänta af Gud.
DerfVre,, HERre! lär otz Zöri efter D lt
behag och Din Gode Ande Ude ost pä en
rätt wäg!
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