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Företal.
Sa snart barnen kunna fatta enkla berättelser,

hwillet wanligcn intrciffar redan i tredje eller fjerde
äret, sa bör man begylma att för dem berätta de lätt-
fattligaste berättelserna ur den bibliska historieu, sä wäl
ur gamla soin nya Testamentct. Man genomläscr da

först sjclf den berätielse, man will framställa, och be-
rattar den sedän för barnet, sa mycket möjligt är, med
bibehallande af de uttryck, den Heliga skrift brukar,
och med ledning af denna Bibliska Historia. Ealunda
kunna barnen, redan förrän de begynt läsa, inhemta
en rik och dyrbar knnskapsskatt och tidigt lära kanna
Gud och den han sändt hafwer, lesum Kristum.

När barnet lärt kanna bokstäfwerna och kömmit
sig nagot före i innauläsning, bör man icke, sasom
hittills skett, lata det först lara sig Abc-boken utantill;
utan all kristendomsunderwisning mäfte börja
med läsning af bibliska Historien. Varnen
winna derigenom äfwen en större öfning och färdighet
i innanläsning. Med enkla frägor öfwer den innan-
till siera gauger genomlästa berättelsen söker man ut-
röna, om de rätt uppfattat innehallet, samt förklarar



ord m. m., fom de icke förstätt. Till lättnad för ny-
begynnare är första berättelsen i denna Bibliska Hi-
storia försedd med stafwclse-tecken.

De pa sinä särskilta ställen införda stycken, som
pläga upptagas i Abc-boken, läfas ordagrannt utan-
till, der de förekomma. Dit höra Tronsartiklarne,
Tio Ouds Bud, Wälfignelfen, Herians bön,
Instiktelse-orden till Döpelsens och Altarets
Sakrament, Desfa utgöra sä att säga stommen af
den kristliga kunskapen. Äfwen kunna bordsböner, mor-
gon- och aftonsignelfer läfas utantill.

När Äiblifka Historien är genomgängen och ofwan-
nämnde stycken fästade ordagrannt i minnet medelft
utanläsning; dä, men icke förr, gär man till katekefen,
hwarest deöfa stycken widare utläggas och förklaras.
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anföringstecken, omtagningstecken.



ä, fa, gä, by, dy, ty, ö, dö, ho, ko, 10,
ro, im, nu, tn, bi, ff, wi, de, le, se, al,
all, ej, ek, id, is, os, otz, ux, ut, yr, al,
as, ar, arr, öl, ös, bar, barr, dag, dagg,

ful, full, hop, hopp, mat, matt, std, stdd,
tak, tack, wag, wagg, grop, prof, stot,
stott, slag, slagg, barn, garn, qwarn, blek,
gret, klef, blid, ftid, strid, stop, stopp,
brodd, brun, brunn, fjun, dryp, gryn,
kryp, brad, stra, wra, glad, stad, trad,
bröd, frö, snö, an-de, ha-de, la-de, be-
na, fe-na, se-na, pi-pa, kni-pa, sti-pa, ko-
ka, ro-pa, so-pa, ku-la, mu-ra, su-la, dy-
ra, fy-ra, my-ra, la-na, ma-la, ta-la, ba-
ra, la-ra, ma-ta, lö-sa, kö-ra, mö-ta, ta-la-
de, fe-la-de, ri-ta-de, ro-pa-de, bru-san-
de, yng-lin-gen, gra-ha-rig, la-ra-ren, ör-



ta-gård, be-rät-tel-ser, men-ni-skor-
na, barn-doms-vän-nen, an-stän-dig-
he-ten, bok-bin-da-ren, sån-ga-re-na,
tjen-ste-fol-ket, ka-kel-ug-nen, pris-
be-lö-ning, hjul-ma-ka-ren, tro-tje-
na-ren, Ä-länd-nin-gar-ne, ärt-ski-
dor-na, la-du-går-dar-na, fö-re-stån-
der-ska, nå-de-verk-nin-gar, ål-der-
doms-kräm-por.

Mi stollln will jag g»,
Att jag myltct lara mä,
För att nyttig blifwa
Bör man kuuna wackert fiiifwa,
Rlltna färmt och läsll wäl,
Blifw» starl till lropp och själ.

Fllstän början synes fwär.
För Hwar kg det bättre gär.
Blott Jag stiten icke sparar,
Blott jag tanler, förr'n jag swllrar,
Blott jag litrani lydig är,
Mycket jag i flolan lär.



Gamla Teftamentet.

K Skapelsen.
1 Mos. 1, 2.

Allt, hwad wi se om-kring ofj och öf-wer otz, trä-
den och dju-ren, he-la jor-den, so-len, mä-nen och stjer-
nor-ne wo°ro en»gäng än°nu ic-ke till. Gud al-le-na
har all-tid wa-rit, han är af 2-wig<het. Och i be<
gyn-nel-sen ska-pa-de Gud him-mel och jord. lor«den
war först ö-de och tom, och mör-ker war pä dju-pet
öf-wer watt-nen, som be-täö-te jor-den.

Och Gud sa-de: "wllr-de ljus"! och det wardt
ljus. Och Gud fag lju-set, att det war godt. Och
Gud lal-la-de lju-set Tllg och mörk-ret kal-la-de han
Nlltt. Och wardt af af-ton och mor-gon den för-stll
da-gen. Och Gud sa.de: "war-de ett fa-ste e-mel-
lllN wlltt-NM". Och han ät-skil-de watt-net, som war
un-der fä-stet, i-ftän det wat-ten, som war of-wan
fä-stet, och kal-la-de fä-stet him-mel, den skö-na, bla-a
him-me-len, som wi se öf-wer ofj. Da wardt af af-ton
och mor-gon den IIN-dlll da-gen. Och Gud sa-de:
"För-sam-le sig watt-net, som är un-der him-me-len,
pa wis-sa stäl-len, att det tor-ra mä sy-nas". Och
det sked-de sa. Det tor-ra kal-la-de Gud jord, och
watt-nets sam-lin-gar kal-la-de han haf. Och Gud
sade: "Bä-re jor-den gras och ör-ter, som frö haf-
Wll, och flUkt-sllM tllld". Och det sked-de sä, och pä
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jor-den wex-te gräs och ör-ter, blom-mor och träd.
Da wardt af af-ton och mor-gon den tre-bje da<gen.

Och Gud sa-de: "wllr-de ljlls (ljus-bä-ra-re) u-ti
him-Mt-lens ft-fte", att de ltz°sa pa jor-den. Qch
Gud gjor-de twä sto-ra ljus; ett stort ljus, so-len,
som lh-ste om da-gen, och ett li-tet ljus, mä-nen, som
sken om nat-ten, och der-jem-te stjer-nor. Da wardt
af af°ton och mor-gon den fjer-de da-gen. Och Gud
sa-de: "Gö-re watt-net af sig klä-kan-de och lef-wan-
de djm, och fäg-lar, som pä jol-den sty-ga un-der
him-me-lens fll-ste". Och Gud fka-pa-de fto-ra hwa-
lar och al-le-han-da djur, som lef-wa i watt-net, och
al-le-han-da fag-lar, hwart och ett ef-ter fin art, och
wal-sig-na-de dein och sa-de: "wa-ren frukt-sam-me
och för-ö-kens". Da wardt af af-ton och mor-gon
den fem-te da-gen. Och Gud fa-de: "Gö-re jol-
den af sig lef-wan-de djur, fa-nad, krä-kan-de djur,
och wild-djur pä jor-den". Och det fked-de fä.

Och Gud fa-de: "Lllt otz gö-ra men-ni-stllll till
ett be-111-te, det ofj likt är, den ra-ba fiall öf-wer fi-
fkar-ne i haf-wet och öf-wer fag-lar-na un-der him-
me-len och öf-wer allt det, fom krä-ker pä jor-dm".
Och Gud sia-pa-de mcn-m-stlln sig till ett be-lä-te,
till Guds be-la-te stll-pa-de hau ho-nom. Och Her-
ren Gud gjor-de men-ni-skan af jor-dcns stoft och in-
bla-ste i Hans nä-sa en lef-wllN-de IIN-dll och sa wardt
men-ni-skan en lef-wan-de själ.

Och Gud plan°te-ra-de en lllst-gärd i lllN-det E-deu
och tog men-ni-skan och sat-te ho-nom i lust-gär-den
E-den, att, han ho-nom bru-ka och be-wa-ra skul-le.

Som nu Her-rcn Gud gjort ha-de al-le-han-da djur
pa mar-ken och fag-lar un-der him-me-len, ha-de han
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dem fram för men-ni-skan, och men-ni-skan gaf al-la
dju-ren de«ras ttcttrnt: men han fann i-bland dju-ren in-
gen, soin ho-nom lik war, med hwil-ken han ta-la kun-
de. Och Gud sa-de: "Det är ie-ke godt, att men-ni-
skan är al-le-na, jag will gö-ra ho-nom en hjelp, dcn
sig till ho-nom häl-la mä". Och Gud lät en tung
sömn fal-la pä men-ni-skan, och, wid han sof, tog Gud
ett af Hans ref-ben och bhgg-de en qwin-na der-af och
ha°de hen-ne fram för men°ni-skan. Da sa-de men-ni-
skan: "Det-ta är ben af mi-na ben och kött af mitt
kött". Och A-dam, sä het«te men-ni-skan, kal-la-de fin
hu-strus namn E-wll. Och Gud sag pa allt, det han
gjort ha-de, och, st! det war allt gan-ska godt. Da
wardt af af«ton och mor-gon den sjet-te da-gen.

Sä wardt nu him-mel och jord full-kom-nad pä
fer da°gar, och Gud hwi-la-de pä den sjun-de da-gm
af al-la si-na werk, som han gjort ha-de, och han ska«pa-de
in-tet me-ra. Och han wäl-sig°na-de den sjun-de da-
gen och hel-ga-de ho-nom och be°stäm-de, att ic-ke hel-ler
men-ni-skorma skul-le ar-be-ta pä den sjun-de da-gen.
Allt-sä är him-me-len och jor-den med allt, det der-
up-pä är, till-kom-men, dä de ska-pa-de wor-do pä den
tid, Dä Her-ren Gud gjor-de him-mel och jord.

Du, Herre, stor och lofwärb är,
Din malt har ingen änba,
Och spöijes dä Jörn allrllbäst,
Näl wi oh wiljll wänba
Till dina toerf, att bem bese,
Som alltid meb wäi undian ffe,
Mcn kunnll ej begripas.

All werlden och, hwab du har gjort,
Förtälja stall din ära:
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Att bn är mild (M blifwa spoidt,
Och alla skolll lära,
Hur du hwai stunb föibllrmai big
Mot allt ditt roerf, men synneilig
Mot dm» bain och wänner.

Ps. 33: 9. Om han fäger, sa ster bet; om hän bjuber,
si äi bet gjoibt.

El>r. 11: 3. Genom tron besinne wi, att werlben är full-
borbab genom GubZ orb: \a att allt, bet man fer, är woidet
af intet.

Den Apostolista Trons första Artikel:
Illg tioV pll Gud Fllder, llllsmältig, himmelens

och joidens stapllie.

». Syndafallet.
1 Mof. 3.

I Pllllldiset, den härliga lustgarden i landet Eden,
lefde Adam och Ewa i ett lycksaligt tillstand; de woro
utan synd, de tänkte och gjorde icke nagot, som ondt
war, och Herren Gud kom ofta till dem i lustgarden
och talade med dem. Uti trädgarden stodo allehanda
träd, ljufliga att se pä och goda att äta af. Midt i
lustgarden stod lifsens träd och ännu ett annat, lunstapens
träd pä godt och ondt. Och Herren Gud bjöd menmslan
och sade: du skall äta af allehanda träd i lustgarden;
men af kunskapcns träd pä godt och ondt ftall du icke
äta: förty, pä hwad dag du deraf äter, stall du döden dö.

Men djefwulen kunde icke fördraga, att mennistorna
woro fälla och lyckliga; han är fjelf olycklig, emedan
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han. är Ouds fiende och kan cj göra annat, än det
ondt är. Afwen menniskorna Wille han göra lika olyckliga
och frestabe dem genom onnen. Och ormen war listigare
och klokare, än alla djur pä jorden, hwilta Herren Gud
gjort hade, och sade till qwinnan: la, skulle Gud hafwa
sagt, I skolen icke äta af allchanda träd i lustgärden?
Da sade qwinnan till ormen: wi äte af tradens frukt i
lustgärden; men om frukten af de träd, som äro midt
i lustgärden, hafwer Gud sagt: Äter icke deraf och kom«
mer icke Heller derwid, att I icke dön. Dä sade ormen
till qwinnan: ingalunda skolen I döden dö; men Gud
wet, att, pä hwad dag I äten deraf, fkola edra ögon
öppnas, och I warden fasom Gud, wetande, hwad godt
och ondt är. Och qwinnan siydde icke undan ormen,
som Wille förföra henne, utan jag, att trädet war godt
att äta af och ljnfligt att uppa se; hon trodde ormen,
att det ett ljnfligt träd war, efter det gaf förstand.
Och hon glömde det bud, som Gud gifwit, tog utaf
frukten och at och gaf dehlikes fin man deraf, och han at.

Sä fort de ätit, öppnades begges deras ögon och
de blefwo warfe, att de woro nakna. Och de blygdes
och bundo tillhopa fikonlöf och gjorde sig skörten. Och
de hörde rösten af Herran Gud, gängande i lustgärden,
da dagen swalkadcs. Men nu gladdes de icke, att Herren
Gud kom till dem; de hade jn syndat, warit olydiga
och maste nu frukta sig för Gud. Och Adam undstack
sig med sin hustru för Herrans Guds anfigte ibland
träden i lustgärden. Och Herren Gud kallade Adam
och sade till houom: hwar är du? Och han sade: jag
hörde din röst i lustgärden och frultade mig; ty jag
är naken, derföre undstack jag mig. Och Gud sade:
Hwem hafwer lätit dig första, att du är naken? Haft
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wer du icke ätit af det träd, om hwilket jag big bjudit
hafwer, att du deraf icke äta skulle? Da urskuldade
sig Adam och sade: qwinnan, som du mig gifwit haf-
wer, gaf mig af trädet, sa att jag at. Da sade Her-
ren Gud till qwinnan: hwarföre hafwer du det gjort?
qwinnan sade: ormen beswek mig, sä att jag at. Och
Herren Gud sade till ormen: Ester du dctta gjort haf-
wer, förbannad ware du öfwer allt det, som lif haf-
wer, och öfwer alla djur pa marken; du skall gä pä
dm buk och äta jord i alla dina lifsdagar. Och jag
stall sätta ftendstap emellan dig och qwinnan, och e-
mellan din säd och hennes fäd: Denfamma stall sön-
derttampa ditt hufwud, och du stall stinga honom i
Hans hal.

Men Adam och Cwa blefwo ocksä strassade. Till
Adam sade Gud: Efter du lydde din hustrus röst och
ät af trädet, om hwilket jag dig bjöd och sade: du
skall icke äta deraf; förbannad ware marken för din
skull, med bekymmer skall du närä dig pa henne i alla
dina lifsdagar. Törne och tistlar skall hon bära dig,
och du skall äta örter pa marken. Du skall äta ditt
bröd i ditt anletes fweit, till dctz du warder ätcr till
jord igen, deraf du tagen är; ty du är jord, och till
jord skall du warda, du stall dö. Och till qwinnan
sade Gud: du skall föda dina barn mcd sweda, och
din wilja skall din man undergifwen wara, och han
stall wara din herre.

Och Herren Gud gjorde at Adam och Hans Hu-
stru kjortlar af stinn och klädde uppä dem. Och han
dref dem utur lustgärden Eden, pä det Adam skulle
bruka jorden, deraf han tagen war. Och Gud satte
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för lustgärden Cherubim, en engel, med ett bart, hug-
gande swärd, till att förwara wägen till lifsens träd.

Rom. 5: 12. Genom en menniska äi synben kommen i
weilben och för syndens skull döden, och äi sä böden kommen
öfwer alla menniskor, efter de alla syndat hafwa.

Af djupsens ttiib, o Gub, till big
lag lopa mast och llaga;
Dm milba Bron wänb till tnig,
Min röst lat big behaga.
Ty om bu synb grannt akta will,
Och blott bin stränga rä!t se till,
Ho kan bä för big Nifwa?

3. Kain och Abel.
1 Mos. 4.

Adam och Ewa hade twä söner, ben äldre hette
Kllin, den hngre Abel. Och Abel blef en farahcrde,
men Kain blef äkerman. Och det begaf sig, att Kain
offrade Herren gäfwor af jordens frukt; och Abel off-
rade deMes af förstlingen af sinä far, af de bästa
ibland faren. Genom offren Wille man adagalägga kar-
lek och friwillig tackfamhet mot Gud, och, hwad af
djur eller jordens frukt frambars till offer, förbrändes i
eld. Och Herren fag täckeligt till Abel och Hans offer;
men till Kain och Hans offer fag han iäe täckeligt. Ty
Abel war from och älfkade Gud uppriktigt; men Kain
war icke from. Da blef Kain fwärligen wred, och Hans
hy fönvandlades. Wrede och bittcrt hat malade sig i
Hans anfigte; i stället för att förödmjuka sig inför Gud
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och sorja deröfwer, att han icke war from, sasom Hans
broder, och att Gud ej lunde wara honom lär, war
han uppfhlld af afund och hat mot Abel. Da sade
Herren till honom: Hwarföre är du wred? och hwar-
före förwandlas din hy? Ar det icke sa? Om du är
from, sä ar du tacknämlig; men är du icke from, sä
blifwer synden icke säker eller fördold: men städ hm-
ne icke hennes wilja, utan rad öswer henne. Men
Kain blef icke from. Och det begaf sig, da de woro
ute pa marken, slog Kain sin broder Abel ihjel. Da
sade Herren till Kain: hwar är din broder Abel? Han
swarade: jag wet det icke; skall jag taga wara pa min
broder? Men Herren sade till honom: hwad hafwer
du gjort? Du hafwer slagit ihjel dm broder! Förban-
nad ware du pa jorden; da du brukar jorden, skall
hon icke strart gifwa dig efter sin förmaga, hon skall
ej bära big sä ymnig frukt, som förut; ostadig och flyk-
tig fkall du blifwa pa jorden, du skall allestades kanna
dig fridlös. Och Kain sade till Herren: min misjger-
ning är större, an att hon mä mig förlaten warda.
Si, du drifwer mig i dag utur landet, och jag mäste
gömma mig undan ditt ansigte och maste ostadig och
flyktig blifwa pä jorden. Sä warder mig gäende, att,
hwilken som hclst mig finner, han slär mig ihjel. Men
Herren sade till honom: Nej, utan den som slär Kain
ihjel, det skall sjufaldt straffadt warda. Och Herren
satte ett teckcn pä Kain, att, hwilken som helst honom
funne, skulle icke slä honom ihjel.

Och sä gick Kain ifrän Herrans ansigte; han gjor-
de icke bättring, shnden oroade honom icke. Att ingen
wägade mörda honom, dermed war han nöjd; men
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lycklig kunde Kain icke wara, emedan han ej mera ta«
lade med Gud, ej mera bad till Gud.

©år jag cin widt lag flyi till big,
Hit eller bit, Försljut ej mig,
Ia langst till weildens anba, Min Gud haf mig fövjfonab:
Slätt ingen wii Din stiänga rätt
lag finna m», Af näd fölgät.
Som min sorg kan afwända. Din Son hai mig försonat.

4. Syndaftoden.
1 M°s. 6-9.

Efter mordet pä Abel skänkte Gud Ewa en son, som
blcf lallad Seth. Och Gud gaf henne ännu mänga
andra söner och döttrar. Manga är hade redan gatt,
till ända sedän werldens skapclse, och menniskorna ha-
de mycket förökats pa jorden. Men de frägade icke
mera -efter Ouds wilja, och sedeförderfwet och oud-
sian hade blifwit allt större ibland dem. Du sade Her-
ren: "menniskorna wilja icke mer lata min anda straffa
sig, ty de äro kött. lag will ännu gifwa dem hun<
dra och tjugu ars dag. Om de icke da bättra sig,
skall jag förgöra dem utaf jorden".

Och menniskorna gjorde ingen bättring under de
120 arat. Da sade Herren Gud: mennistan, som jag
stapade, skall jag förgöra utaf jorden. Men Nollch
fann näd för Herren, ty Noach war en from man

och förde ett gudeligt lefwerne i sin tid. Och Gud
sade till Noach: allt kötts äudalhkt är kommen för mig,
ty jorden är full med orätt af dem; och si, jag will
förgöra dem med jorden. Gör dig en stor ark utaf
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fuvuträb och gör tomrar bertmte och becka honom U*
tan och innan. Ett fenster skall du göra der ofwan
uppa. Och du skall läta komma in i arken allehan-
da bjur, som ej kuuna lefwa i waltnet. Och du skall
taga till dig allehauda mat, att han warder big och
bjuren till föda. Och Noach gjorde allt det Gub bjöb
honom.

Men fastän be anbra menniftorna sago, att Noach
byggbe arkeu och hörbe, hwab Gub Wille göra, bättrabe
be sig icke. De trobbe ej, att Gub skulle sa straffa, som
han hotat.

Och Herren sabe till Noach: gack in uti arken bu
och hela bitt hus. Och hau gick in i arken meb sinä
tre föner, Sem, ChllM och Illphet, fin hustru och si-
na föners hustrur. Och allehanba bjur gingo till ho-
nom in i arken, säsoin Gub honom bjubit habe. Da
uppbrusto alla stora bjupets källor, och himmelens fen-
ster öppnabe sig, ett regn kom pa jorben i fyratio ba-
gar och fyratio nätter. Och wattnet fa swär-
ligen pä jorben, att alla berg öfwertäcktes af wattnet;
femton alnar högt gick wattnet öfwer bergen. Da för-
gicks allt kött, som pa jorben kraker, faglar, fänab och
alla bjur, som ej kunbe lefwa i wattnet, och alla menni-
skor. Men arken i hwilken Noach och Hans föner och.
bjuren woro, flötomkring pä wattnet.

Hunbrafemtio bagar stob wattnet pa jorben. Da
tänkte Gub pä Noach. Och lät komma wäbcr pä jor-
ben, och wattnet minskabes. Och arken stannabe pa
berget Ararat. Snart bcrpa syntes bet öfwersta pä
bergen. Ester fyrtio bagar öppnabe Noach fenstret pa
arken och lät en korp flyga ul. Han Wille gerna weta,
om jorben äter war lorr, hwilket han ej kunbe se i-
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fron arken, emedan fenstret war i arkens tak. Korpen
flög fram och äter, till detz att wattnet aftorkades af
jorden, men kom ej tillbaka in i arken, (emedan den
fann näring nog pä wattenytan efter onikomna djur
o. a.). Sedän lat Noach en dufwa utflyga. Men
da dufwan icke fann, hwar hon kunde hwila fin fot
pä, ty jorden war ännu icke torr, utan wattnet war
pä hela jorden, kom hon igen i arken. Och Noach
räÄte handen ut och tog henne till sig in i arken. Dä
bidde han ännu fju dagar. Och lät ater en dufwa
ntflyga af arken. Hon kom till honoin mot aftonen,
och st, hon förde i fin mun ett afbrutct oliwclöf. Men
Noach töfwade ännu andra fju dagar och lät fa en
dufwa flyga ut, hwilken icke koin igen till honom, eine-

dan jorden nu war torr. Dock gick Noach ännu icke
ut utur arken, emedan Gud ännu icke bcfallt honom
det.

Da talade Gud till Noach och sade: "Gack utur
arken, du och din hustru, dina föner och dina föners
hustrur och allchanda djur, fom när dig aro". Och Noach
gick ut och byggde at Herren ett altare och offrade pä
altaret och tackade Gud för fin räddning. Det beha-
gade Herren och han fade: "Ingalunda siall jag mer här«
efter förbanna jorden för mennistans fkull, förty men-
uistans hjertas uppsät är ondt allt ifrän ungdomen.
Sä länge jorden stär, stall icke ätcmända säende och
uppstärande, köld och hetta, fommar och Winter, dag
och natt. Si, jag gör med eder ett förbund, att här-
efter skall ingen flod mer komma, den jorden förderfwa
siall. Miu bage hafwer jag fatt i siyn, den skall wara
tecknet till mitt förbnnd mellan mig och jorden, att icke
mer skall komma flod härefter, den allt kött förderfwa
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siall". Och st, en regnbage shntes pa hiiumelcn, fä°
fom tccken till förbundet.

Ack Gud °ch Herr'!
Min synd, ty wärr!
G!r mig s» tirng till sinnes!
Slätt ingen man,
Som hjelpa fan,
I denna werlben finnes.

5. Abraham.
1 Mos. 12—15, 17, 18.

En lang tid efter syndafloden hade menniskorna äter
förökats pä jorden. Men de lommo icke mer ihag syn<
dafloden, och ondskan hade äter tagit öfwerhand ibland
dem. ' De fruktade icke Gud, utan tillbädo sol, mane,
stjernor och delaten.

Äfwen Tharah, Abrahams fader, dyrkade wäl den
fanna Guden, men tillbad ocksä afgudar. Men Abra-
ham tillbad Gud allena. ■

Och Herren talade till Abraham: "Gack utur ditt
fädernesland och ifrän din slägt och ifran din faders
hus uti ett land, som jag dig wisa will. Och jag skall
göra dig till ett stort folk, jag skall wälsigna dig och
göra dig ett stort namn. I dig stolll wlllsignade Wlll-
dll 11111 l slllgter pä joiden". Och Abraham lydbe Gud,
och han och Slllll, Hans hustru, och Lot, Hans broder
Harans son, drogo ut, sasom Herren honom sagt hade.
Och de foro ut till det landet Kanaan: det war det
land, som Herren honom wisat hade. Abraham war
sjutiofem är gammat, da han for ut. Och de hade
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ittgct barn. Och bå be kömmit in i lanbet Kanaan,
syntes Herren Abraham och sabe: "bin sab, bina barn
och barnabarn, skall jog gifwa betta lanb". Och Abra«
ham byggbe Herranom ett altare, och prebikabe om Her-
rans namn för be folk, fom bobbe i lanbet.

Och Herren fyntes ater Abraham och fabe till ho-
nom: "frukta big icke Abraham, jag är bitt befkärm
och bin ganfka stora lön". Jag will befkärma big och
wälfigna big framför alla menniskor. Men Abraham
fabe: Herre, Herre, hwab will bu gifwa mig? Jag
gar barnlös. TY Gub habe ännu icke gifwit Abra-
ham nagot barn. Och Herren habe honom ut och fabe:
"Se upp till himmeten, och räkna stjernorna, om bu
kan räkna bem". Och fabe till honom: "Sa fkall bin
fäb wara", fa orakneliga fkola bina barn och barna-
barn, bina efterkommanbe warba. AblllhllM tlodde Her-
ran, och han lätnade honom det till lättfärdighet, bet
behagabe Gub wäl.

Och Herren syntes äter Abraham i ben lunben Mam-
lt, ber han fatt wib sitt tjälls börr, ba hetast war
pä bagen. Och fom han upplyfte sinä ögon och fag,
ba stobo tre män för honom. Det war Herren Gub
och twä englar, men Abraham länbe bem icke, ty be
fägo ut fom menniskor. Och han bjöb bem hwila sig
unber träbet och tillrebbe ber en maltid för bem, och
be äto. Da sabe be till honom: Hwar är bin hustru
Sara? Han swarabe: ber inne i tjället. Da sabe ben
ena af männen, fom war Herren Gub: När jag nä-
sta ar wib benna tib igenkommer till big, si, bä skall
Sara bin hustru hafwa en son. Detta hörbe Sara,
ber hon stob bakom tjallbörren och log wib sig sjelf,
ty hon kunbe icke tro, att Herren ännu i hennes älber-
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dom skulle skänka henne en son. Da sade Herren till
Abraham: "Hwarföre log Sara? Manne Herrauom
nagot wara omöjligt."

Mm den (orn stabigt p» Gub tror, Han blifwei utan fara:
Ty han Pä ena klipfta bor, Fast mände Hans grund att wara.
Lida motgang kan han och twäng, Dock stall han aldiig falla;
Han hafwer siu tröst till lesum Krist, Som of; will hjelpa alla.

6. Isaks födelse och offrande.
1 Mos. 21: I—s. 22.

Herren gjorde med Sara, sasom han talat hade, och
skänkte henne en son wid den tiden, som han henne före<
sagt hade. Och Abraham nämnde sin son Isak. Hun-
dra ar gammat war Abraham, da honom Hans son
Isak född wardt, och Sara war niitto ar.

Da Isak redan blifwit större, Wille Gud försöka Abra-
ham och sade till honom: "Abraham! tag Isak, din
enda son, den du kär hafwer, och gack bort till Moria
land och offra honom der till ett bränneoffer pa ett
berg, det jag dig sägande warder". Dä stod Abra-
ham bittida npp om morgonen och sadlade sin asna
och tog med sig twä drengar och sin son >lsak; och
högg sönder wed till bränneoffer, stod upp och gick till
det rnm, som Gud honom sagt hade. Pä tredje dagen
hof Abraham sinä ögon upp och sag rummct längt i-
fran, der han skulle offra sin son. Och han sade till
sinä drengar: blifwen I här med äsnan, jag och pil-
ten wilja gä dit bort, och, när wi tillbedit hafwa, wil-
ja wi komma igen till eder. Och Abraham tog weden
till bränneoffret och lade den pa sin son Isak; men han
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tog efoen och kuifwen i sin hand, och sä g!ngo de bå*
da tillsammans. Dä sade Isak till sin fader Abra-
ham: Min fader! Si, här är elden och weden, hwar
är nu farct till bränneoffret? Abraham swarade: Gud
förser wäl faret, min son, till bränneoffret. Och de
gingo bada tillsammams. Och fom de kommo till rum-
niet, derom Gud honom sagt hade, byggde Abraham
der ett altare, och lade weden deruppa och sade nu till
sin son: dig will Gud att jag flall offia. Och Isak
lyddc. Och Abraham band sin son Isak och lade ho-
nom pä altaret ofwan pa weden och uträckte sin hand
och tog till knifwen, att han fkulle flagta sin son.

Dä ropade honom Hcrrans engel af himmeten och
sade: Abraham! Abraham! Han swarade: här är jag.
Han sade: kom icke din hand wid pilten och gör ho-
nom intet; ty nu wet jag, att du fruktar Gud och
hafwer icke skonat din enda son för min sknll. Da
hof Abraham fina ögon upp och sag bakom sig en wä-
dur, insnarjd med hornen i en törubuske: och gick dit
och tog wädureu och offrade houom till ett branncoffer
i sin sons ställe. Och Abraham kallade det rummet:
"Herren ser". Och Herraus engel ropade ater till A-
braham af himmeten och sade: Jag hafwer swurit wid
mig sjelf, säger Herren, efter du detta gjorde och icke
fkonade din enda son: att jag skall walsigna dig och
föröka din säd säsom stjernorna pä himmeten och sasom
sanden pä hafwets strand. Och i din säd skall allt
folk pä jorden wälsignadt warda: derföre att du min
röst lydt hafwer. Sedän gick Abraham till drengarna
igen.

Abraham war beredwillig att offra sin son, eme-
dan Gud befallt honom det. Och Gud har icke sko-



16

nat fin enba Son, utan gifwit honom ut för oh alla;
han har lätit honom hänga pä korsets träd.

loh. 3: 16. Si älskade Gub werlben, att han utgaf sm
enda Son, pä det att hwar och m, som tror pa honom skall
icke förgäs, utan fi ewinnerligt lif.

Sjung, lä« och gack pä Herrans wägar
Och gör din kallelfe med flit.
Förtro Gubs löfte, som han fäger,
Och haf till himmeten din lit.
Ty den blir en lycksalig man,
Som fast pi Gud föitrösta kan.

7. Jakob.
1 Mos. 35. 27. 28. 32. 33.

Isak war fyratio är gammal, dll han tog Rebeckll till
hustru. Men Gnd skankte Rebecka inga barn. Dä
bad Isak Herrcn, att han Wille gifwa Hans hustru en
fon. Och Herren hörde honom och fkänkte Rebecka
twenne föner. Den första kallade hon EfllU och den
andra Jakob. Och Esan warbt en jägare och äker-
man; men Jakob war en from man, en hcrde och bod-
de i tjäll. Och Isak hade Esan kär och at gerna af
Hans willebräd, af de djur, fom Esan stjutit; men Rc»
becka hade Jakob kär.

Och dä Isak war wordcn gammal, att Hans ögon
wordo mörka till fhn, wardt Esan wred uppa Jakob,
emedan Jakob genom list undfätt af fadren den först-
föddes wälsignelse, och sade i sitt hjerta: Den tid war-
der snart kommande, att min fader mäste fä sorg, th
jag will dräpa min broder Jakob. Dä sade Rebcka,
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som wihte, hwad Esau tänkte göia: Jakob, gör dig re-
do och fly till min broder Laban och blif en tid lang
när honom, till defj din broders grymhet aterwänder,
och han ej mer är wred pä dig. Och Isak wälsignade
Jakob och sade: Allsmäktig Gud wälsigne dig! Sa
skiljde Isak Jakob ifran fig, att han for in till Meso-
potamien till Laban.

Men Jakob for ut till ett ställe, der han raaste blif-
wa öfwer natten, th solen war nedgangen. Men pä
det stället funnos inga hus, bodde inga menniskor, och
Jakob war der allena. Och han tog en sten och lade
den under sitt hufwud och lade sig att sofwa. Och
han drömde. Och si, en stcge stod pa jorden, och stegens
ända räckte upp i himmelen: och si, Gnds englar ste«
go derpa upp och neder. Och Herren stod der öfwerst
uppä och sade: "lag är Herren, Abrahams din fadcrs
Gud och Ifaks Gud. Det landet, som du ligger uppä,
skall jag gifwa dig och din säd. Och din säd skall
warda säsom stoftet pä jorden, och genom dig och din
sad stola alla slägter pä jorden warda wlllsignade. Och
si, jag är med dig, ehwart du far, och skall föra dig
äter i detta land igen". Dä nu Jakob waknade upp
af fin sömn, sade han: Wisserligen är Herren i detta
rum, och jag wisjte det icke. Och fruktade han sig och
sade: Detta maste wara ett heligt rum, ty här bor
wisserligen Gud, och här är himmelens Port. Och
Jakob stod upp om morgonen bittida och tog stenen,
som han hade laggt under sitt hufwud och reste honom
upp till en ward, minnesward, och gjöt olja der of-
wanuppa och kallade det rummet Vethel, det betyder:
Guds hus.



Och Jakob kom till Laban, tog Labans bada dött-
rar, Lea och Rachel, till hustrur. Och Gud wälsignade
honom och gaf honom tolf söner och manga tjenare
och tjenarinnor och hornboskap och kameler.

Och da han warit tjugu ar när Laban, for han
atei till fin fader. Och han sände bud till sin broder
Esau och lät säga honom: Lät mig finna nad för di-
na ögon och war ej mera wred pa mig. Och buben
kommo igen och sade: Wi kommo till din broder Esau,
och han reser emot dig med 400 män. Da fruktade la-
kob storligen, bad till Gnd och sade: Herre, du som
till mig sagt hafwer: far äter in i ditt land; jag är
för ringa till all den barmhertighet och all den trohet,
som du med din tjenare gjort hafwer; hjelp mig utur
min brobers hand. Och Gud hörde honom, ty han
gret och bad hela natten. Och Gud sade till honom:
"Du slall icke mer Heta Jakob, utan Israel". Och
Hans broder Esan kom, men gjorde honom intet ondt;
han föll honom om halscn och tysjte honom, och de
greto begge. Och Jakob kom till sin fader Isak till
Mamre, men Rebecka war redan död, sä att Jakob
icke fick aterse henne. Och Isak war hnndraättatio är
gammat och wardt sju! och dödde, matt af lefwande.
Och Hans söner Esau och Jakob begrofwo honom.

Jag lätei Herians nade I M mitt wäscnd' räba
Till watten och till land;
Ty han skall alla stycke, Om det skall hafwa lycka,
Regera med sm hand.
När sömn min, ogon täcker, Han mig bä åtex wäckei,
Att jag kan slynda fort.
I swaghet, nöd och fara, Som kan för hanben wara,
Sä tlöstar mig Hans oib.

18
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8. Josef salies.
1 Mof. 37.

Jakob hade tolf söner.
Dä Josef, en af dem, war sjutton är gammat,

wardt han en herde öfwer hjorden med sinä bröder.
Men Jakob hade Josef kärare, än alla de andra sinä
barn, och gjorde honom en wacker brokig kjortel. Dä
nu Hans bröder sägo, att deras fader hade honom kä-
rare, än alla Hans bröder, woro de honom hätfke och
kunde icke tala till honom ett wänligt ord. Dertill hade
Josef en gäng en dröm och sade till sinä bröder: kare,
hören, hwad jag har drömt. Mig thckte, wi bundo kärf-
war pä marlen, och min kärfwe reste sig upp och stod;
och edra kärfwar deromkring bugade sig för min kärf-
we. Dä sade Hans bröder till honom: Skulle du wara
wär konung och räda öfwer oh, sä att wi skulle buga
oh inför dig, säsom wära kärfwar bugade sig för din
kärfwe? Och de wordo honom ännu hätskare. Och
han hade ännu en annan dröm; den förtälde han sinä
bröder, och sade: Si, jag hafwer ännu haft en dröm:
mig thckte, att solen och manen och elfwa stjernor buga-
de sig för mig. Och da det Hans fader fagdt wardt,
straffade honom Hans fader och sade till honom: Hwad
är det för en dröm, som dn hafwer drömt? Skall jag
och din moder och dina bröder komma och falla ned
pä jorden för dig? Och Hans bröder afundades honom.
Men Hans fader behöll desfa ord.

Dä nu Hans bröder gingo bort till att beta fin faders
bofkap i Sichem, fade Israel till Josef: Gack bort och
se, om det stär wäl till med dina bröder och boskapen,
och säg mig igen, huru det hafwer sig. Och Josef
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gick. Men losefs bröder woro icke mer i Sichem, u-
tan hade dragit widare. Och Josef fann dem icke och
sökte dem. Dä fann honom en mau, der han for will
pä marken; han fragade honom: Hwem söker du? Han
swaradc: lag söker minä bröder. Kare, säg mig, hwar-
est de wakta jorden. Mannen sade: De äro hädän-
farne; ti) jag hörde, att de sade: Lat otz gä till Do-
than. Da drog Josef efter sinä bröder och fann dem i
Dothan.

Som de nu langt ifran fingo se honom, sade de
inbördes: Si, drömmaren kommer här. Sa kommer
nu och later ofz sla honom ihjel och kasta honom i en
grop och saga, att ett ondt djur hafwer ätit upp ho»
noin; sa far man se, hwad Hans drömmar äro, om
han wäl fkall bli wär konung. Nar Ruben, lakobs
älste fon, hörde det, Wille han frälfa honom af deras
händer och sade till sinä bröder: lätcr oh icke utgjuta
blod och sla wär bröder ihjel, utan leit oh kasta ho-
nom i den grop, som är i ökuen. Men han tänkte
frälsa honom utur deras hand. Att han mätte hafwa
honom till sin fader igen. Da nu Josef kom till sinä
bröder, afklädde de honom Hans kjortel och kastade ho-
nom i en grop, men i gropen war intet watten.

Och de satte sig ned till att äta. I detsamma
hofwo de sinä ögon upp och sago en hop Ismaelitcr,
handelsmän, komma med sinä kameler. Dä sade lullll
till sinä bröder: Hwad hjelper det oh, att wi dräpa
war bröder? Kommer och later oh salja honom at de
Ismaeliter, att wära händer icke förtaga sig pä honom,
ty han är war bröder! Och de lyde honom. Dä dro-
ge de honom upp af gropen och fälde honom för tjugu
silfwerpcnningar, ungefär 40 mark silfwer. Josef gret
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och bad sinä bröder att de icke skulle sälja honom, men
de hörde honom icke.

Men Ruben war icke tillstädes, da de sälde honom.
Dä han nu tom äter till gropen och fann icke Josef
derinne, ref han sinä kläder af sorg och kom äter till
sinä bröder och sade: Pilten är icke der; hwart skall
jag? Och de slagtade en bock och indoppade kjorteln i
blodet och sände den till deras fader och lato fäga honom:
Denna hafwa wi fuunit; fe, om det är din fons kjortel.
Men Jakob lande kjorteln och sade. Det är min fons
kjortel; ett ondt djur hafwer ätit upp honom. Och
han förjde fin son länge. Och alla Hans söner och
döttrar gingo till, att de skulle hugswala honom; men
han Wille icke läta hugswala sig och sade: lag war-
der med sorg nedfarande i grafwen till min son.

Ps. 37: 5. Befall Herranom dm wäg, och hoftpas uppi
honom; han jlall w»l göi»t.

Pä Heirm mi du toåga
Och wciill wid gobt rnob,
Sä slllll bu wäl fä ego
Nllt gobt, ty han är gob.
Pa honom ftall bu tro:
Meb big han wäl fa lagar,
Soin honom bäst behagai
Och länbei big till ro.

V. Josef i sängenstapeu.
1 M°s. 39, 40.

Josef blef af köpmännen förd ned till Egypten, och
Potiphar, Phawos, konungens, hofmästare köpte ho-
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nom af de Ismaeliter. Vien äfwen i Egypten midt
ibland de onda menniskorna fruktade JosefHerren. Och
Herren war derföre äfwen med Josef, och allt, det Jo-
sef gjorde, lät Oud lyckas. När Potiphar det sag,
gjorde han Josef till fin tjenare och satte honom öfwer
sitt hus, och allt, det han hade, lät han under Hans
händer. Ifran den tiden wälsignade Herren den Egyp-
tiernö hus för lofefs skull; och war Herrans walsig-
nelse i allt, det han hade, hemma och pa marken. Der-
före lät Potiphar allt under losefs händer, hwad han
hade.

Men Josef war däjelig och fager under ansigtet,
och Hans herres hustru war ond och Wille förleda honom
till fynd. Men han tänkte pä Gnd och sade: Hwllr-
före stulle jag nu sä mycket ondt göra och synda emot
Gud? Men Potiphars hustru fruktade icke Gud. Qch
en dag fick hon. honom i Hans mantel, att han matte
stanna hos henne. Men han lät blifwa manteln i
hennes hand och rymde ut af huset. Hon begynte nu
skria, sa att husfolket kom in till henne. Och hon
fade till dem: Si, den Ebreifka ynglingen, Josef, Wille
förföra mig till synd, och, da han hörde, att jag stri-
adc, lemnade han fin mantel när mig och loftp ut.
Och hon lade Hans mantel när fig. Och när Potiphar
kom hem, sade hon: Josef kom här in till mig, att
han skulle komina mig pä skam. Men dä jag skriade och
ropade, lemnade han fin mantel när mig. Da Potiphar
hörde sadana sin huftrus ord, wardt han ganska wred
och tog Josef och lade honom i fängelse.

Men Herren war med Josef och lät honom finna
nad för befallningsmannen öfwer fangahufet; sa att
denne befallde alla fangarna under Hans hand, att allt,
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det der stedde, mäste ste genom honom. Och Herren
lät, det Josef gjorde, lyckosamligen tillgZ.

Och det begaf sig deiefter, att koiiungenö i Egyp-
ten höfwitsmcn öfwer skänkerna och höfwitsman öfwer
bagarena bruto deras herre konungen euiot. Och Pha-
rao wardt wrcd uppä dem och lät fätta dem i fängelfe,
der Josef läg sängen. Och hofmästaren satte Josef
öfwer dem, att han fkulle tjena dem; och de sutto nägra
dagar i fängelset. Och bäde munskankeu och bagaren
drömde om en uatt hwar sin dröm. Da nu Josef
kom om morgonen in till dem och sag dem bedröfwade,
fragade han dem och sade: hwarföre ären I fä sorgsne
j dag? De fwarade: oh hafwer drömt, och wi hafwa
ingen, fom oh det utlägger, fom kan uttyda för oh
drömmarncs betydelfe. Josef sade: utläggningen hörer
Gud till: doÄ förtäljer mig cdra drömmar. Dä för-
täljde munskänken sin dröm och sade: Mig drömde,
att ett winträd war för mig; det hade tre grenar, det
grönskade, we;te och blomstrade, och deh drufwor wordo
mogna. Och jag hade Pharaos bägare i min hand
och tog och presfade dem i bägaren och fick Pharao
bägaren i handen. lofef sade: Tre grenar aro tre
dagar. Efter tre dagar skall Pharao upphäfwa ditt
hufwud och fätta dig ater till ditt embete, att du far
honom bägaren i Hans hand, fafom tillförene. Men
tänk uppä mig, da dig gar wäl, att du ingifwer Pha-
rao, att hon tager mig af detta hufet. Ty jag är
hemligen bortstulen utaf min faders land; fa hafwer
jag ock här intet gjort, att de mig infatt hafwer.

Da bagaren fag, att uttydningen war god, fade han
till Josef: Mig hafwer och drömt, att jag bar tre

flätade korgar pä mitt hufwud och i öfwersta korgen
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allehanda bakad mat till Pharaos behof; och faglarne
ato af korgen pa mitt hufwud. Josef swarade och sade:
Tre korgar aio tre dagar. Och efter tre dagar skall
Pharao upphäfwa ditt hufwud och hänga dig i en galge,
och faglarna fkola äta ditt kött pä dig. Och det skedde
sä. Efter tre dagar satt Pharao munskänken äter till
sitt embete, men bagaren lät han hanga, som Josef
hade uttydt honom. Men da munskänken äter wäl gick,
tänkte han intet pä Josef, utan glömde honom, och
Josef mäste ännu stanna i fängelset.

Ps. 118: 9. Det Ar godt att förtrösta pa Herren °ch icke
förläta sig pä menniskor. '

Han llldiig öfwergifwei, Den honom sig förtior;
Den honom trogen blifwer, Han salig gör och sior,
Fast sällsamt synes gä: Dock l!t big ej förtryta,
Han kan det >nait föibyta, Att big allt gagna mä.

10* losefs upphöjelse.
1 Mos. 41.

Och twa är derefter hade Pharao en dröm. Han
drömde, att han stod wid den stora Nil-elfwen och
säg ifrän elfwen uppstiga sju nöt, sköna och feta, och
de gingo i godt bete. Sedän säg han andra sju nöt
uppstiga af elfwen, wanslapliga och magra, och deösa gingo
jemte de andra pä stranden wid elfwen. Och de sju
wanskapliga och magra nöten äto upp de sju sköna
och feta nöten. Da waknade Pharao. Och han som»
nade ater, och ater drömde honom: och han fag, att,
sju ax, fulla och tjocka, wäxte pä en stjelk.
sag han sju tunna, förwihnade ax uppga. Och de fjii*l
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magra nxen uppstnkade de stora och fulla a;en. Dä
waknade Pharao och säg, att det war en dröm.

Och dä det wardt morgon, war Hans ande bedröf-
wad; och han skickade ut och lät kalla alla spamän i
Egypten och alla wisa, och förtaljde dem sm dröm,
för ätt de skulle uttyda den. Men der war ingen,
som kunde uttyda drömmen för Pharao. Da talade
den öfwerste skänken med Pharao och sade: lag kom-
mer ihäg i dag minä synder. Dä Pharao war förtör-
nad pä sinä tienare och lade mig med den öfwerste
bagaren i fängelfe, dä drömde wi bada i en natt hwar
fin dröm. Dä war när ofz en ung Ebreisk man, hof-
nästarens tjenare, honom förtaljde wi det, och han
uttydde of? wära drömmar hwardera efter sin dröm.
Och som han ofz uttydde det, sä ar det gänget; th
jag är äter satt till mit embete, och han är hängd.
Dä sände Pharao bort och lät kalla Josef, och de hade
honom utur fängelset. Och han lät raka fig och tog
andra kläder uppä och kom in till Pharao.

Dä sade Pharao till Josef: Hag hafwer hört sägas
om dig, att när du hörer en dröm, sä uttyder du ho-
noin. Josef swarade ödmjukt: Det star icke mig till,
det kan jag icke. Och Pharao förtaljde sinä drömmar.
Josef swarade: bäda drömmarne äro ens. Gud för-
tunnar Pharao, hwad han göra will. Si, fju ar warda
kommanbe med stor ymnighet i hela Egypti land. Och
efter dem warda sju harda är kommande. Men att
Pharao hafwer twä resor drömt, betyber, att Gud skall
sädant wisserligen och snarligen göra. Nu mä Pharaose efter en förständig och wis man, den han sätta mä

' m Egypti land. Han mä församla ide sju rika
i hela Egypti land allehande spisning af de goda

2
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åren, ott fäb sparas och tnfatteS ittt Pharaos kornhus
till förrad för de sju harda arat.

Det talet behagade Pharao och alla Hans tjenare
wäl. Och han sag, att Josef war en klok och förstan-
dig man och sade: "Huru kunna wi finna en sadan
man, som Guds Anda sä är uti, som i dig? Ester
Gud hafwer allt sädant kungjort dig, är ingen sä klok
och förstandig som du. Du skall wara öfwer mitt hus,
och ditt ord skall allt mitt folk lydigl wara; allena
i mitt konungsliga fäte will jag wara mer, än du."
Och han tog fin ring af fin hand och satte den pa
losefs hand och klädde honom i hwitt silke och hangde
en guldkedja pä Hans hals; och lät honom fitta pä
den andra wagnei: och utropa framför honom: "Denne
är landets fader!" Och Pharao sade till Josef: Utan
din wilja skall ingen i hela Eghpti land röra sin hand
eller fot. Och Josef war trettie är gamma!, dä han
stod för Pharao.

Och det skedde, sasom Josef hade sagt. ©et tom
sju rika är. Och Josef lade tillhopa säd öfwermättan
mhcket, som sandkcrnen i hafwet, sä att man kunde
det icke räkna.

Da nu dc sju rita ären woro framlidna, fä beghute
de sju harda aren. Och wardt en dhr tid i alla land;
men i hela Eghpti land war bröd, ty Josef flog korn-
husen upp allestades och fälde ät Egyptierna. Och den
dhra tiden wardt ju längre desto större i landet. Och
alla land koinmo till att köpa när Josef; förth den
dhra tiden fick öfwerhand i alla land.

Ps. 62: 2. Min själ wäntar allenast i stillhet efter Gud,
ben mig hjelper.
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Han utser tiden att hugswal»,
Hau ltickai wäl det nyltigt »i.
Hwad wi af troget hjerta tala,
Det mäiler stuxt wai fader tär.
Sä kommei ®ub, förrän wi tro,
Och skänter hugnad, tröst och ro.

KK. Hungersnvden.
1 Mos. 42.

Äfwen i Kanaaus land, der Jakob bodde, war dyr
tid. Men da Jakob hörde, att nti Egypten war säd
till salu, sade han till sinä söner: Farer ned till Egyp«
ten och köper otz säd, att wi ma lefwa och icke dö. Sä
foro da tio losefs bröder ned till Egypten. Men Ben-
jämin, losefs yngste broder, lät Jakob icke sara med
sinä bröder, ty han sade: Honom kunde nägot ondt
handa.

Sä lommo Isracls barn till Egypten att köpa säd.
Men Josef war radande i Egypti land och sälde säd
till allt folket. Dä nu Hans bröder lommo till honom,
föllo de ned för honom pä sttt ansigte. Och han sag
uppa dem och lande dem och latsade wara ftemmande
emot dem. Han Wille se, om Hans bröder ännu woro
lika onda, som dä de sälde honom. Och han talade
skarpt med dem och sade: Hwadan kommen I? De
sade: Utaf Kanaans land till att köpa spisning. Och
ändä han tände dem, fä kände de dock icke honom. De
kunde omöiljgen tanka, att deras broder, den de fält
till flaf, kunnat blifwa en sä förnäm och mäktig man
Ock ä talade han nu ett annat spräk, an de. Och
Josef tänkte pä drömmen, som han hade drömt om»
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dem och soin nu gick i fullbordan. Och han sade till
dem: I ären komne till att fcese, hwarest landet är
öppet; I ären hitkomne för att se er omkring här,
och sa routinen I och drifwen oh ur landet. Dc swa-
rade honom: Nej, min Herre, diua tjenare aro komne
till att köpa spisuing. Wi aro alla en mans söner;
wi äro redliga och hafwa aldrig warit spejare. Han
sade till dem: Nej, utan I aren komne till att bese,
hwarest landet är öppet. De swarade till honom: Wi
dina tjenare äro tolf bröder, en mans söner i Kanaans
land; och den Yngsta är när war fader, men den ena
är icke mera till. Josef sade till dem: spejare ären
I; I skolen icke"komma hädän, med minbre eder hngste bro-
der kommer hit. Sänder en af eder bort, som hemtar
hit eder broder: men I skolen wara fangne. Sä will
jag pröfwa edert tal, om I faren med sanningeu eller
icke. Och han lät dem allesamman i förwar i tre
dagar.

Oin tredje dagen sade han till dem: Wiljen I les-
wa, sa gören alltsa; ty jag frnktar Gud. Ären I
redlige, sä läter en eder broder ligga bunden i edert
fängelse; men I faren bort och föreu hem, hwad som
I köpt hafwer Och fören eder yngsta
broder hit till mig, fä will jag tro edra ord. Men
de talade inbördes: "Detta hafwa wi förfkyllat pa war
broder Josef, att wi sägo Hans fjäls ängest, da han
bad oh och wi Wille icke höra honom; derföre kommer
nu denna bedröfwelfen öfwer oh. Ruben swarade dem och
sade: Sade jag icke eder: Shnder icke pä pilten, och
I willen icke höra det? Nu warder Hans blod utkrafdt,
nu warde wi derför straffade. Men de wihte icke,
att Josef förstod det. Och Josef wände sig ifrän dem,
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att de ej kunde se honom, och gret. Han hade gerna
sagt dem: lag är Josef, eder broder. Men det war
dem bättre, att annit längre bära straffet. Dä han
nu wände sig äter till dem, tog han Simeon och band
honom för deras ögcra. Och han gaf befallning, att
deras fackar fkulle fyllas med fpanmäl och att gifwa
deras peningar igen, hwars i Hans fack; dertill ock ät
hwarje fin täring pä refan. Och de lade sinä waror
pa stna äsnor och foro dadan hein. Men da endera
lät upp fin fäck, att han fkulle fodra fin äsna i herber-
get, wardt han warfe fma pcnningar, fom lago ofwan
i fäcken. Och sade till sinä bröder: lag hafwer fatt
minä penningar igen; si, de äio i min fäck. Dä för-
skräcktes de inbördes, ty de wihte icke, huru penningarna
kömmit i fäcken, och sade: hwarföre hafwer Gud gjort
°tz sä?

Dä de nu komino hem till deras fader Jakob, sade
de honom allt, det dem wederfaret war. Och da de
slogo ut af säckarne, fann hwardera sitt penningeknyte
i fin fäck; och de wordo med deras fader förfkräckta.
Dä sade Jakob till dem: I gören mig barnlös, Josef
är icke mera till, Simeon är icke mera till, Benjamin
wiljcn I taga ifrän mig: det gär allt öfwer mig. Min
son Benjamin skall icke fara ned med eder, ty Hans
broder är död. Om honom wederfareö nägot ondt i
wägeu, worden I drifwande minä. grä har med forg
ned i grafwen.

1 Ebr. 4: 5. Herren skall fåta tomma det i Ijufet, fom i
mörfret forbolbt är, och uppenbaia hjertaus anslag.

Du Herre utransakar mig,
Mig dina ögon fiSlja,
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Hwarhelst jag är, ar jag för big
Och kan mig ej fördölja.
Hwad jag i dag i Hagen hai
Och i mitt hjerta gömmer,
Hwad der jag haft i förra bar
Och minnes eller glummer,
Allt fer du, ©nd, och bömmer.

KH. lofefs bröders andra resa.
1 M°s. 43.

Men dm dyra tiden fortfor att plaga landet. Och
dä allt förtärdt war, som losefs bröder Kade fört utaf
Egypten, sade Jakob till sinä söner: Faren ater dit och
köpen ofj nagon spisning. Da sade ludn: Den man-
nen hotade oh högeligen och sade: I skolen icke komma
för minä ögon med mindre eder broder är mcd eder.
Israel sade: Hwarföre hafwen I sagt för mannen,
att 3 haden ännu en broder? De swarade: den man-
nen frägade sa noga oin oh och wär slagt och sade: les-
wer eder fader än? Hafwen I ännu en broder? Huru
knnde toi toeta, att han ftulle säga: hafwen eder bro«
der hit ned med eder? Da sade luda till sin fader:
Lat pilten fara med mig, att wi mä resa och maga
lcfwa och icke dö, bäde wi och du och wära barn. Jag
will wara en borgen för hernein; förer jag dig icke ho-
nom igen, sä will jag hafwa skuld, sä länge jag lef-
wer. Hwar wi icke hade fördröjt, hade wi wäl alla»
redan twä resor warit igenkomna. Da sade Israel:
"Maste det ju sä wara, sä gören det och tagen af lan-
dcts bästa frukt och fören ät mannen fkänker. Tagen
med eder balsam och honung, dadel och mandel. Ta«
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gen ock andra penningar med eder; och de penningar,
som I hafwen fatt igen ofwan i edra säckar, fören
ocksä med eder; tilläfwentyrs är nägot mifjtag stedt.
Me» allsmäktig Gud gifwe eder barmhertighet för den
mannen. Men jag mäste wara, som den der sinä
barn mist hafwer."

Da gjorde de sig redo och foro in i Egypten och
gingo in för Josef. Da Josef fag dem med Benja-
min, sade han till honom, som war öfwer Hans hus:
Haf dessa männerna in i huset och slagta och red till;
förty de skola äta med mig i middag. Och mannen
hade dem in i losefs hus. Men de fruktade och fa-
de: Wi aro här införde för penningarnes fkull, som
wi fuuno i wara säckar. Och de gingo till mannen,
som war öfwer losefs hus, och sade till honom: Min
herre, de penningar, för hwilka wi köpte spisning, hafwa
wi funnit i wara säckar och hafwa ater fört dem mcd
oh. Men mannen sade: Frukten eder icke, eder Gud
och eder faders Gud hafwer gifwit eder en skatt i edra
säckar. Och han hade Simeon ut till dem, gaf dem
watten, att de skulle twa sinä fötter, och gaf deras
äsnor foder. Men de redde till fkänkerna, soin de hade
fört med sig at Josef.

Da nu Josef gick in i huset, buro de honom skän-
kerna och föllo för honom neder pa jorden. Men han
tackade dem kärligen och \ale: Gär det wäl med eder
fadcr? Lefwer han ännu? De swarade: War fader
gär wäl och han lefwer ännu; och de bugade sig och
föllo ater ned för honom. Och han fag fin broder
Benjamin och sade: Rr det eder hngstc broder? Gud
ware dig nädelig, min son! Och Josef sfyndade, (ty
han hade gerna sallit sin broder Benjamin om hal-
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sen,) och gick i sm kammare och gret der. Och dä
han hade twagit sitt ansigte, gick han ut och höll sig
fast och gret icke mer. Och han sade: Läggen bröd
fram! Och nian satte bröderna midt emot honom es-
ter deras alder, den äldste först och dcn Yngste sist.
Deröfwer förundrade de sig inbördes; de förundrade
sig, att man witzte deras älder. Och man bar fram
mat för dem, men för Benjamcn fem ganger mer, än
för de andra, för att storligen ära honom.

1 Petr. 3: 16. Hafwen ett godt jamwete!

13. Josef gifwer sig tillkanna.
1 M°s. 44. 45.

Josef befallde honom, som war öfwer Hans hus,
och sade: Fhll dessa männernas säckar med spisning
och lägg at hwarje Hans penningar ofwan i Hans fäck,
och min silfwerskal ofwan i den yngstes fäck med pen«
ningarna för säden. Mannen gjorde sa. Om mor-
gonen, da ljust wardt, lato de männerna fara med sinä
äsnor. Mm da de woro utaf staden, sade Josef till
honom, som war öswer Hans hus: Upp, och far efter
männerna, och, när du hinner upp dem, sä säg till
dem: "Hwarföre hafwen I lönt godt med ondt? Hwar-
före hafwen I stulit min Herres silfwerbägare?" Han
Wille än ytterligare bedröfwa fina bröder, att de matte
bekänna fin shnd.

Och han, som war öfwer losefs hus, jagade efter
dem. Och, som han hann upp dem, sade han sadana
ord till dem. De swarade honom: Si, penningarna,
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som toi fututo ofwan utt toara säckar, hafwa toi sört
till big: och hwcirförc skulle wi dä hafwa stulit silfwer
och guld? När htoilken bagaren warder funnen, han
mä dö: dertill toilja toi ock toara min Herres trälar.
Han sade: la, när htoilken bägaren finneö, han toare
min träl. Och hwarochen lät upp sin säck. Och han
sökte och begynte pä den första intill den hngsta, Sä
fanns skälen i Benjamins säck. Dä refwo de af sorg
sinä kläder och foro ater in i staden.

Och luda gick med sinä bröder in i losefs hus
och de föllo ned pä jorden för honom. Josef sade till
dem: Huru torden I det göra? luda sade: Htoad
skola toi saga? Gud haftoer sunnit bina tjenares mitz-
gerningar. Gud straffar op, att toi tillförene toarit
sä onda. Si, wi äro min herres trälar. Men Jo-
ftf sade: Bort det! den mannen, när htoilken skälen
är funnen, han skall toara min träl; men I faren
med frid till eder fader. Dä sade luda: Min herre,
om jag komme hem och pilten icke toore med oh, sä
warde toi förande toär fadcrs grä här med jemmer
ned i grafwen. Th jag hafwer warit min fader god
för pilten. Derföre lät mig blifwa här fasom träl i
piltens ställe och lät pilten fara upp med sinä bröder.

Dä förnam Josef, att Hans bröder älskade sin fa-
der och htoarandra inbördes och ängrade den synd de
tillförene gjort. Och han kunde icke längre halla sig.
Och han gret öfwerljudt, sä att de Eghptier utanföre
hörde det, och sade: "Jag är Josef; lefwer min fader
ännu"? Och Hans bröder kunde intet fwara honom,
sä förskräckta tooro de. Men han sade: "Kom dock
hit till mig! Jag är Josef, eder bröder, den I haf-
toen sält in uti Egypten. Tänken icke, att jag der-
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före är wred, att I hafwen sält mig hit, ty för eder
wälfärds fkuld hafwer Gud sändt mig hit före eder.
Ty det är ännu fem år, att ingeu Plöjning eller upp-
fkörd skall warda. SZ hafwen I icke nu fändt mig
hit, utan Gud. Skynden eder nu och faren npp till
min fader och fägen honom: "Det läter din son Josef
säga dig: Gud hafwer fandt mig till en hcrre i hela
Egypti land; koin ned till mig, försumma dig icke;
jag will försörja dig, ty det är ännu fem är dyr tid.

Skynden och kommen hit med min fader." Och han
fick fin broder Benjamin om halsen och gret; och Ben-
jämin grct ock wid Hans hals. Och Josef khht alla
sinä bröder och gket. Sedän kände Hans bröder in-
gen frnktan mer och talade med honom.

Ps. 133: 1. Si, huru godt och lustigt är det, att bio-
der 60 endrcigteligen tillsommans; ty deisammastädes lofwar
Herren wälsignelse och lif till ewig tid.

Föilän mig, (Sub, af hjertans grnnd
lag kunde min fiend' tillgifwa,
Och älska honom i allan stund'
Och i dm fiid f» blifwa:
Att jag mätte wala dig si lik
Och älska minä owanuer,
Och bekänna big, fader i himmelnk,
Nu «ch förutan ände.

14. Jakob reser till Ggypten.
1 Mos. 46. 47. 49.

Efter Pharaos befallning gaf Josef sinä bröder
wagnar och förtäring pä wägen. Och gaf dem hwar
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för sig högtidskläder, nien Benjamin gaf han trchun»
dra silfwerpenmngar och fem högtidsklädningar. Och fa-
dren sände han tio äsnor och tio asninnor med fcrb, bröd
och spisning. Och han sade till sinä bröder: Kifwens icke
pä wägen! .Hcm tänkte utan twifwel, att emellan dem dm
fragan lätteligen kunde uppkomma, hwilkendera haft stör»
sta stulden nti förbrytelsen mot Josef; ty wid hemkomsten
till sin fader skulle de jublifwa nödsakade att förtälja allt
det onda, de för längesedan begZtt mot sin broder.

Och losefs bröder kommo uti Kanaans land till
fin fader Jakob och förkunnade honom och sade: Jo-
fef lefwer ännu och är en herre i hela Egypti land.
Men honom föll det icke i sinnet; ty han trodde dem
icke. Da sade de honom alla losefs ord, fom han
till dem sagt hade. Och da han säg wagnarna, fom
Josef utsändt hade, wardt han ganfta glad och sade:
lag hafwer nog, att min fon Josef lefwer annu. lag
will fara bort och se honom.

Och Israel for dit med allt, det honom tillhörde;
alla Hans föner och deras barn, tillsammans 66 per-
soner, alla Hans tjenare och tjenarinnor drogo med
honom. Och sin boskap, fom de hade, togo de ock med
sig. Och da Jakob kom till staden Belsaba, som lag
närä Egypten, offrade han ät sin fader Isaks Gud
och tackade honom för all den barmhertighet Gud med
honom gjort hade. Och Gud sade till honom om
natten: Jakob! Jakob! Han sade: här är jag. Och
Gud sade: lag är dm faders Gud; frukta dig icke
att fara in i Egypten; jag will fara dit med dig och
wälsigna och göra dig der till ett mättigt folk.

Och Jakob fände luda, sin fon, fram för sig till
Josef att bäda honom, att de kommo. När Josef
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hörde, ott Hans fader och bröder fommc, spände han
före fin wagn och for ut emot sin fader. Och dä han
fick se honom, föll han om Hans hals och gret häftigt.
Da sade Jakob till Josef: Nu will jag gerna di>, ef-
ter det jag hafwer sett ditt ansigte, att d>' annit lefwer.

Och Jakob lefde ännu sjutton ar i Egypten, sä att
Hans hela alder wardt 14? är. Dä nn tiden kom att
Jakob dö ffolle, kallade han sin son Josef och sade till
honom: Lofwa mig, att du ej begrafwar mig i EghP-
ten, utan jag will ligga när minä fader i Kanaans
Icrnd, i deras grifter. Och Josef lofwade sin fader att
sä göra. Sedän kallade Jakob sinä söner och wälsig-
nade dem alla. Till sin son luda sade han: Spiran
skall icke warda tagen ifran luda, ej Heller en ma-
ftare ifran Hans fötter, till del) hjelten kommer: och
honom skola folken tillfalla. Da han wälsignat sinä
söner, sade han: Herre, jag wäntar efter din helsa.
Jag wäntar pä den frälsaren, som du mig lofwat
hafwer.

Och när Jakob hade lyktat wälsignelsen, lade han
sinä fötter famman pa fängen, led af och wardt sam-
tad till sinä fäder. Och Josef begrof honom i landet
Kanaan när Hans fader Isak och farfader Abraham.

I»g eländ' mask och wanbring«man
Igenom mäng' failiga stigar,
Jag söker mitt rätta fädeinesland,
Och aftonstunden förbidar:
Jag finner här ingen säler ort,
Jag hasta will och sk»nda mig fort,
Dit jag f&r glädje och hwila.
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R 5 Moses födelse vch flykt.
2 M°f. 1. 2.

DZ nu Josef död war och alla Hans bröder, för-
ökades barn eller lakobs efterkomniande, hwil-
ken ock hette Israel, De hade blifwit ett stort folk i
Eghpten, fafom Gud taiat hade tili Jakob. Da wardt
en ny konung öfwer Egypten, hwilken intet witzte af
Josef; han hade förgätit allt det goda, som Josef gjort
de Egyptier. Och koimngen sade: Si, Israels barn
aro myckne och mer an wi; nuwäl, wi wilja handla
med list emot dem, att de icke warda fa manga. Och
man satte öfwer dem arbetsfogdar, uppsyningsmän.
Och Israels barn maste siä tegel och bhgga stäber ät
konungen. Och Egyptierna gjorde deras lefwerne hiU
tert med fwärt arbete. Men ju mer de betungade fol-
ket, ju mer förökades det, ty Gud wälsignade dem.
Dä bjöd Pharao sitt folk och sade: Allt det mankön,
som födt warder ibland Israels barn, lasten i elfwen
och allt qwinkön laten lefwa.

Och en man gick bort afLewi hus och tog en Lewi, dot-
ter till hustru. Hon hette lochebeth och mannens namu
war AMMM. Och Gud skänkte dem en son. Och dä
hon säg, att det war ett däjeligt barn, fördolde hon
det i tre mänader, att Egyptierna ej kunde hitta det.
Och dä hon icke längre kunde fördölja det, gjorde hon
en kista af rör, beströk den med ler och bruk, lade
barnet deruti och hof den ut i wassen wid stranden
af elfwen. Men Hans fyster Mirjam stod langt ifrän,
pä det hon fkulle se, huru honom skulle warda gäende.
Ty i Nilsioden lefde stora, onda djur, krokcdiler, som
lätt kunnat uppäta barnet. Men Gud beskyddade det.
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Och Pharaos dotter kom och fkulle bada sig i elf«
wen. Och dä konungens dotter fick se listan i wassen,
sände hon sin piga dit och lät hemta kistan för att se,
hwad som fanns uti deu. Och dä hon öppnade den,
sick hon se barnet, och st, det gret, ömkade hon
sig deröfwer och sade: Detta cir ett af de Israelitiska
barnen. Da sade Hans syster Mirjam, som nu kom
tillstädcs, dä hon förnam, att konungens dotter kände
medlidande för barnet: Will du, att jag gär och kal-
lar en Ebreisk qwinna, som ammar barnet? Hon sade:
Ga. Och hon kallade sin modcr, det lilla barnets mo-
der. Och Pharaos dotter sade till heune: Tag detta
barnet och amma mig det upp, jag will löna dig. Och
modren tog barnet hem med sig, och ingen wägade
nu mera taga det ifrän henne, ty det war nu Pha-
raos dotters fosterbarn. Och dä barnet war stort
wordet, antwardade hon det Pharaos dotter, och hon
anammade det för sin fon och kallade honom Moses,
ty hon sade: utur wattnet hafwer jag tagit honom.

Och Mofes wardt lärd i all den wisdom, fom de
Eghptier hade, och war mäktig i ord och gerning, ty
de Egyptier woro ett lärdt och klokt folk. Och dä
Moses war fyratio är gammal, nekade han sig wara
Pharaos dotterson, utan Wille hellre lida försmädelse
med sitt folk, Israeliterna. Ty Egyptierna woro af-
gudadyrkare, de tillbädo icke Gub, utan beläten och
djur. Och Moses fick i hjertat att befe sinä bröder,
Israels barn. Och han fäg deras träldom, huru de
woro plägade, och blcf en gäng warfe att en Egyp-
tifk man slog en af Hans bröder. Och han wände sig
hit och dit och, dä han fäg, att der ingen mcnniska
war, slog han den Egyptiern ihjel och begrof honom i
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fanbett. Och han mente, ott Hans bröber skulle för*
stä, ott Hans hanb skulle frälsa bem; men be förstobo
intet.

En annan dag gick Moses ock ut och säg twenne
Israeliter träta smsemellan och sabe till bcn, som gjorbe
ben anbra orätt: hwarföre slar bu bin nasta? Han
swarabe: Ho hafwer gjort big till bomare öfwer oh?
Will bu ock sla mig ihjcl, sasom du hafwer slagit dcn
Egyptistä mannen ihjel? Da fruktabe Moses och sabe:
Huru är bet känbt worbet? Och det koin för Pharao,
att Moses slagit en Egyptier ihjel, och Pharao sökte
efter att bräpa Moses. Men Moses fiybbe för Pha-
rao. Och han uppehöll fig i MidillNs lanb och bobbe
wib en brunn.

Ps. 37: 7. Furbida Herien och wänta efter honom.
Las plalmwersen wid berättelsen 8.

16» Mosis kallelse.
2 Mos. 3, 4.

Men presteu Reguel i Mioian habe sju böttrar.
De lommo meb faren, som bc waktabe, till brunnen,
ber Moses bobbe, att winba watten, och be uppfyllde
hoarna till att wattna sin fabcrs fär. Da lommo
nagra herbar och brefwo bem berifran, fa att be ej
fingo wattna faren. Men mofes halp bem och watt-
nabe beras fär. Och ba be lommo till fin faber Re-
guel, sabe han: Huru lommen I i bag sä snart? De
sabe: En Egyptisk man halp oh för herbarne och win-
dabe meb oh watten och wattnabe faren. Han sabe
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till sinä döttrar: Hwar är hau? Hwarföre bjöden I
honom icke komma och äta med oh? Och Moses lom
till Reguel och biföll ott blifwa när honom. Qch Re-
guel gaf Moses sin dotter Ziporll till hustru. Hon
födde hononi twcnne söncr i Midian; dem kallade han
Geisöui och Elieser.

I 40 är waktabe Moses prestens i Midian fär.
Och han kom en gäng med faren till berget Horeb.
Och Herrans engel syntes honom i en bnnnande lage
utur busken. Och Moses sag att busken brann af el-
den och wardt dock icke förtärd. Och Moses förstod,
att det icke war en wanlig eld, och sade: lag will gä
dit och se, hwarföre busken icke brinner uftp. Dä Her-
ren sag, att han gick astad till att se, kallade Gud ho-
nom utur busken och sade: Moses! Moses! Han swa-
rade: Här är jag. Han sade: Träd icke hit, drag
dina skor af dina fötter, ty rummet der du star uppä,
är ett heligt land. lag är din faders Gud, Abra-
hams Gud, Isaks Gud och lakobs Gud. Och Mo-
seS skhlde sitt ansigte, ty han fruktade se uppa Gud.
Och Herren sade: lag hafwer sett mitt folks jemmer
i Egypten och är nederstigen till att frälfa dem utur
de Eghptiers wald. Sa gack nu, jag will fända dig
till Pharao, att du skall föra mitt folk utur Egypten.
Moses sade: Ho är jag, att jag skulle ga till Pharao?
Herren sade: lag will wara med dig. Sa skall du
säga till follet: lehowa, han hafwer fändt mig till
eder.

Men Moses sade till Gud: Si, de tro mig icke;
de skola ej tro mig, att du hafwer fändt mig. Her-
ren sade till honom: Hwad är det, som du hafwer i
din hand? Han sade: En staf. Gud sade: kasta ho-
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nom ifrän big pä marken. Och han gjorde sä; da
waidt stafwen förwandlad till en orm; och Moses
flydde för honom. Men herren sade till honom: Räck
diu hand ut och tag honom om stjerten. Moses gjorde
sa, och ormen förwandlades till en staf nti Hans hand.
Och Gud sade: När du gör detta tecken, sä skola de
tro big, att Herren hafwer synts dig. Och Herren
sade ytterligare: Stick din hand i din barm. Moses
gjorde «sä och drog henne ut igen; och si, da war hon
spetelsk, som en snö. Och Herren sade: Stick henne
äter i barmen: och si, sä wardt hon ater frisk, som
det andra Hans kött. Och Gud sade: Om de icke tro
dessa twa tecken, sä tag watten utur elfwen och gjut
det ut pa torra landet, sä skall det warda blod.

Men Moses drog sig allt annu undan och Wille
icke gä till Pharao i Egyftten, och sade: Ack Herre,
jag är en sadan man, som hwarken förr eller nu haft
lätt för att tala; th jag hafwer en swar tunga och
ett tungt mäl. Herren sade till honom: Ho hafwer
skapat at menniskan munnen? Eller ho hafwer gjort
dummen eller den döfwe? Hafwer icke jag Herren gjort
dcm? Menar du, det jag icke wihte, att du har swart
för att tala? Sä gack nu ästad, jag will wara i din
mun och lära dig, hwad du saga skall. Moses sade:
Min Herre, sänd, hwem du sända will, men jag will
icke gä.

Dä wardt Herren mycket wred och sade: Wet jag
icke, att din broder Aaron är talande? Och si, han
skall utgä emot dig, och, dä han far se dig/ skall han
glädja sig af hjertat. Och han skall tala för dig till
folket, du skall tala till honom, hwad han säga skall,
och han skall säga det för folket och Pharao.
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Sä gick dä Moses till fin fwörfader lethlo och
sade till honom, att han Wille fara till Egypteu. Och
lethro sade: Gack i frid. Och sä tog Moses fin Hu-
stru och sinä söner och satte dem pä en äsna och for
ater in nti Egypti land och tog Gnds staf, soin hade
warit förwandlad till en orin, i sin hand.

Och Herren sade till Aaron i Egyptw: Gack ut
emot Moses i öknen. Och han gick ästad och mötte
Moses wid Guds berg, Horeb, och kyhte honock. Och
Moses sade för Aaron allt, hwad Herren honom sagt
hade.

Och de gingo ästad till Egypten, och församlade
alla de äldsta af Israels barn. Och Aaron talade de
ord, fom Herren med Moses talat hade, och Mofeö
gjorde teknen för folket. Och folket trodde, och de föllo
neder och tillbädo Herren, som sett uppä deras jem-
mer och nu Wille frälsa dem.

Luc. 18: 14. Den sig upphöjer, han ftall warda fiivneb*
rad; och Ken sig föineblar, han wardei upphöjd.

Lat mig ej bli förniaten, Om lyckan tager till;
Men weilden bli förgliten, Som mig förföra will.
Hai led mig med din staf, Min Gub af näbe rifer,
Sä att jag albiig wiker Fiän rätta wägen af.

R 7 Moses infot Pharao.
2 Mof. Kap. 5—12.

Derefter gingo Moses och Aaron till Pharao och
sade: Sä säger, Herren Israels Gud: släpp mitt folk
utur EgYPten. Pharao fwarade: Ho är den Herren,
hwilkens röst jag höra skall? lag wet intet af Herren
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och will ej Heller fläppa Israel. Gän bort till edert
arbete.

Och Pharao sade till fogdarne öfwer folket: I sko-
len icke härefter hemta strä tillhopa och gifwa folket
till att bränna teglet, sasom tillförene: latom dem sjelfwa
ga bort och hemta sig strä. Men samma antal pä
teglet skolen I likwäl lagga d.em uppZ, sasom tillförene.
Da sade fogdarne till folket: Man skall intet strä gis-
wa eder. Hemten sjelfwa stra ät eder; men af edert
arbete skall intet afslas, lika manga tegel skolen I ändä
slä. Dä förströdde sig folket kring om hela Egypti
land, till att hemta sig stybbe. Och fogdarne drefwo
dem och sade: fyllen upp edert dagsarbete, flan lika
manga tegel, som da I haden strä. Men Israels
barn kunde nu ej sla sä manga tegel, och derföre blef-
wo deras embetsmän flagna, och wardt fagdt till dem:
Hwarföre hafwen I hwarken i dag etter i gar fullkom-
uat edert förelagda dagsarbete? Och embetsmännen koni-
mo till Moses och Aaron ocb sade: sedän I ingatt
till att tala med Pharao, hafwer man ännu hardare
plagat folket.

Och Moses och Aaron gingo ater in till Pharao.
Och Aaron kastade fin staf för Pharao och för Hans
tjenare, och den wardt en orm. Da lät Pharao kalla
wisa och trollkarlar, och de gjorde ock sammalnnda; de
kastade sinä stafwar ifran sig och dessa förwandlades
till ormar. Men Aarons staf uppflukade deras staf»
war. Och Pharao hörde icke pa det, som Gud genom
Moses sade honom, utan Hans hjerta wardt förstockadt.

Och Herren Gud plägade derföre Egyptierna med
mänga plagor. Allt watten i Egypten blef i fjn dagar
wandt i blod, sä att Egyptierna hade intet watten att
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dricka. Sedän lät Herren komma grodor öfwcr Eghp-
ten/de inträngde i husen, i sängarne, i bakugnarne
och uti degen. Derefter wardt i hela Egypti land pä
menniskorna och boskapen allehanda ohyra, som med
sinä bett mycket plägade bade menniskor och djnr. Her-
ren lät komma hagel öfwer Egypti land, sä att allt,
det pä marken war, wardt slaget. Hwad som war
qwarblifwet för haglet, uppäto de oräkneliga gräshoppor,
som Herren lät komma öfwer Egypten. Sedän wardt
ett tjockt mörker i hela Egypti land i tre dagar. Men
hos alla Israels barn war ljust, der de bodde; ei Heller
h,ide nagon annan plaga kömmit öfwer dem.

Pharao sag wäl af dessa landsplagor, att Gud
war mäktig, men Wille likwäl icke släppa Israels barn.
Da sade Herren till Moses: "lag will ännu läta kom-
ma en plaga, sedän skall Pharao släppa eder hädän.
lag will pä midnatts tid utga i Egypti land, och allt,
det förstfödt är, (alla förstfödda barn,) skall blifwa
dödt, ifran Pharaos förstfödde son in till tjensteqwin-
nans förstfödde fon, och allt, det förstfödt är ibland
boskapen. Men när Israels barn skall icke en hund
knysta, intet ondt wederfaras dem eller deras boskap."

Och Herren sade ytterligare till Moses: Pä tionde
dagen i denna mänaden tage hwarochen, den en hus-
fader är, ett ärsgammalt far och slagte det till afto-
nm. Och I skolen taga af desj blod och stryka pä de
bada sidoträden at dörren och pä det öfra dörrträdet i
husen. Och I skolen i den samma natten äta lam-
mets kött, stekt wid eld, och osyradt dröd. Och I sko-
len intet lata qwar blifwa af lammet till morgonen.
Och I fkolen wara omgjordade kring om edra länder
och hafwa edra skor pä edra fötter och stafwar i edra hän-
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der, fåfont de der hasta till wägs. Jag will i den«
samma natten ga igenom Egypti land och slä allt det
förstfödt är, bade af mennistor och boskap. Och blodet
pa sidoträdm och pä öfra dörrträbet skall wara eder
ett tccken pä huseu, der I uti ären; när jag ser blo-
det, skall jag ga framom, sorbi; eder skall den plagan
icke förderfwa, när jag slar Egypti land. Och hwarje
är skolen I halla deuna dag Herranom till en fest
och slagta ett fädandt lam.

Detta är Israelsbarns Pllssllhögtid eller Paska.
Denna högtid firade Israels barn alla är, hwarwid de
slagtade ett lam och äto det sa, som Gud nu befallt.

1 C°r. 5: 7. Wi hafw» ock ett Pästalam, som äl Kristus,
offrad för ojj.

O, rene Guds lam! oslyldig
Pä korset för oh slagtad;
Alltib befunnen talia,,
Ehuru du war föraktad;
Wära synder hafwer du dragit,
Dödeu och helwetet nederslagit.
Förbarma big öfwer oh, o leiu!
Gif oh bin ewiga fred, o lesu!

RB. Israels barns utgang.
2 Wos. 12—15.

Israels barn trobde, hwad Gud talade, och gjorde,
sasom Herren bjudit hade. De slagtade ett lam och be-
ströko med deh blod öfra dörrträdet och de twa sido-
träden. Och om midnattstid slog. Herren allt, det först-
födt war, ifran Pharaos förstfödde fon, allt intill den
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ringastes förstföbde fon, och allt förstfödt af boskapen.
Och ett stort rop, stor grät och klagan waidt uti Egyp-
ten, ty der war intet hus, der icke en död inne war.

Och Pharao stod upp pä den natten och kallade
Moses och Aaron och sade: "Goren eder redo och faren
ifran mitt folk; gän astad och tjenen Herran. Tagen
ock med eder edra far och fä; gan astad och wälsignen
mig med." Och de Egyptier trängde fast uppa folket,
att de mätte med hast drifwa dem ut af landet; tl)
de sade: Wi dö hwarochen, om Israels barn bröja
längre i landet.

Sä drogo Israels barn ut ifrän Egypten. Och Her-
ren gick före dem om dagen uti en molnstod, pä det
han siulle föra dem den rätta wägen och stydda dem
emot hettan, och om natten uti en eldstod, pä det hon
skulle lysa dem till att wandra bade dag och natt.

Det wardt sagdt för konungen i Egypten, att folket
tägat ut. Dä ängrade han sig och sade: hwarföre haf-
wa wi fä gjort, att wi hafwa släppt Israel? Han
gjorde nu redo sinä 600 wagnar, och Egyptierna jagade
efter Israels barn och hunno dem, der de lägrat sig
wid hafwet. Framför dem war Rödll hllfwet, Pa bäda
sidor höga berg och bakom dem koiumo Egyptierna.

Dä Pharao nalkades dem, hofwo Israels barn si-
na ögon upp och fago de Egvptier komma efter dem.
Men Israels barn förtröstade icke pa Herren, utan
fruktade sig storligen. Moses sade dä till folket: "Fruk-
ten eder intet, sian och sen till, hwilken salighet Her-
ren warder görande med eder i dag. Herren warder
stridande för eder och I skolen siä stilla dertill." Moln-
stoden, som gick för Israels barn, gick bakom dem,
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lonuna till Israels barii.

Herren sade nu till Moses: "Säg löraels barn,
att de draga fram. Men du, häf din sa\ upp och
räck din hand öfwer hafwet och skilj det at, att Israels
barn maga gä der uiidt igenom. De Egyptier skola
förnimma, att jag a'r Herren."

Dä Moses rackte fin hand öfwer hafwet, lät Her-
ren brifwa wattnet bort genom ett starkt östanwäder
hela natten och gjorde hafwet torrt; wattnet skildes at.
Israels barn gingo nu der in niidt i hafwet pä det
torra, och wattnet war dem som en mur pa den högra
sidan och Pa den wenstra. Egyptierne följde och gingo
in efter dem.

Som nu morgouwäkten kom, säg Herren uppä de
Eghptiers läger utur eldstoden och molnet, famt gjorde
en förskräckelse i deras läger, slog hjulen ifrän deras
wagnar och stötte dem omkull. Da sade de Egyptier:
"Lät osi siy, Herren strider för Israel". Men Her«
ren sade till Moses: "Räck ut din hand öfwer haf'
wet." Dä rackte Moses sin hand ut öfwer hafwet,
och hafwet kom äter i fin ström igen. Herren in-
hwärfde nu Egyptierna midt i hafwet, och wattnet
gick öfwer wagnar och resenärer, sä att icke en ibland
dem blef igen. Sä halp Herren Israel pä dm dagen
ifrän de Egytiers hand. Israels barn fägo sedän de
Egyptier döda pä hafsstranden. Folket fruktade Her-
ren, och det trodde honom och Hans tjenare Moses.

Dä sjöng Moses och Israels barn Herranom denna
wisan:

Jag will fjunga Herrauom, ty han hafwer en härlig gei»
ning gjort.
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Häst och man hafwer Han flörtctt i hafwet.
Herren är min starkhet och lapna,, och av min salighet.

Läfwm Gud i himmels höjb
Med stor gamman, lust och fröjb;
Englllr och hwar menniska from,
Läfwen i Hans helgebom.

Ty allt hwad Hans hand har gjort,
Är allt biäpeligt och stoit:
Och Hans stora härlighet
Warar i all ewighet.

19. Wandringen i ökneu.
2 Mof. 15: 15—17.

Israels barn tagade nu widare och wandrade tre
dagar i öknen. och funno intet watten. Dä lommo
de till Mlllll, der watten fanns; men de kunde icke
dricka det wattnet i Mara, ty det war mycket bittert.
Da knorrade folket emot Moses och sade: ''Hwad skola
wi dricka?" Moses ropade till Herren, och Herren wi-
sade honom ett träd; det satte han i wattnet, och sa
wardt det säsom annat watten, att de kunde dricka det.
Gud talade da till Israels barn: "Will du höra Hcr-
rans din Guds röst och göra hwad som är rätt för
honom, sa skall jag ingen den krankhet lägga uppa dig,
som jag pä de Egyptier lagt hafwer; ty jag är Her»
ren din läkare."

Israels barn drogo widare och kommo till den ok-
nen Sin. De hade redan förgätit hwad godt Her-
ren dem gjort hade, de knorrade äter mot Moses och
sade: "Gud gifwe, att wi hade dött uti Egypten, der
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wi sutto wid köttgrytorua och hade bröd nog till att
äta; ty I, Moses och Aaron, hafwen fördenskull fört
oh i denna öknen, att I skolen läta oh dö af hunger."

Da sade Herren till Moses: "lag hafwer hört
Iftaels barns knorrande. Säg dem: "I afton skolen
I hafwa kött till att äta, i morgon warda mättade
af bröd och förnimma, att jag ar Herren eder Gud."

Om aftonen kommo akerhöns fä ymnigt, att de
öfwertäckte lägret. Israels barn kunde fanga deraf
och äta fä mycket de Wille.

Om morgonen lag dagg omkring lägret, och som
daggen war bortgangen, si, da lägo i öknen smä runda
korn, hwita som rimfrost f>ä jorden; de hade en smak
säsom semla med honung. Dä Israels barn fägo det,
sade de: Hwad är detta? Moses sade till dem: Det
är brödet, det Manna, som, Herren eder gifwit haf-
wer af himmeten till att äta. Hwarochen församle
deraf fä mycket han äter för sig. De gjorde sa och
församlade, den ena mycket, den andra litet. Men
dä man mätte hwad de församlat, hade den ena lika
mycket, som den andra.

Moses sade till dem: Ingen late nagot qwar blifwa
deraf till morgonen. Men fomliga lato nagot qwar»
blifwa deraf intill morgonen; de fruktade mähända,
att följande dagen intet mer manna skulle falla och
de äter nödgas hungra. Dä wäxte der mafkar uti och
det wardt luktande.

Pä sjette dagen församlade de dubbelt sä mycket
som pä de andra dagarna. Moses sade: Baken och
token; hwad öfwer är, det förwaren intill morgons.
Dä wardt det icke luktande, och ingen mafk wardt der-
uti. Dä sade Moses: I dag är Herrans Sabbath:

3



I warden t dag intet manna sinnande pä maiken,
Men pä sjunde dagen gingo somliga nt af folket till
att församla och de funno intet. Moses sade sedän
till Aaron: Tag ett karil, lät derin manna och för-
wara det till edra efterkommande, att de alltid måtte
hafwa en päminnelse deraf, hnrn Gnd gifwit eder bröd
af himmeten.

Israels barn drogo nt af öknen Sin och lägrade
sig i Rephidim. Der hade man intet watten. De
kifwade derföre med Moses och sade: Gifwen oj? wat-
ten? Moses sade till dem: Hwad kifwen I med mig?
Hwarföre försöken I Herren och synoen emot honom?
Moses roftade nn till Herran och sade: Hnrn stall
jag göra med detta folket? Det fattas icke mtzcket, att
de warda mig ännn stenande. Herren sade: Tag din
ftaf i din hand, och si, jag will föra dig pä ett hälle»
berg. Da skall du slä pä hälleberget, och der skall
utlöpa watten. Moses gjorde ja; han slog med staf«
wen pä halleberget, och det kom watten utur klippan,
sä att Israels barn fingo dricka.

Matth. 6:, 31. 32. Sä fkolen I iro icke hafwll omsorg,
sägande: Hwad skolll wi äta?>Eller hw»b skola wi dricka? (£(<

ler hwad Ikola wi Nada oh med? Ty allt säbant söka hebnin»
gaina: eder himmelske fader wet wäl, att allt detta göres eder
behof.

Albrig säg jag ninsin den Wara af Gud förgäten än,
Som till honom hafwer satt Sin förtröstan dag och natt.

Hwi will du da grufwa dig' O min (jät, sä jämmerlig,
Medan du en sadan wän Hafwer uti himmelen.

När du Hiller big till Gud, Aktar all Hans lag och bub,
Sannerlig han hjelper witzt Af all din [org, nöb och brist.

50
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ÄO* Lagens utgifwande.
2 M°s. 19. 20.

Uti tredje manaden, sedän Israels barn utgangne
woro utur Egypti land, kommo de in uti den öknen
SiNlli och lägrade sig der wid berget Sinai. Moses
steg upp till Gud pa berget, cch Herren ropade till
honom af berget och sade: "Detta skall du förkunna
Israels barn: I hafwen sett, hwad jag hafwer gjort
de Egyptier, huru jag beskyddat eder och bewist eder
godt. Om Inu hören min röst, sä skolen I wara
min egendom för allt folk, sä skall jag wälsigna eder
mer, än nägot annat folk pa jorden."

Moses koin da och sammankallc,'de de äldsta i fol-
ket och framsatte alla dessa ord för dem, säsom Her-
ren budit hade. Allt folket swarade tillsammans: "Allt,
det Herren fagt hafwer, wilja wi göra." Moses sade
Herranom foltets ord igen. Herren sade: "Gack bort
till folket, Helga dem i dag och i morgon, fltt de twä
sinä kläber och äro redoi pä tredje dagen. Gör en
hägnad omkring berget och säg: Wakter eder, att I icke
gau upp pä berget; ly den, som kommer wid- berget,
han skall dö, ehwad det är djur eller menniska."

Moses steg ned af berget till folket och helgade
och de twädde sinä kläder. Som nu den tredje dagen
kom och morgonen wardt, da hof sig upp ett dunder
och ljnngcld och en tjock molnsky pa berget och ett ljud
af en ganska skarp basnn; och folket, som i lägret war,
wardt förfäradt. Moses fördc folket utur lägret till
berget, eniot Gud; och de gingo under berget. Hela
Siuai berg dammade deraf, att Herren steg neder up-
pä det i eld; och det) rök gick upp sasom, röten af en
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ugn, sa att hela berget bäfwade swärligen. Äasunens
ljud wardt allt starkare. Moses talade och Gud swa-
rade honom vfwerljudt.

Gud talade im dcssa,

De tia budorden:
lag är Herren dm Gud, den big utfort hafwer

af Egypti land, utur traldomshuset. Tu skall inga
anotit gudar hafwa för mig.

Tu skall icke göia dig nägot beläte, ej Heller eljest
nägon litnelse, antingen eftcr det ofwantill är i hm-
meleu, eller eftcr det nere är pä jorden; ej Heller ef-
ter det, som i wattnet är under jorden. Bed icke till
dem och tjena dem icke. Ty jag, Herren din Gud,
är en stark hämnare, den som söker sädernas mifzger-
ning in pa barnen allt intill tredje och fjerde led,
dem som mig hätä: och gör barmhertighet uppä män-
ga tusende, som mig hafwll kär och halla min bud.

Tu stall icke miszbruta Herrens din Guds namn;
ty Herren flall icke lata honom blifwa ostraffad, som
Hans namn miszbrukar.

Tant uppä Sabbatsdagen, att du helgar honom.
Tu siall ära din fader och din moder: pä det du

stall länge lefwa i landet, som Herren din Gud dig
gifwa flall.

NuWllll icke diapa.
Tu stllll iöe göra h«r.
Tu siall icke stjäla.
Tu stall icke biira falstt wittnesbörd emot dm

nasta.
Tu stall icke hafwll lust till din nnstlls hus.
Tu stall icke begälll din nästas hustm, ej Heller
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Hans tjenare, ellei Hans tjenarinna, ej Heller Hans
oze, ej Heller Hans äsna, ej Heller nägot, det din
nasta hafwer.

Allt folket fwarade tillfammans: Allt, det Herien
sagt hafwer, wilja wi göra.

Sä göra och lefwa i all stund
Unne cjj Gud af sm mihkunb:
Hans Ande hjelpe cg deitill
Att göra, hwad han hafw» will.

JK. Guldkalfwen.
2 Mos. 32.

Sedän Moses talat till folket alla Herrans ord,
steg han äter upp pä Sinai berg och blef der i fyra-
tio nättcr, ty Gud hade ännu mycket att förkunna,
hwilket Moses sedän skulle säga till folket. Dä folket
fag, att Moses fördröjde att komma neder af berget,
gingo de till Aaron och sade: Upp och gör osz gudar,
gör oh afgudabilder, dem wi ma tillbedja; ty wi weta
icke, hwad denne man, Moses, wcderfaret är, den oh
fört hafwer utur Egypti land.

Aaron fruktade sig för folket och wagade icke före-
halla dem, huru stor fynd det war att göra och till-
bedja afgudabeläten. Han sade derföre till folket: Rif«
wen de gyllene öronringar utur edra hustrurs öron,
edra söners och edra döttrars samt bären dem till mig.
Allt folket ref deras gyllene öronringar ifran deras
öron och bar dem till Aaron. Han tog dem och gjorde
deraf en gjuten kalf. Sedän sade de: Dessa äro dina
gudar, Israel, som dig utur Egypti land fört hafwa!
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De hade redan förgcitit, hwab de lofwat: "Allt det
Herren sagt hafwer, det wilja wi göra." Dä Aaron
säg, hwad folket gjorde, byggde han ett altare och lät
utropa: I morgon är Herrans högtid.

De stodo om morgonen bittida upp och offrade brän-
neoffer och buro fram tackoffer, men icke at Oud, utan
at den gyllene kalfwen. Sedän satte sig folket till att
äta och dricka, ock de stodo upp till att leka, sasom
hedningarna wid sinä offer plägade göra.

Men Herren, som allt wihte, sade till Moses: Gack,
stig ned, ty ditt folk hafwer fördcrfwat sig. De äro
fnarligen trädda ifran de wagar, fom jag dcm bjudit
hafwer; jag will uppfräta dem. Men Moses bad allwar«
ligen inför Herren och sade: Ack Herre, wänd dig ifran
din wredes grymhet och war nädelig öfwer ditt folks
ondfka!

Moses steg neder af berget och hade twa taflor i
fin hand, pä hwilka budorden woro strifna; Gud hade
sjelf gjort tasiorna och skrifwit skriften dernppä. losua,
Mosis tjenare, som war hos honom, hörde folkets skri,
att de jnbilerade, och han sade Moses: Ett krigs skri-
ande är i lägret. Moses swarade: Det är icke ett
skriande sasom af dem, som winna eller tappa, utan
ag hör ett skriande af qwädedanser. Som han nu kom
in till lägret och fick se kalfwen och danfen, förgrym-
made han sig i Wrede, kastade taflorna ur sin hand
och slog dem sönder nedför berget. Derpa tog han
kalfwen och brände honom upp i eld, gjorde honom till
pulwer, strödde det i watten och gaf det Israels barn
till att dricka. Moses beftraffade Aaron, sin broder,
att han gjort kalfwen, och förgrhmmade sig öfwer fol-
ket, fom ej Wille göra bättring, och lät dräpa 3,000
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mäti. Sedän bad han till Gud: Ack, folket hafwer
gjorten stor synd! Och Herren förlät folket.

Sedän gjorde Moses twä andra tasior och Gud
skref äter deruppä de tio budorden. Äfwen gjordc Mo«
ses pa Guds befallning en kista eller läda, deruti la«
gens taflor och kärilet med manna förwarades. Dentta
kallades fölbundets lllk.

Vein» will jag för dig wandra
Uti ett nytt lefwerne^
Och mitt sinne» lust fikcradra,
Att din wilja ju m» fke:
Men mig hinbiar weilbens wan»,
Köttfens fwaghet, fatans list,
Och jag mäilei mycken brist.

Hjelp fördenskull lesu Kliste!
Med din andas milda näd,
Att det lif, I°m Adam miste,
Dä han lydde sllwns räd,
Alltid ma i mig förny««,
Styrtas och föröklls få,
Att jag lifwets wäg lan gä.

22. Wandringen till Kanaan.
2 Mol. 11. 13. 14. 21.

Israels barn blefwo fnart otäliga, da de icke ge-
nast kommo fram till KllNllllN. De begynte grata och
sade: Ho kan skaffa oh kött till att äta? Wi komme
ihag den fisk, som wi äto för intet i Egypten, och de
meloner och lötsorter. Da förgrymmade sig Herrens
wrede swärligen, och Moses wardt bedröfwad. Moses
bad till Herren för folket. Herren sade: I morgon
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ffoteit I hafwa lött till att äta. tr dä Herrans hand
förkortad, att han icke hjelpa kan? 2ch Herren lät
gcnom ett wäder koinma akerhöns ifran hafwet. Dä
stod folket upp och famlade hela den dagen och at.
Som annu köttet war under deras tänder, flog Herran
dem nieb en ganska stor pläga, och mänga tusen dogo.

Och Herren talade med Moses och sade: Sand
ut ntcin, de som mä bespeja landet Kanaan. Moses ut-
sände 12 män till att bespeja landet. Dessa skuro sig
en winqwist med en winklase och lato twä män bära
qwisten med winklasen pä en stang. Ester 40 dagar
wände de 12 männen om och förtäljde för Moses och
menigheten: "Wi woro in i det landet; det är ett gan<
ska härligt land. Mm der bor ett starkt folk, mot
dem aro wi för swaga, wi kunna ej intaga det landet.
Wi sägo der ock tyranner, resar, stora, starka menni-
skor, och wi woro mot dem sasom gräshoppor." Men
losull och Kllleb, twenne af de tolf männen, sade:
"Hafwer Herren wilja till oh, sä förer han oh wäl
in uti det landet; frukten eder intet för det starka fol-
ket, Herren är med oh."

Men folket fruktade sig att fara in i landet Ka-
naan, de satte ej fin lit till Gud. De greto hela nat-
ten och sade: Ack, att wi hade dock dött i Egypti land
eller ännu matte dö i denna öknen! Da sade Gud:
I 40 är skolen I blifwa i öknen, intill deh alla män
äro döda, som gatt ut ifrän Egypten; endast losua
och Kaleb skola komma in i Kanaans land.

Da de 40 ären begynte wara förlidua, och alla de
män, som hade wandrat ut ifrän woro döde,
Wille Israels barn fara in i Kanaans land. Men
de woro ledsna pa wägen och talade mot Gud och
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mot Moses: "Hwarföre hafwer du fört oh ur Egypten,
att toi skulle dö i öknen? Ty här är hwarken bröd
eller watten, och wär själ wämjer öfwer denna lösa
maten, wi wilja ej längre äta manna."

Da sände Herren ibland dem brännande, giftiga
ormar; de freto folket, sä att mycket folk i Israel dog.
Sä kommo de till Moses och sade: Wi hafwa syndat,
bed Herren, att han tager dcssa ormarne ifran oh.
Och Moses bad för folket. Da sade Herren till Mo-
ses: Gör dig en kopparorm och res honom upp för
ett tecken: hwilkcn biten är och fer uppä honom, han
fkall lefwa. Sa gjorde Moses en kopparorm och reste
honom upp till ett tecken, och om nagon wardt biten
af en ora, sä saa. han uppä den kopparormen och blef
wid lif.

I°h. 3: 14, 15. Säsom Moses upphöjde ormen i öknen,
«Ms» mäsie ock menniskones, Son warda upphöjb; pa det att
hwar och en, som tior pi honom, skall icke förgis, utan fä emin»
nerligt lif.

O lesu, rik af nåb! Uftpa ditt hud och lad
Min soigsna själ framträixr, Och af din näd sig gläber.
Din blod mitt samwet ien«r, Och mig med big förenar.

H3. Mosis död. Intäget i det för-
lofwade landet.

5 Mos. 28. 34. Jos. 3. 4. 6.

Da Moses war gammat och fnart skulle dö, för-
samlade han ännn engang Israels barn och sade dem
alla de ord och bud, som Herren med honom talat
hade. Han sade: Hör, Istael, Herren wär Gud är
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en enig Heire. Och du skall älfla Herren din Gud
af allt hjeita, af all själ, af all förmaga. Om du
Herrans din Guds röst lydig är, att du gör alla Hans
bud, skall wälsignelse komma öfwer dig. Men om du
icke lyder Herrans din Guds röst, sä skall förbannelse
drabba dig.

Herren talade ytterligare mcd Moses och sade: Gaö
upp pa berget Nebo och bese landet Kanaan, som jag
Israels barn till egct gifwa skall,- du skall blifwa död
pä berget, da du dit upftkoinmen är. Moses gick upp
pa berget Nebo, och Herren wiste honom hela Kanaans
lano. Sä blef Moses, Herrans tjenare, död. Herren
begrof honom, sä att ingen fatt weta Hans graf. Moses
war 120 är gamma!, dä han blef död. Issraels barn
begreto Moses i 30 dagar.

Ester Mosis död sade Herren till losua, som warit
Mosis tjenare: Gör dig nu redo och drag öfwer Joi-
dllN m uti det land, som jag eder gifwit hafwer. War
tröst och frimodig, frukta dig intet; lät lagens bok icke
komma utur din mun; utan haf dina tankar deruti dag
och natt, sä skall dig lyckas i allt, det du gör. Du
skall kunna handla wisligen.

Folket drog ut till att gä öfwer lordanö siod. lor°
dan war den tiden ganska bred och stor. Nägon bro
fanns icke öfwer den och fkepp hade Ifraels barn icke
Heller. Presterna buro förbundets ark och gingo fram«
för folket rätt mot Jordan. Dä presterna kommo med
förbundets ark in till Jordan och fatte sinä fotblad i
wattnet, stod det wattnet, som ofwanifrän flöt, upprest i
en hop och tom intet mer watten. Men det wattnet,
som nederlopp ät hafwet, det förminskadeö och förlopp,
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sä att, der det förut warit watten, der war im torrt.
Presterna blefwo staende med förbundets ark midt i
Jordan, under det hela Israel gick torr igenom. Och
de reste upp tolf stenar pä det ställe i Jordan, der
presterna stätt hade. Tolf andra stenar togo de jem-
wäl utur Jordan och reste dem sedermera upp i Gil-
glll, en stad, pä det deras barn och barnabarn, dä de
fägo stenarne, stulle minnas Herrans stora under och
frukta Herren deras Gud alltid. Presterna stodo midt i
Jordan, till deh allt bestäldt war, och alla woro öf-
wergangna. Da presterna stcgo upp utnr Jordan med
förbundets ark och trädde med sinä fötter pa torra landet,
kom siodens watten ater igen och flöt säsom tillförene.

Icke längt ifran Jordan war en stor stad, som hette
lericho. Den staden war omgifwen af höga, fasta mu-
rar, dem Israels barn icke kunde öfwerstlga. Herren
sade till losua: Si, jag hafwer gifwit lericho i din
hand. Lät alla krigsmännerna gä en gäng. kring om
staden och gör sa i sex dagar. Pa sjunde dageu lät pre-
sterna taga bafuner framför Herrans ark; gan pä den-
famma sjunde dagen sju ganger kring om staden, och lät
presterna bläsa i basunerna. Sedän skall folket göra
ett stort skri, och sä skola stadens murar falla.

losua talade detta för folket och fade: I skolen
lntet härfkri göra eller lata höra eder röst, eller nä»
got ord lata ga ur eder mun intill den dagen, jag
säger till eder. Alltsa gjorde de i dagar, hwarje
dag gingo de en gäng omkriug staden. Pä sjunde da-
gen, da morgonrodnaden uppgick, woro de bittida uppe
och gingo pa samma sätt sju ganger kring om staden.
Sjunde gangen, dä bläste presterna i basunerna, och
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losua sade till folket: Gifwen upp ett härskri; ty Her-
ren hafwer gifwit eder staden. Dä gaf folket upp ett
härskri, och murarne föllo omkull; dock icke af härskriet,
utan Gud lät dem omkullfalla. Nu kunde folket kom«
ma in i staden. Sa wunno de staden och alla, som
woro der, blefwo dödade, ty Gud hade sä befallt.

Ps. 103: 8, 19. Baimheitig och nädelig är Heiren, tälig
och af stor mildhet. Han handlal icke med otz efter wära syn-
der och webergällev oh icke efter wära mitzgerningar.

Nu tacker Gud allt folk Med hjertans fröjd och gamman
För stora ting, dem han Gur med otz allefamman:
Den af wart moderslif Allt intill denna stiind
Oh mycket gobt hai gjort, Och »n gör margelund.

34. Achans stöld.
I°f. 7.

Gud sade till Israels barn: Tagen eder till wara,
att I icke tagen nagot af det, som de onda menni-
skorna i Kanaan ega. Men da Israels barn intagit
lericho, tog likwäl en man, wid namn Achan, nägot
af det ogudaktiga folkets dyrbara egodelar.. Dä för-
grymmade sig Herrans wrede öfwer Israels barn, och
Herren hjelpte dem icke mer. Dä nu losua utsände
nägra män mot Aj, en litcn stad, för att eröfra den
likasom lericho, flydde de för de män af Aj, och män-
ga Israeliter blefwo slagna.

Da wardt folkets hjerta förtwifladt, och losua ref
sinä klader sönder och föll uppä sitt ansigte till jorden
allt intill aftonen, samt med de äldsta af Israel: de
strödde stoft pä sinä hufwuden och woro swärligen be-
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dröfwade. losua sade: Ack Herre! Herre! Hwarföre
hafwer du fört detta folket öfwer Jordan, att wi här
mäste omkomma? Ty nu warder alla landets inne-
byggare kommande och skola förgöra oh.

Da sade Herren till losua: Statt uftp, hwarföre
liggcr du sa pä ditt ansigte? Israel hafwer syndat,
jag skall icke wara mera med eder, oin I icke straffen
den mannen, som stulit hafwer.

Da stod losua bittida upp om morgouen och för-
famlade Israels barn. Det kastades fott, att losua
matte weta, hwem tjufwen war. Lotten föll pä Achan.
losua sade till honom: Min sen, gis Herranom aran
och sag mig, hwad du hafwer gjort? Da swarade A-
chan: Sannerligen jag hafwer fyndat emot Herren.
Jag fäg ibland Kanaaneernas saker en kostelig mantel
och ett ghllene spanne, dertill ftck jag lust och tog det;
det är nedgrafwet i jorden i mitt tjall. Dä sände Jo-
sna bud dit och si, det war nedgrafwet i Hans tjall.
De togo det ifran tjället och buro till losua. losua
sade till Achan: Ester du hafwer plagat oh, sä plage
dig Herren. Och hela Israel stenade honom, och allt,
hwad han hade, brände de upp i eld och gjorde der-
öfwer en stor stenrösa.

Pl. 139: I—3. Herre, du utransalar mig och rattiin: mig.
Ehwad jag sitter eller uppstär, wet du det; du förstär mma tan»
kar fjerran. Ehwad jag gär eller ligger, sä ar du omkring mig
och ser alla minä wägar.

Hwad godt fan jag dock göra
Af egen kraft och rad,
Om Gud mig ej will föra
Allt med sm Anda« uäd?
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Ty led mtg med btn staf,
Mm Gud af näde riker,
Att jag dock aldlig wiker
Frän rätta wägen af.

35. Om Gli och Samuel.
1 Sam. 1-3.

Manga är efter losuas död, dä hela Kanaans
land war deladt emellan Israels tolf stammar, war
Eli öfwerste prest och domare i Israel och regerade i
40 ar. Wio denna tid lefde i Israel en mcm, som
hette Elkana och Hans hustru Hanna. Hanna hade
inga barn. Hon bad till Herren, dä hon engäng war
i templet i Silo, och gret och sade: Herre Zebaoth,
om du Wille gifwa din tjenarinna en son, sä ttrill jag
gifwa honom Herranöui, han skall alltid tjena wid din
helgedom. Som hon länge bad för Herren, gaf Eli,
hwilken satt pä sin stol wid dörren till Herrans tem-
pel, akt pä hennes mun. Ty Hanna talade i sitt
hjerta; hennes läppar rörde sig, men hennes röst hör»
des icke. Da mente Eli, att hon war drucken och sade
till henne: Huru länge will du wara drucken? Hanna
swarade och sade: Nej, min herre, jag är icke drucken,
jag är en bedröfwad qwinna; jag hafwer utgjutit mitt
hjerta för Herren. Eli swarade och sade: Gack i frid,
Israels Gud gifwe dig din bön, den du af honom be-
dit hafwer. Detta trodde Hanna och gick fin wäg och
fäg icke mer sä bedröfwad ut.

Herren tänkte pä henne och skänkte henne en son,
den hon kallade Samuel. Sedän han blifwit större, ha-
de hon honom fram för Eli, att han skulle tjena i
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Herrans tempel. Hon sade till Eli: Min Herre, jag
är den qwinnan, som här när big stod och bad Her-
rem om denna gossen. Nu hafwer Herren gifwit mig
denna bönen, derföre gifwer jag sonen at Herran igen.
Hanna tillbad Herran och sade:

Mitt hjeita frojdar sig i Herianom.
Herren gör fattig; Han gör ocf xii;
Han ftrnebrai och uftphöjer.

Men Eli söner woro ogudaktiga. Eli sjelf war
redan gaminal, och han förnam allt det onda, som
Hans söner gjorde. Han sade wäl till dern: Hwarföre
gören I sädant? icke sa, minä barn, det är icke godt,
hwad jag hörer oin eder. Men de hörde icke fin fa»
ders riisi, och Eli bestraffade dem icke, sasom han ha-
de bordt göra. Gossen Samuel äter war bade Her-
ranom och menniskor täck, ty han war ett fromt barn.
Han tjenade i Herrans tempel. Hans moder gjorde
en lilen kjortel och förde den till honom, da hon upp-
gick till lemplet till att offra.

En Guds man, en profet, kom till Eli och sade:
"Sä säger Herren: Du ärar dina söner mera än mig,
ty du bestraffar dein icke för deras syuders skull. Den
mig ärar, honom will jag ock ära; men den mig för-
aktar, han slall komina pa skam. Si, öfwer ditt hus
skall olycka komma; dina dada söner skola dö pa en dag."

Samuel sof i Herrans tempel, der förbundets ark
war. Herren kallade Samuel. Han fwarade: Här
är jag; och lopp till Eli, ty han tänkte, att det war
Eli, fom kallade honom. Han sade till Eli: Här är
jag, du kallade mig. Men Eli swarade: Jag hafwer
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icke kallat big, ga bort igen och lägg dig att sofwa.
Han gick da bort och lade sig att sofwa. Herren lal-
lade ater Samuel, och Samuel stod upp, gick atcr till
Eli och sade: Här är jag, du hafwer kallat mig. Han
sade: lag hafwer icke kallat dig, min fon; ga bort
igen. Samuel gick bort igen. Herren kallade Samuel
för tredje gangen. Han stod da ater upp och gick till
Eli och sade: Här är jag, du hafwer kallat mig. Sa
förmärkte Eli, att Henen kallade gossen, och sade till
honom: Ga bort igen och lägg dig att sofwa; om han
mer kallar dig, sa säg: Tala Herre, ty din tjenare
hörer till.

Samuel gick bort och lade sig i sitt rum. Sä
kom Herren och kallade sasom tillförenc: Samuel! Sa<
muel! Samuel sade: Tala, ty din tjenare hörer till.
Herren sade till Samuel: Si, jag skall lata straffet
komma öfwer Eli, sasom jag sagt hafwer. TY han
witzte, huru Hans föner gjorde, det ondt war, och haf«
wer icke engang sett illa pa dem derföre.

Samuel lag intill morgonen och lät upp dörren af
Herrans hus, sasom Hans fedwänja war. Samuel
tordes icke säga Eli, hwad Herren sagt honom, och
war icke stolt deröfwer, att Herren blifwit sedd af ho-
nom. Da kallade Eli honom och sade: Samuel, hwad
är det för ord, som dig sagdt är? Dölj icke för mig.
Samuel sade honom alltsammans. Da sade Eli: "Han
är Herren; han göre sasom honom godt tyckes."

Hwad Herren sagt hade, gick i fullbordan. Eli
och Hans föner dogo pa en dag. Samuel blef nu do-
mare i Israel »ch regerade i läng tid.
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Ordspr. 1: 10. Min son, om skaltar locka big, sä f»lj icke.

Gif att jag alltid mä
Uti din budord wanbra.
Och allt, hwad big är lebt.
Mcd allo flit förändra:
Hjelp att jag halla må'
För att min lust och fr°jd
Din sanna fruktan och
Sa lefwa ewigt nöjd.

20. Saul.
1 Sam. 8. 10. 15.

Dä nu Samuel wardt gammal, satte han sinä sö-
ner till domare öfwer Israel. Hans föner wandrade
icke uti Hans wägar, utan böjde sig efter girighet, togo
gäfwor och förwände rätten. Derföre församlade sig
alla äldsta i Israel och kommo till Samuel och sade:
Si, du är wordcn gammal, och dina söner gä icke i
dinll wägar. Sä sätt nu en konung öfwer oh, säsom
alla hedningar hafwa. Det behagade Samuel illa, förty
Gud hade sagt: lag stall wara konung öfwer Israel.
Samuel bad derföre inför Herren. Herren sade till
Samuel: Hör folkets röst i allt och gör, hwad de nu
fagt dig.

Samuel kallade folket till stadcn Mitzpll, för att
gcnom lottning wälja en konung. Lotten föll pa Saul,
Kis fon. De sökte nu honom. Han hade undstuckit
sig under ett sat bland resetygen, ty han war ödmjuk.
Dä lupo de dit och hemtade honom. 3tär han nu
gick fram ibland folket, war han hufwudet högre, än
allt folket. Dä gladdes allt folket, och sade: Lycka ske
konungen! Somliga onda skalkar, som Wille hafwa en
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annan till konung, sade: Hwad skulle denna hjelpa oh?
Desse föraktade honom och buro honom inga gafwor;
mcn Saul latsade, som han icke hört det. Ty Her-
ren hade gifwit honom ett annat sinne.

Samuel sade till Saul: Hör Herrans ord. Drag
ästad, fla de Amalekiter och dräp bäde mennifkor och
boskap. Da drog Saul astad och slog de Amalekiter;
men han skonade Agag, de Amalekiters konung, han
dödade honom icke, och hwad godt och fett war af bo-
fkapen, lät han icke Heller döda.

Som nu Samuel kom till Saul, sade Saul till
honom: lag hafwer fullkomnat Herrans ord och gjort,
som han mig befallt hafwer. Samuel swarade: Hwad
är det da för rop affär i minä öron och det rop af
fä, som jag hörcr? Saul sade: Utaf de Amalekiter
har folket tagit det; förty folket, skonade de bästa fär
och fä för Herrans, din Guds offers skull; det andra
hafwa wi dödat. Men Samuel sade: Är det icke sö,
dä du liten war för dina ögon, da du war ödmjuk,
wardt du ett hufwnd, en, konung i Israel. Hwarföre
hafwer du icke lydt Herrans röst, utan wändt dig till
rof och illa handlat inför Herrans ögon? Menar du,
att Herren hafwer mer lust till offcr, än dertill att
man lyder Hans röst? Si, lydnlld är bättre an offer.
Sa efter dn hafwer förkastat Herrans ord, hafwer han
ock förkastat dig, att du icke mer skall wara konung.

Saul bedröfwades wäl, att han cj mer skulle wara
konung; men fin syud bekände och angrade han icke,
derföre kunde ej Heller Gud förlata honom Hans olyd-
nad och äter wara honom nadelig.
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0 Ilsu god! gif tilamob,
Sllnn tro och lydigt hjeita:
Lit aldrig mig föilora big
1 glädje eller smärta.

27. Dawid blir smord.
1 Sam. 16.

Samuel sörjde länge, att Herren hade förkastat
Saul. Da sade Herren till Samuel: Huru länge
will du sorja för Sauls skull, den jag förlastat haf-
wer, sä att han icke skall wara konung öfwer Israel?
Uppfyll ditt Horn med olja, och gä astad; jag will
sända big till Isai i Bethlehem; ty af Hans föner
hafwer jag utkorat nng en konung. Tag en kalf af
fänaden med dig för att offra i Bethlehem. Du skall
kalla Isai till ofsermaltiden. Da will jag wisa dig,
hwad du göra skall, att du der smörjer till konung,
den jag dig fäger.

Samuel gjorde, sasom Herren honom sagt hade,
och koin till Bethlehem. Han bjöd Isai och Hans sö-
ner till offermaltiden. Dä de im lommo in, sag Sa-
muel pä Isais äldsta fon och tänkte, att Herren ut«
Walt honom, ty han war stor och af däjelig fkapnad.
Men Herren sade till Samuel: Se icke pä Hans skap-
nad eller Hans stora person; jag hafwer förkastat ho-
nom; ty det gar icke, som en menniska fer. En MM-
niska scr det för ögonen äl, men Herren scr till hjer-
tat. Da leit Isai sinä sju söner gä fram för Sa-
muel. Samuel sade till Isai: Äro nu alla sönerna
här? Han sade: Det är ännu en, den minsta qwar,
fom heter Tawid; och si, hau waktar fären. Samuel
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sade till Isai: Sand bort och lät hemta honom,
ty wi skola icke sätta o|j att äta, förrän han kommer.
Dä sände han ästad och lät hämta honom.

Da han kom, sade Herren till Samuel: Upp, och
smörj honom, den är det, som skall warda konung. Sa-
mnel smorde Dawid till konung öfwer Israel.

Herrans andeMet nu ifran Saul, och en ond an-
de af Herran qwalde honom. Han war mhcket swar-
modig. Da sade han till sinä tjenare: Söken mig en
man, som är god pä strängaspel, och hafwer honom
hit. En af tjenarena swaradeZoch sade: Si, jag haf-
wer sett en Isai son i Bethlehem. som är konung i
strängaspel. Da sände Saul bud till Isai och lät säga
honom: SändMll mig din son Dawid, som waktar
fären. Sä kom Dawid till Saul och blef Hans wa-
pendragare samt wardt honom ganska kär. 3läx nu
den onda anden kom öfwer Saul och gjorde honom
swärmodig, sa tog DawidVharpan, spelade och sjöng.
Det blef da bättre med Saul, och den onda anden
wek ifrän honom till en tid.

Ps. 23. Herren ax min herbe, mig skall intet fattas.
Han föber mig pa en grön äng och förer mig till fliskt watten.
Han weberqwicker min själ; Han förn mig in p» lätta

wägen för sitt namns skull.
Om jag än wandrabe i en mörk dal, fiuktade jag intet

ondt: ty du är när mig; din kapp och staf trösta mig.
Du bereder till mig ett bord emot minä siender; du smör»

jer mitt hufwud med olja och inskänker fullt för mig.
Godhet och barmhertighet skola följa mig i alla min» lif«»

bagar; och jag ftall blifwa i Herrans hus ewinnerligen.

Det kostar Gud ju ganfka ringa
En fattig man att göra rit,
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Den rtler*är till armob biinga,
En I;ög den föga göra lii;
Ty Gud, Ken högste undeiman,
Upphöja och förnedra län.

38. Dawid och Goliath.
1 Sam. 17.

PhilisteeiNll, ett stort och mäktigt hedniskt folk, för-
samlade strid mot Israels barn. Dä
drog Saul med sinä män ut emot de Philisteer. Och
nu framträdde ur desfa läger en reslig kämpe, benämd
Goliath, ifran stadenMllth, fex alnar och enftwär hand
läng. Han hade en kopparhjelm pa sitt hufwud och
ett fjällpanfar uppä, ett lifstycke af jern. Han hade
koppar-benkläder, stöflar af koppar, och en kopparfköld
uppä sinä axlar. Skaftet pa Hans fpjut war fafom
ett wäfträd. Han stod och ropade till Israels krigs'
här: Wäljen en ut af eder, fom gar hit neder till mig.
Slar han mig, fä wilja wi Philisteer wara edra tje-
näre; slar jag honom, sä stolen I Israeliter wara wä-
ra tjenare. Dä Saul och hela Israel hörde dessa
Philisteens ord, fruktade de sig storligen, ty de förtrö-
stade icke pa Gud.

Men Dawid, da hanö tre äldste bröder woro ut-
dragua till striden, gick äter ifrän Saul till att wakta
fin faders fär i Betlehem. Wid den tiden fade Isai
till fin fon Dawid: Tag ät dina bröder dessa tio bröb
och dessa tio mjula ostar, lemna dem at höfwitsman-
nen och besök dina bröder, oin dem wäl gär. Dä stod
Dawid bittida upp om lemnade fären at
herdarne och kom till wagnborgen, det sialle, der krigs»
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wagnarne woro ställda. Krigshären hade just dragit
ut till strid och uppställt sig i slagtordning. Dawid lopp
till hären och helsade sinä bröder. SSMd det han ännu
talade med dem, fi, da trädde den kämpen Goliath fram
och talade som tillförene, och Dawid hörde det. Men
hwar man i Israel, bä han den mannen säg, flydde
för honom och fruktade sig storligen. Dawid hörde,
att de sade emcllan sig: Den honom slar, honom will
konungen göra mhcket rik och gifwa honom sin dotter.
Dä sade Dawid till männerua, som när honom stodo:
hwad skall man gifwa honom, som slär denna Phili-
steen? Dä desse hörde det, som Dawid sade, och för-
märkte, att Dawid Wille strida med Goliath, förkunnade
de det Saul.

Saul lät hemta Dawid. Dawid sade till Saul:
Ingen mans hjerta gifwe sig för den sakcns fkull; din
tjenare stall ga bort och strida med den Philisteen.
Saul sade till Dawid: Du kan icke gä bort och strida
med honom, th du är en hngling och han är en strids«
man ifran fin ungdom. Men Dawid sade till Saul:
Din tjenare waktade engang sin faders far, och da der
kom ett lejon och en björn, som tog bort ett far af
hjorden, följde jag efter och slog honom och tog faret
utur Hans mun: dä han reste sig upft emot mig, tog
jag honom i skägget, slog honom och drap honom. Sa
hafwer din tjenare slagit bäde lejon och björn. Herren,
som mig frälste ifrän björnen, han fralsar mig ock frän
denna Philisteen. Saul fade till Dawid: Gack ästad,
Herren ware med dig.

Saul drog sinä kläder uppä Dawid, satte en kop<
parhjelm pä Hans hufwud och lade ett panfar uppä
honom. Dawid band sitt swärd öfwer sinä kläder och
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begynte till att gå; ty hai, hade aldrig föisott gä i
sadan rustning. Dawid, som fann detta swärt, sade
till Saul: lag kan icke sa ga, ty jag är derwid icke
wan. Han lade derföre kläderna ifran stg; tog sin
staf i sin hand, ntwalde fem slata stenar utur backen,
lade dem i herdewäskan, som han hade, tog Ilungan i
sin hand och gick fram emot Philisteen.

Philisteen gick äfwen framat och nalkadcs intill
Dawid, och Hans wapendragare för honom. Da nu
Philisteen sag Dawid, föraktade han honom, ty han
war en yngling och utan wapen. Han sade till Da-
wid: Är jag da en hund, att du kommer emot mig
med käpp? Han bannade Dawid och sade till honom:
kom hit till mig, sa skall jag gifwa ditt kött at foglarna
under himmeten. Men Dawid sade till Philisteen: Du
kommer till mig med sward, spjut och sköld; men jag
kommer till dig i Herrans Zebaoths namn, den du
försmädat hafwer. Herren skall i denna dag gifwa
big uti min hand, att jag skall slä big och taga ditt
hufwud af dig och gifwa ditt lit at foglarne under
himmelen, att alla land skola förnimma, att Israel
hafwer en Gud, och att Herren icke hjelper genom swärd
eller spjut. Ty striden är Herrans, och han skall gif«
wa eder i wära händer.

Da nu Philisteen gick astad och kom närmare mot
Dawid, skyndade sig Dawid och lopp emot honom. Da-
wid stack äfwen under tiden sin hand uti wäskan, fat-
tade en sten, slungade den och rakade Philisteen i Hans
panna, sa att stenen gick in i pannan; och han fVll
till jorben pä sitt ansigte. Och efter Dawid intet swärd
hade i sin hand, lopp han fram till Philisteen, tog
Hans swärd, drog det utur skidan och högg honom der-
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meb hufwudet af. Da de Philisteer sågo, att deras
starkaste man war böd, flhdde de, och Israels barn
jagade efter dem och slogo dem.

Ps. 124: 8. War hjelp stär i Heirans namn, den himmel
och jord gjort hafwei.

Min själ, lif, axa, gobs bewai'
AU fatan med sin onda skar
@j skaba mig tillfoga mä,
Ej weilb, ej kottsens onb äträ.

29. Dawid förfölies.
1 Sam. 18, 19. 24. 26.

Dä Israels barn woro igenkeinne, sedän de slagit
de Philisteer, gingo qwinnorna emot dem och sjöngo:
"Saul hafwer slagit tusende, men Dawid tio tusen."
Deröfwer förgrymmade sig Saul storligen, och det ta-
let behagade honom ganska illa, sa att han sade: De
hafwa gifwit Dawid tio tusende och mig tusende: han
warder wäl annu konung?

Saul sag illa uppä Dawid iftan den dagen och
allt sedän.

Saul satt äter i sitt hus och Dawid war ater hos
honom. Dawid spelade dä engäng pä sin harpa, sasom
han dageligen plägade. Saul hade ett spjut i handen
och kastade det astad och täulte: lag will skjuta Da-
wid igenom liftvet: men Dawid gaf för ho-
nom twa gangcr, hwarföre spjutet for in i wäggen
och träffade icke Dawid.

Saul talade med sin son Jonathan, som war Da-
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wids toöit, och meb alla sinä tjenare, att de skulle slä
Dawid ihjel. Men Jonathan war from och hade Da<
wid kär, safom sitt eget lif. Han sade för den skull
till fin fader: Konungen synde icke pa sin tjenare Da-
wid, ty han hafwer intct brutit dig emot. Han har
ju frälsat oh utnr de Philisteers hand och slagit Go-
liath. Da lydde Saul lonathans röst och swor: Sä
wiht som Herren lefwer, skall han icke dö. Men Saul
bekände icke sin shnd och bad icke till Gud om förla-
telse. Den onde anden lom ater öfwer honoin och
han for ater efter att skjuta Dawid; men Dawiv wek
undan och spjutet for in i wäggen. Da maste han flh
för Saul och wistades i öknen, och till honom förfam-
lade sig allehanda män och blefwo när, honom.

Ht Saul wardt fagdt: Si, Dawid är i öknen En-
gedi. Saul tog da tretufen unga män och drog astad
till att uppsöka och döda Dawid. I öknen fanns en
kula, och Saul gick der in allena: men Dawid och
Hans män futto inne i kulan, och Saul fag dem icke.
Da sade Dawids män till honom: Si, detta är den
dagen, pä hwilken Herren din Gud gifwer din fiende i
dina hänber; upp och döda honom. Dawid stod upp
och bortskar sä fakta, att Saul icke märkte det, en siik
af Sauls kjortel. Han sade till sinä män: Det läJ
Herren wara langt ifran mig, att jag stulle komma
min hand att döda Herrans fmorda. När Saul
kom upp utur kulan, stod ock Dawid upp och gick der-
ur. Dawid ropade da efter Saul och sade: Si siiken
af din kjortel är i min hand, sa se nu, att jag icke
will dräpa dig: da jag bortstar en flik af din kjortel,
hade jag lika wäl kunnat dräpa dig. Saul gret och
sade till Dawid: Du är rättfärdigare än jag; Herren

i
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wedergälle big det gobo, som du i denna dag med mig
gjort hafwer. Derpä begaf sig Saul hem.

Saul drog snart igeu ästad mcd tretuseu man, pa
det hau skulle uppsöka Dawid uti öinen. Dawid kom
ock till det stället, der Saul war med sinä tretusen
män. Dawid sade till sinä inän: Ho will gä med
mig neder till Saul i lägret? Da sade en af haus
män: lag will ga med dig. Sä kom Dawid till läg*
ret om natten; och si, Saul lag och fof, och Hans spjnt
war stött' i jorden wid Hans hufwud, och folket lag
omkring honom och sof. Dä sade mannen, som ätföljt
Dawid: lag will med spjutet genomstinga honom. Alen
Dawid sade till mannen: Ho will komma sin hand
wid Herrans fmorba och blifwa oskyldig? Tag spjutet
wid Hans hufwud och wattubagaren och lat ofz ga. Ingen
war, som det sag eller märkte eller waknade: utan de
sofwo alla, ty en tung sömn war fallen pa dem af Herran.

Den andra dagen gick Dawid uppa bergskullen langt
ifran, sa att der war stort rum emellan dem, och ro-
päde: Si, här är konungens fpjut och wattubägare,
som stodo wid Hans hufwud. Dä kände Saul Da<
wids röst och sade: Är det icke din röst, min son Da»
J»id? Dawid sade: Det är min röst, min herre, ko-
nung. Och sade htterligare: Hwarföre förföljer du
mig? Hwad hafwer jag gjort? Saul sade: lag haf«
wer fyndat; kom igen min son Dawid, jag will intet
ondt mer göra dig, derföre att du icke bräpit mig, ehu-
ru du nu kunnat göra det. Dawid swarade och sade:
Si, här är konungens fpjut: en af de unga män kom-
me hit upp och tage det. Men Dawid gick sin wäg
och kom icke till Saul. Saul wände om hem igen.
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Ps. 34: 2—4, 8. lag will lifwa Herren i all«N tib; han«
läf skall alltid warll i mm mun.

Min själ skall beiomma sig af Heiranom, att de elanda,
Ikola höra det och glädja sig.

Piisen med mig Herran och laten oh meb hwarannan upp»
höja Hans namn.

Herrans engel lägrar sig omtring dem, som frukta honom
och hjelper dem nt.

Den näberike Gub
Han oh ock här fölläne,
Att toi med hjeitans fröjb
I fied stllbs honom tjene,
Och Helien stor af nib
Han ware alltid blib,
Oh ware Herien när
Nu ock i etoig tid!

30. Dawid blir konung.
2 Sam. 2—7.

Philisteerna stridde äter med IsraelS barn, och i
det knget dödade Saul sig sjelf. 9iår Saul war död,
drog Dawid upp till Hebron, säsom Gud hade befallt
honom. De män af luda, ludas efterkommande, kom<
mo och fmorde der Dawid till konung öfwer luda hus.
Tretlio är gammal war Dawid, da han wardt konung
öfwer luda stam.

Efter sju or brcg Dawid upp till Jerusalem och
byggde ät sig en härlig bostad.

Dawid samlade alla de unga- män i Israel, tret-
tiotusen, och gick bort med allt folket, att han skulle
hemta Guds ark, ty den fanns icke i Jerusalem, utan
i en annan stad; Dawid Wille gerna hafwa arken i
den han sjelf bodde, för att osta kunna gä i Herrans
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hus. Presterna buro Guds ark, och Dawid och manga
af Israel gmgo för Herrans ark med allehanda strän-
gafpel, med harpor och pfaltare. De sjöngo och spe«
lade med fröjd.

Da Herrans ark kom till Dawids stad, till leru»
falem, fag Michlll, Sauls dotter, Dawids hustru, ut
genom fcnstret och fag konung Dawid fpringa och danfa
för Herranom. Hon faltade förakt till honom i sitt
hjerta, ty Dawid hade aflagt fin konungfliga drägt
och war klädd fäfom de andra ibland folket. När de
nu buro Herrans ark in, satte de honom pa sitt rum
midt i tabernaklet, som Dawid för arken uppslagit hade.
Dä Dawid hade offrat brännoffret och tackoffer, wäl<
signade hau folket och utskifte at hwar och en ibland
dem ett bröd, ett stycke kött och ett niatt win.

Men dä Dawid igenkom, gick Michal emot honom
vch sade hänande: Huru härlig hafwer Israels konung
warit i dag? Mcn Dawid sade till Michal: lag will
ännu ringare warda än sä och will nedrig wara i
minä ögon. Michal, Sauls dotter, hade intet barn.
Sä straffade Gud hcnne för hennes högmod.

Da nu konung Dawid fatt i sitt hus, och Herren
hade gifwit honom ro för alla Hans fiender allt om-
kring, sade han till den profetcn Nathan: Si, jag bor
uti cederhus och har en härlig bostab, men Guds ark
bor i tält. lag will bygga ett tempel. Nathan fade,
till konungen: Oack, allt det du hafwer i ditt hjerta
det gör. Men om natten sade Herren till Nathan:
Gack och säg till Dawid: Du skall icke bygga mig ett
hus. När nu din tid förliden är, att du affomnad är
med dina fäder, fkall jag uppwäcka din fäd efter dig,
honom fkall jag stadfästa Hans rike. Han skall bygga
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St mitt namn ett hus, och jag ftatt stadfästa Hans xU
kes stol tili ewig tid. Jag skall warll hanö fader och
han skall waia min son. Titt rike och dm stol flall
stadig blifwa till ewig tid.

Gud är eit konung ettriuuerlig,
Allt jior uti Hans hander;
Regeiai alltid mäktelig,
Hans wälbe äl utan ände.
Fian nu och i all ewighet,
Du Sion, reittä lristenhet,
Slall halleluja fjratga.

31. Absalom.
2 Sam. 15. 18.

Dawid hade en son, som. heite Abslllom. I hela
Israel war icke en man sä däjelig som Absalom, ifran
Hans fotabjell upp till Hans hjessa war intet lyte pä
honom. Absalom war stolt och äregirig och beställde
sig wagnat och hästar, femtio män, som Hans draban-
tcr woro. Han gick bort till Hebron och hade utsandt
spejare i alla städer och lät säga: När I fan höra
ljud af basuner, sä sagen: Absalom är konung worden
i Hebron. Mycket folk lopp till Absalom och följde
honom efter. Han lät blllfa I basuner och folket ro-
päde: Absalom är konung worden!

Sä kom en och bädade Dawid: Hwar mans hjer-
ta i Israel följer Absalom efter. Alla hafwa giort
honom till konung. Dawid fade till alla sinä tjenare:
Upp, lät oh fly. Konungen sjclf,gick ut till fots meb
allt fitt hus. Hela landet gret med hög röst, och allt
folket, som bodde omkring Jerusalem, gick öfwer dm
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bäcken Kidron uppät Oljobelget och gret. Konungens
hufwud war betäckt och han gis barfotad; dertill allt
folket, som med honom war, hade hwarochen betäckt
sitt hufwud och gingo uppät grätande.

Absalom for öfwer Jordan och alla Israels män
med honom. Han drog ästad med sinä män att strida
mot Dawid och Hans män. Dawid ordnade sitt folk,
som när honom war, och folket drog ut wid hundrade
och wid tusende. Konungen bjöd loab, höfwitsman<
ncn, och sade: Faren fakta med Absalom och gören
intet ondt. Allt folket hörde, att konungen gaf alla
höfwitsmännen befallning om Absalom.

Dä folket kom ut i marken, begynte striden i Eph-
raims skog. Absalom och de, som med honom woro,
blefwo slagna och fihdde. Absalom red pa en mul-
asna och mötte under siykten Dawids tjenare. Da
muläsnan kom under en stor, tjock ek, fastnade Absa<
loms hufwud wid eken, och han blef hängande mellan
himmel och jord; men muläsnan lopp sin wäg undan
honom. loab tog tre spjut i sin hand och stötte dem
Absalom i hjertat, och tie unga tartar, loabs wapen-
dragare, slogo honom ihjel. Derpä bläste loab i ba-
sunen och kallade folket igen, att de icke mer skulle jaga
efter Israel. Man tog Absalom, kastade honom i sko-
gen uti en stor grop och lade en stor hop med stenar
pa honom; hela Israel siydde hwar och en i sin hydda.

Dawid satt i porten. Dä kom ett bud ifrän stri-
den och sade: Frid! Lofwad ware, Herren! Konungen
sade: Mär ock Absalom wäl? Budet berättade, att
Absalom war död. Da Dawid detta hörde, wardt han
sorgsen, gick bort och gret och, wid han gick, sade han:
Min son Absalom, min son, min son Absalom! gifwe
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Gud, jag kunnat dö för dig! O Absalom! min son!
I hela folket wardt en sorg, da de sägo, att Dawib
sa beklagade sig om sin son Absalom.

Lph. 6: I—3.1—3. I barn, »arat höiige ebra föräldiar i Her»
icmom; ty det är lättwist. Hedra din faber och moder; hwil»
tet äl det fölsta bud, som löfte med sig hafwer: pä det dig stall
wäl gä och du mä blifwa länglifwad p! jorden.

Föräldrom är jag skyldig barnslig lydnad,
Samt heder; det skall länba mig till piybnad,
Da de mig halla till all lristlig tukt;
Deiaf fär jag med ildern myckm fiukt.

32. Salomo.
1 Kon. 3. 4—B.

Dä Dawid war död, blef Hans son Salomo ko«
nung. Denne hade Herren kar. Konung Salomo gick
till Gibeon till att offra der. Och Herren syntes ho-
nom om natten och sade: Bed, hwad jag skall gifwa
dig. Salomo sade: "Min Gud, du hafwer gjort din
tjenare till konung i min faders Dawids stad. Sä är
jag en ung man och wet icke min utgang eller ingang
och wet icke, huru jag det myckna folket styra skall.
Sä gif nu dm tjenare ett wist och ett lydaktigt hjerta,
att han mä dömma sitt folk och förstä, hwad godt och
ondt är." Det täcktes Herranom wäl, att Salomo
bad om wishet och han sade: Efter du detta bad och
icke bad om langt lif, eller rikedomar, utan om för-
ständ och lydaktigt hjerta, si, sä hafwer jag gjort efter
dina ord: si, jag hafwer gifwit dig ett wist och förstän-
digt hjerta. Dertill det du icke bedit hafwer, det haf-
wer jag ock gifwit dig, nemligen rikedomar och härlig-
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het. Och om du wandrar i minä wägar, sa att du
häller minä seder och bud, säsom din fader Dawid wan-
drat hafwcr, sä will jag gifwa dig langt lif.

Det skedde sasom Herren sagt hade. Salomo wardt
en wis och förstandig man. Han talade tretusen orb-
sprak och 1005 wisor. Allehanda folk kommo till att
höra Salomos wisdom. Dertill gaf Gud honom stor
rikedom, guld, silfwer och ädla stenar. Han hade man-
ga hästar och wagnar och en myckenhet tjenare. Hwaije
dag slagtades för honom och Hans tjenare 10 gödda
orar och 20 oxar af betet och hundra far.

Salomo byggde at Herren ett tempel i Jerusalem.
Det inre af helgedomen utgjordes af det heliga och det
allraheligaste. I det heliga stod det gyllene rokalta-
ret, ghllene bordet, derpa fkädobröden woro laggda; den
gyllene ljufa stakan med fju armar och tio gyllene lju«
fastator af rent guld, fem pä högra sidan och fem pä
den wenstra. Det allraheligaste war öfwerdraget med
klart guld. Deruti stod förbundets ark med lagens
taflor och kärilet med manna. Mellan det heliga och
allraheligaste war en dyrbar förlat eller förhänge. I
det heliga fingo endast presterna inga, i det allraheli-
gaste fick blott öftuersteprcsten en gang om äret inträda.
Framför templet war förhufct. Uti förhufet stod bränn-
offer-altaret, byggdt af stenar och öfwerdraget med kop«
par. Förhufet innehöll ock en mängd pelaregangar och
falar, hwilka utgjorde folkets förfamlingsrum.

Sju är byggde mänga tnfcn mennifkor pä Her-
rans hus; och, det wardt fullbordadt.

Da templet war färbigt, förfamlade fig till konung
Salomo alla män i Israel till att inwiga templet.
Konungen wälsignade hela menigheten, tradde framför
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aitaxet, lyfte sinä händer mot himmeten och sade: "Herre
Israels Oud! Si himmelen och alla himlars himlar
kunna icke begripa big; hnra stulle da detta huset göra
det, som jag nu byggt hafwer? Sä wänd dig till dina
tjenares bön och lät dine ögon sta öppna öfwcr detta
hus natt och dag. Hör de böner, fom göras i detta ram."

Da Salomo hade bedit för Herren, stod han upft

ifrän altaret och wälsignade all menigheten med hög
röst och sade: Lofwad ware Heran! Icke ett enda af
Hans goda ord är förfallet, fom han genom fin
re Mofes talat hafwer. Herren war Gud ware med
oh, säfom han med wara fäder warit hafwer.

Men tiden, som Salomo war konung i Jerusalem
öfwer hela Israel, war fhratio ar.

Pa fin alderdom afföll han ifrän Herren och tje<
nade andra gudar. Till straft för denna stora synd
uppwäckte Oud mot honom mänga fiender och efter
Hans död twedrägt och söndring inom riket. Endast
twenne stammar blefwo Hans son RehabellM trogna,
men de öfriga tio afföllo ifran honom. Fran denna tid
utgjorde Guds folk twenne lonungariken: luda och
Israel.

Pf. 84: %3. 5. Huru ljufliga äro dina bomngar, Heir.'
Zebaoth! Min Ml längwr och tllingtar efter Heirans gaidai:
Min kropp och själ fvöjba sig nti lefwande Gud. Salige äio de,
som < ditt hu« bo, de läfwa dig till ewig tid.

O Gud! Det är en hjertllns triJfl,
Wr till ditt hus man kommer,
Der wi fä höia binci röst
Och Våxa bin» domar.
Hur wäl det i ditt temftel g»r,
Hur helgedomen härligt star,
Det är stor lust att stadi.
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Uti bitt hus, O Gud! en d»g
Är bättre till »tt Bftftoa,
An allt det nöje «ch behag,
Som werlden har att gifwa.
Fullkomlig glädje ho« dig äi
Uti din boning, Heire kär,
Der du dig uppenbaiar.

33. Glias förkunnar en hungersnöd.
1 Kon. 17.

Mänga ar efter Salomos död blef Achab konuug i
Israel. Han tog Isebel, konungens i Zidon dotter,
till hustru, tillbad afguden Balll och gjorde mhckct ondt,
fä att han förtörnabe Herran Israels Gud mera, än
alla Israels konungar före honom. De, som icke Wille
tillbedja Baal, blefwo af den elaka Isebel förföljda och
mänga till och med dödade. Da uppträdde Elills ifrän
den staden Thisbe, gick till Achab och sade till honom:
*@å sannt som Herren lefwer, det skall i tre är
ken dagg ellcr regn komina, utan jag säger det." Det
skcdde som Elias hade sagt; det kom hwarken dagg el-
ler regn, s» att allt, som warte, förtorkades, och det
blef en stor hungersnöd öfwer hela landet.

Herren sade till Elias: Gä bort och fordölj dig
wib den bäcken Chtlith; jag hafwer bjudit korparne,
att de skola der föda dig. Elias trodde Herran och
gjorde efter Herrans ord och gick till bäcken Cherith.

Korpar förde honom bröd och kött om morgon och aft
ton, och han drack utaf bäcken.

Det fkedde efter nägon tid, att bäcken förtorkades,
th intet regn wardt i landet. Dä sade Herren till
Elias: Statt upp och gä till Zlllpllth och blif der: tu
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jog hafwer befallt en enkä, att hon skall föda dig.
Zarpath lag icke i Kanaan, utan i hedningarnas land:
men äfwen nu trodde Elias Herrans orb och gick till
Zarpath. Da han koin till stadsporten, si, dä war
enkan der och hemtade wed. Han talade till henne
och sade; Hemta mig litct watten i kärilet, att jag ma
dricka. Dä hon nu astad gick att hemta watten, ro-
päde Elias efter henne och sade: Bär mig ock en beta
bröd med. Hon sade: Sä sannt som Herren din Gud
lefwer, jag hafwer endast en hand full af mjöl och
litet olja: och si, jag hafwer hemtat wed att reda till
ät mig och min son, att wi mäga äta och dö. Elias
sade till henne: Frukta dig icke: gä stad och gör, sa«
som du sagt hafwer; dock gör mig först ett litet bröd
deraf och bar mig det hit ut. At dig och din son
skall du äfwen sa sedän göra. Mjölet i skappan skall
icke warda uttärdt, och oljan i krukan skall icke för-
minfkas intill den dagen, Herren latcr regna pä jor-
den. Hon trodde, hwad Elias sade, och gick astad och
gjorde fa.

Elias gick med henne och at, och hon dehlikes.
Mjölet i fkäppan wardt icke uttärdt, och icke Heller för-
minfkades oljan i krukan, efter Herrans ord. Hwar
dag hade de fa mhckct, de behöfde.

Sedän detta fkedt, wardt qwinnans son sjuk; och
Hans sjukdom wardt sa stark, att ingen anda war uti
honom, och han dog. Och hon sade: Du Guds man
är ingangcn till mig, att minä mihgerningar skulle i-
hagkommas och Gud straffa mig för minä synders
skull! Elias sade till henne: Gif mig din son hit!
Han tog honom utur hennes fköte och gick upp i salen,
der han wistades, och lade honom pä sin säng. Han
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utsträckte sig öfwer barnet tre gänger och bad: Herre
min ®nd, lät denna gossens själ äter komma i honom
och gör honom lefwande! Herren hörde Elie röst, och
gossens själ kom igen och han fick lif. Elias tog bar-
net och gaf det at modren och sade: Si der, din son
lefwer. Qwinnan sade till Elias: Nu förnimmer jag,
att du är en Guds man, och Herrans ord i din mun
är wiht; allt, hwad du säger, är sannt.

Da den harda tiden warat i tre ar och Israels
folk ater wändt sig till Herran och icke mera tillbad
Baal, utan Herren ®ub, bad Elias en bön, och Gub
lät det regna och gjorde slut pa den harda tiden.

Ps. 50: 15. Ilkalla mig i nöben, sä skall jag hjelpa dig,
sa stall du plisa mig.

Näl all hjelp ute är
Bäde fjerran och när,
Gubs hjelp da fölst begynnei,
När menflors hjelp förfwinner.
Gub fan dig hjelpen sända
Och saran fran big wänb».

34. Glie himmelsfard.
2 K°n. 2.

Elias hade länge wandrat omkring och predikat
myckct, och Herran wille nu upptaga honom till him-
meleu. Elisa war Elie tjeuare och lärjunge. Och
Elias sade till Elisa: Kare blif här; ty Herren haft
wer sandt mig till Bethel. Men Elisa swarade: Sä
sannt som Herren lefwer, jag öfwergifwer dig icke.
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TY Elisa hade Elias för och wille blifwa när honom,
iutilldeh han blefwe borttagcn.

Da de kommo ued till Bethel, gingo de propheters
söner (fromma män), som i Vethel woro, ut till Elisa
och sade till honom: Wet du ocf, att Herren warder i
denna dag tagande din herre isrän dig? Han sade:
lag wet det ock wäl; blott tigen stilla. Elia sade till
honom: Elisa kare, blis här; ty Herren haswer sändt
mig till lericho. Elisa sade: jä sannt som Herren
leswer, jag öswergiswer dig icke. Da de kommo till
lericho, gingo de propheters söner, som i lericho woro,
till Elisa och sade till honom: Wet du ock, att Her-
ien warder i denna dag tagande din herre isrän dig?
Han sade: lag wet det ock wäl; blott tigen stilla.
Elia sade till Elisa: Kare blis här: ty Herren has-
wer sändt mig till Jordan. Han sade: Sä sannt som
Herren leswer, jag öswergiswer dig icke. De gingo da
bada tillsammans.

Femtio män af propheternas söner gingo bort es-
ter Elias och Elisa samt bleswo staende twert öfwer
langt isrän dem och Wille se, huru Herren skulle upp«
taga Elias till himmelen. De bada, Elias och Elisa,
stodo wid Jordan. Da tog Elias sin mantel, swepte
honom ihop, slog i wattnet, och det delade sig pä bada
sidor sa, att de gingo torra derigenom.

Da de öfwer kommo, sade Elias till Elisa: Bed,
hwad jag dig göra skall, förrän jag warder ifrän dig
tagen. Elifa fade: lag beoer: att din anda warder
öfwer mig i dubbelt mätt. Han Wille blifwa sä fromsom Elias och göra de gerningar Elias gjort. Elias
sade: Du haswer bedit en swär ting. Wid det de
gingo tillsammans och talade, si, dä kom en brinnande
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wagn meb brinnande hästar och stilde bem bada frän
hwarandra; Elias for i wagnen upp i wädret till
himmclen.

Elisa säg det och ropade: "Min fader: min faderl
Israels wagn och Hans resenärer! Du Iftaels styrka
och wärn!" Elisa säg Elias icke mer.

Han fattade sinä kläder och ref dem i twä stycken
af forg, att Elias, Hans mästare, war tagen ifrän ho-
uom. Han tog nu upp Elie mantel, som ifrän denne
fallen war, da han for till himmelen. Hau wände
om och czick till lordans strand, tog densamma Elie
mantel och slog i wattnet; det delade sig pä bada si-
dor, och han gick derigcnom, fasom förut Elias. Dä
propheternas föner, fom i lericho woro, sägo honom,
sade de: Elie anda hwilar pä Elisa; Elisa är sadan
prophet, soin Elias war.

De sade till honom: Si, ibland dina tjenare äro
femtio starke män, lat dem gä och söka din herre: till»
äfwentyrs har Herrans Ande tagit honom och kastat
honom nagonstades uppä ett berg eller nagonstädes uti
en dal. TY de kunde icke tro, att Elias wore uppfa-
ren till himmelen. Elisa sade: Laten dem icke gä; han
hade jn sett, huru Elias for upp till himmelen. Men
de nödgade honom, till detz han fade: Lätcn dem gä.
De fände ästad femtio män, och desse sökte honom i
tre dagar, men funno honom icke. De kommo dä ä-
ter till Elifa, och han sade till dem: Sade jag icke
eder, att I icke skullen gä.

Upp. B. 14: 13. Saliga äro de böbe, s°m i Herrarlom
d«, härefter: j», Anden säger, att de skola hwil» sig ifrän M
arbett; ty deras gernmgcir följa dem efter.
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Uftplys war själ och liir oh wäl
Din Helga wilje tänna,
Att wi hwar dag till ditt behag
Mä häg och gernmg wänba.

Hjelp hwar för sig sä frifkftg
Mot werldens ondska strafwll,
Att wi ätri och andtlig mä
I himlens glädje lefwa.

35* Elisa straffar och hjelper i
nöd vch död.

2 Kon. 2. 4.

Profeten Elisa gick upp till Bethel. Smä elaka
gossar lommo ifrän staden, bcgabbade honom och sade:
Du skallige man, kom upp! Du skallige man, kom
upp! Han wänbe sig om och, da han sag dem, ban-
nade han dem i Herrans namu. Straft kommo twa
björnar utur skogen och refwo fyratiotwa gossar ihjel.

En qwinna kom till Elisa och sade: Vtin mau är
blefwen död, och du wet, att han fruktade Hcrren. Nu
kommer den, ät hwilken han skyldig war, och will taga
bäda minä söner till trälar. Elisa sade till henne:
Hwad skall jag göra dig? Hwad hafwer du i ditt hu«?
Hon sade: Diu tjenarinna hafwer intet i huset, utom
en kruka med olja. Elisa sade: Ga bort och bed af
alla dina grannhustrur toma käril, wal manga och gä
in med dina söner, slut dörren igen efter dig och gjut
i alla kärilen af oljan i din kruka. Hon gjorde, sa<
som Elisa hade befallt, lanade sig mänga käril. och slöt
dörren igen efter sig. Henues söner buro kärilen fram
till henne, och hon Zöt uti. Da kärlen woro fulla,
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sade hon tili fin fott: Hcmta rnig ännu ett käril. Han
sade till henne: Här är intet käril mer. Sa stannade
oljan, och det kom ej mera olja ifran hennes kiuka.
Hon gick bort och sade till den Guds mannen, hwad
skedt war. Hau sade: Sälj oljan och betala dern, du
skyldig är; men du och dina söner lefwer utaf det, som
öfrigt är.

Elisa gick till Sunem. Der war en rik qwinna,
och hon bad honom, att han skulle äta hos henne. Som
han nu ofta färdades genom Sunem, sade qwinnan
till sin man: Si, jag inärker, att denne Guds man-
nen är helig. Lät oh göra at honom en liten bräd-
sal uppe i wärt hus dit säng, bord, stol och
ljusstake, Pa det att, när han kommer till oh, han mä
bo der. De gjorde sä. När nu Elisa kom till Sunem,
bodde han i den kammaren.

Elisa sade till qwinnan: Si, du hafwer gjort otz
all denna tjensteu; hwad skall jag göra dig? Gehasi,
Elisas tjenare, sade: Ack, hon hafwer ingen son. Elisa
sade till sin tjenare: kalla pä qwinnan. Dä hon kom,
sade han till henne: Pa denna tiden efter ett är skall
du hafwa en son. Gud skänkte qwinnan en son pä
samma lid efter ett är, sasom Elisa henne sagt hade.

Dä gossen wardt stor, hände sig, att han gick ut
till sin fader, till skördemännerna. Gossen sade till
sin fader: Ack, mitt hufwud, mitt hufwud; Fadren
sade till fin tjenare: Haf honom bort till Hans mo«
der. Denne tog honom och hade honom till Hans mo-
der. Hon höll honom i fin fanin intill middagen; dä
blef han död. Sedän gick hon upft i kammaren och
lade honom pä Guds mannens fäng. Derpä drog hon
ästad och kom till Elisa pä Cllimels berg, föll ned
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för Hans fötter och förtäljde honom, att heunes fon
war döb, Han stod upp och följde henne. Dä Elisa
kom i huset, si, da lag gosfen död pa Hans säng. Han
gick in i kammaren, slöt igen dörren, tillbad Herren
och lade sig öfwer barnet. Sedän stod han ater upp,
gick hit och dit i huset och bad. Till slut gick han
äter upp och lade sig öfwer barnet. Da prustade bar<
net sju gangor, hwarefter det lät upp sinä ögon. Elisa
sade till qwinnan: Tag här din son. Hon föll till
Hans fötter, tillbad honom, tog fin son och gick ut.

Ps. 146: 1,2, 5. Läfwa Herran min själ. lag will lifwa
Herran, sä lange jag lefwer, och läfsjunga min Gud, sä länge
jag här är. Sall är dm, hwilkens hjelp Gud »r, hwil»
kens hopp pa Herren Hans Gud stär.

Pris ware big, o Gud! O Fader, Son och Anbe!
Högtläfwab store Gud af oh i allo lande!
Som utaf ewighet En enig Gud förwiht
Har wlliit, är och blir. Fräls «h, o lesu Krist!

36. Elisa och Naaman ifran
Syrien.

2 Kon. 5.

NllllMllN, konungens af Syrien härhöfwitsman, en
rik och förnäm man, war spetelsk. Krigsmännerna i
Syrien hade bortfört en liten fiicka utur Israels land.
Hon war i tjcnst hos Naamans hnstru. Hon sade till
fin fru: Ack! att niin herre wore hos den propheten
i Samarien, han fknlle wäl göra honom fri fran Hans
fpetelsta. Frun sade detta för sin man. Naaman, som
gerna Wille bli helbregda, for astad och kom med ha*
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star och wagnar och höll för Elisa husdörr. Elisa, som
wihte, hwad han Wille, sände ett bud och lät säga ho-
nom: Gä bort och twa dig sju gänger i Jordan, sä
skall dn warda ren.

När Naaman det hörde, wardt han wred och sade:
lag mente, att han skulle komma hit ut till mig och
akalla Herrans fin Guds namn och med fin hand taga
pa det sjuka stället och sä bota spetälskan. Äro icke
watten i TllMllstus bättre, an alla watten i Israel?
Hade jag icke kunnat sä godt twä mig i dem? Han
for sin wäg med Wrede. Dä sade Hans tjenare till
honom: Min fader, om propheten hade förelaggt dig
nägot fwärare, skulle du icke hafwa gjort det? Huru
mycket mer, medan han säger till dig: Twä dig, sä
warder du ren. Dä steg Naaman af, doppade sig sju
resor och wardt ren. Han wände nu om igen till Ouds
mannen och sade: Si, jag wet, att ingen Gud är i
alla land, utan i Israel, sä tag nu wälsignelse af din
tjenare, tag nu af de högtidsklädcr och det guld och
silfwer, som jag fört med mig. Elisa swarade: Sä
sannt som Herren lefwer, jag tager det icke.

Dä Naaman hade rest sinä farde, jagade Gehasi,
Elisas tjenare, efter honom, ljög och sade: Twä unge
män äro komne till min herre, gis mig för hwardera
en centner silfwer och twä högtidskläder. Gehasi kom
igen och gick fram för sin herre. Elisa, som kände till
allt, sade till honom: Hwadan kommer du Gehasi?
Gehasi ljög ytterligare och sade: Din tjenare hafwer
hwarken hit eller dit gätt. Men Elisa sade till honom:
Nu, du hafwer tagit silfwer och guld; men Naamans
spetelska skall till straff widläda dig. Sä gick Gehasi
ut ifrän honom, spetälsk som en snö.
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1 Tim. 6: G, 10. War» gubelig och lata sig noja, är

winning nog. Ty girigjjet öt en tot till allt ondt.

Illg ej frägar eftei guld,
Ester höghet och stor Hra;
Guld ej annat är cra mull:
Fä sin höghet lättslig bära.
Det ock snarligt allt förgär;
left godhet ewigt star.
Boit, o weild! med all din l»t,
Du, fom ned till afgiund förer;
Voit med lillt bitt god« och siat,
Du, s°m mangen själ förstöier.
Albng gör du mig fövnöjb;
lesus äi och blir miu fröjd.

37. Profeten Jonas.
lon. I—4.

Herren talade till profeten Jonas: Ga in uti den
stora staden Niniwe och predika derinne, ty stadens ond-
ska är stor. Me» Jonas Wille icke gä till Niniwe,
utan siydde ifrän Herren. Dä han fann ett skepp, som
till hafs fara Wille, steg han deruti, pä det han skulle
fara till hafs ifran Herren.

Dä lät Herren komma ett stort wäder. fa att man
mente, att fkeppet skulle släs sönder. Skeppsmannerna
fruktade sig och ropade hwar och en till fin Gud. De
woro hedningar och tillbado afgudar. Jonas war sti*
gcn neder i fkeppet, lag och fof, ty han hade jn siytt
undan Gud. Da gick skepparen till honom och sade:
Hwarföre sofwer du? Statt upp, akalla din Gud! Den
ena sade till den andra: kommer, wi wilja kasta lott,
att wi mä erfara, för hwilkens fkull oh fä illa gär.
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De menade, att ibland dem maste wara en niycket
ond menniska, och att stormen och owädret för Hans
skull kömmit dem uppä. De kastade lott, och lotten ra-
kade pä Jonas. Da sade de till honom: Lltaf hwad
land är du? Han sade till dem: lag ar en Ebreer,
en Israelit, och fruktar Herren Gud af himmelen, som
hafwet och det torra gjort hafwer. Tagen och kasten
mig i hafwet, sa stillas det. Ty jag wet, att sadan
stor storm öfwer eder kommen är för min fkull.

De togo Jonas och kastade honom i hafwet. Da
wände hafwet igen af fin storm.

Herren förfkaffade en stor fifk till att upftfluka Jo-
nas. Han war i fiskens buk tre dagar och tre nätter.
Han bad till Herren i fifkens buk. Han angrade, att
han flytt undan för Herren. Da förlät'Gud honom
Hans fynd och lät fisken utspruta Jonas upftä landet.

Herren sade andra gangen till Jonas: Oä in nti
den stora staden Niniwe ach predika den predikan, som
jag dig säger. Da gick han till Nininie, sasom Her-

ren fagt hade. Niniwe war en myckct stor stad, tre
dagsrefor i omfäng. Da Jonas begynte inga en dags-

resa i staden, predikade han och sade: Det är ännu
fyratio dagar, och sä skall Niniwe förgäs.

Da trodde folket i Niniwe uppa Gud och gjorde
bättring. Konungen i Niniwe kom, lade af fitt pur-
pur, tog en fäck omkring sig, satte sig i aska och lät
utropa i Niniwe: Hwar och en wände sig ifran sin
onda wäg och ifran sinä händers ondska. Ho wet?
Gud matte omwäuda sig ifran sin Wrede, att wi icke
förgas. Da nu Gud fag, att de omwände sig, förlät
han dem deras synder och lät icke staden förgäs.



Dä wardt wred och knorrade emot Gud,
emedan det icke sä skedde, som han predikat. Han gick
utur staden och gjorde sig en hydda, till befj han mätte
se, hwad staden wederfaraö skulle. Och Herren för-
staffade en kurbits; den wärte öfwer Jonas, att den
gaf fkugg.i öfwer Hans hufwud. Jonas gladdes myc-

ket öfwer den kurbitfen.
Nu förftaffade Gud en mask, hwilken at kurbitfen,

sä att den förlorkades. Da folen uppgangcn war, stack
folen Jonas uppä hufwudet, fä att han waniuäktig
wardt. Han önfkade sig dödcn och sade: lag Wille
hellre wara död, an lefwande. Dä sade Gud till Jo-
nas: Mcnar du, att du ined skäl wredgaö öfwer kur-
bitsen? Han sade: lag ma wäl wredgas allt intill
döden. Herren sade: Du jemrar dig öfwer kurbitfen,
der du intet uppä arbetat hafwer och hafwer ej Heller
lätit heune uppwära; hwilken i eu natt wardt och i
en natt förgicks. Tkulle jag icke jemra mig öfwer Ni-
niwe, en fädan stor stad, i hwilken är mer an hun<
dratjugu tufen mennifkor, fom ännu aro fä fma, att
de icke weta ftilja emellan fin högra hand och den wenstra?

Pf. 108: 11, 12, 13. Ty sa hög som himmeten öfwer jor°
den är, liter han sin nid wäldig wara öfwer dem, som frulta
honom.

Si längt som öster är ifrän wester, läter han wär öfwer»
trädelse wara ifrän oh. Sasom en faber förbarmar sig öfwer
larnen, sä förbarmar sig Herren öfwer dem, fom frukta honom.

Ingen herde kan fä leta borttaftpadt fär;
Kunde du Guds hjerta weta, Hnru fast det till dig stir.
Torstai, längtar innerlig Wilsgängne, efter dig,
För att fä din fynd förläta, Skulle du af kärlek gräta.

93
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38. Daniel. De tre männen i den
brinnande ugnen.

Dan. 1. 3.
Dä Israels barn syndade mot Herren och icke

gjorde bättring, drog Nebukadnezar, konungen i Babel,
in i beras land med en stor krigshär och förstörde Ie»
rusalem och förde Isrciels barn till Babel. Konungen
sokte ut bland fängarne herrebarn, som däjeliga, Ilola
och förständiga woio. DeSsa skulle i tre ar äta af
Hans spis och dricka af det fjelf drack, och
erhalla allehanda underwisning. Efter tre är jkulle de
fedan tjena inför konungen. Bland desfa ynglingar
woro äfweu Taniel, Sadrach, Mesach och AbedNego.
Daniel Wille icke äta af konungens fpis och dricka det
win, fom konungen drack; ty angäeude mat och dryck
hade Herren Gud i lagen gifwit Israels barn manga
förefkrifter, mot hwilka Daniel ej Wille bryta. Da»
niel sade till mannen, som hemtade maten ät dem:
Försök det dock med din tjenare i tio dagar och lät
gifwa oh mos till att äta och watten till att dricka.
Om wi efter de 10 dagarne icke äro däjeliga och wid
godt Hull, sa gör fedan med dina tjenare, fom dig täc-
kes. Mannen gaf dem i tio dagar endast mos och
watten. Efter de tio dagarne wore de däjeligare och
wid bättre Hull, än alla de, fom fpifades af konungens
fpis. Sa fingo de endast mos. Och Gud gaf dem
wishet och förftänd. är wordo de konungens
tjenare och konungen fann dem i alla faker, fom han
dem fragade, förständigare, än alla wisa i hela sitt rike.

Nebukadnezar upphöjde Daniel och gjorde honom
till en förste öfwer Babel.
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Konung Nebukadnczar lät en gZng göra ett gyllene
beläte, seztio alnar högt och sex alnar bredt, och lät
utropc,: Den som icke nederfaller för belätet, när ljct%
hör ljudet af basunerna, hau skall pä famma stund ka-
stas uti en brmnande ugn. Sadrach, Nefach och Abed<
Nego tillbado icke belätet, ty Gud hade ju förbjudit
det. Oenast gingo nägra fram, anklagade dem och sade:
Herre konung, du hafwer lätit utga ett bud, att alla
menniskor stulle tillbedja det gyllene belätet. Nn äro
här nägra ludiska män, Sadrach, Mesach och Abed-
Nego; desamma förakta ditt bud och tillbedja icke det
gyllene belätet.

Dä befallte Nebukadnczar med grymhet och wrede,
att man skulle hafwa fram för honom Sadrach, Me-
fach och AbedNego och sade: Wiljen I icke tillbedja
det gyllene belätet, sä skolen I pä samina stund blifwa
tastade i en brinnande ugn: lat se, hwilken den Gu-
ben är, som eder utur minä händer tager. Dä swa-
rade de: Den Gud, som wi dyrke, kan wäl hjclpa oh.
Dra han än det icke göra will, sä skall du ändä weta,
att wi dina gudar icke wörde, ej Heller det gyllene be»
lätet tillbedja wilja. Dä wardt Nebukadnezar full
med grymhet och befallte, att nian skulle göra ugnen
sju ganger hetare, än eljest, och binda dem och kasta
dem i den brinnande ugnen. Alltsä wordo dessa män-
nerna i deras mantlar, skor, hattar och andra kläder
bundna och kastade i den brinnande ugnen. Elden
war sä stark i ugnen, att de män, som skulle inkasta
dem, blefwo döda af eldslägan.

Konung Nebukadnczar säg in i ugnen, förskräckte
sig och sade till sitt räd: Hafwa wi icke lätit kasta tre
män i ugnen bundna? Likwäl ser jag fyra män gä
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lösa i elden, utan att skadas; den fjerde ä'r, likasom
han wore en Guda-son. Nebukadnezar gick fram för
gapet ftä den bnnnande ugnen och sade: I, högsta
Ouds tjenare, gar här ut och kommen hit. Sä gingo
de utur etoen, och elden hade ingen magt bewisat pä
deras kroppar, och deras hufwudhar war icke ens af-
fwedt och deras kläder intet fkadade; ja mau kunde
icke kanna nägon eldslukt uppa dem. Da sade Nebu-
kadnezar: Lofwad ware Sadrachs, Mesachs och Abed-
Negos Gud, den sin engel utsändt hafwer och hulpit
sinä tjenare, som uppa honom trodde.

Es. 43: 1,2. Frukta big icke, ty jag hafwer förlossat big;
jag hafwer kallat big wib namu, du är min.

Ty oni bu g!r genom watten, will jag wara när big, att
strömmarna icke fkola bränla big: och om du gar uti elben, fkall
bu icke bränna big, och ligan skall icke bita uppi big.

Pi honom will jag fästa Mitt hopp i all min forg,
Ty han wäl wct milt bästa, Och är min fasta borg;
Min ande, lif och själ, Han med sin gobhet mattar,
Min fal han bäst uträttar, Och mig bewarar wäl.

33. Daniel i lejonkulan.
Dan. 6.

Efter Nebukadnezars dod blef Talius konung af
Babylon. Denne konung satte Daniel öfwer hela fan*
det, sä att Daniel blef en förnäm och wäldig man.
Fördenskull foro de andra förstarne derefter, huru de
kunde sinna en sak med Daniel, den mot konungen och
riket wore; meu de kunde ingen sak eller mihgeruing
finna, ty han war from och trogen, sä att man ingen
skuld eller ogerning med honom finna kunde.
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Dä sade männerna: Wi finna ingen sat med Da-
niel, utan om Hans gudstjenst. Da lommo de förstar
och landshöfdingar tillhopa inför konungcn och sade:
Herre konung Darius, Gud unne big länge lefwa!
De förstar i riket, herrarne, landshöfdingarne, rädet
och embetsmänncrna hafwa alla betänkt, att man skall
lata utga cu konungslig befallning och ett strängt pä-
luid, att ho fom helst i trettio dagar nagonting will
bedja af nagon gud eller menuista, ntan af dig ko-
nung allena, han fkall warda tastad för lejon nti gro-
pen. Derföre, o konung, mäste du detta budet stad-
fästa och underskrifwa ditt namn, pä det att ingen mä
djerfwas öfwerträda det. Alltfä underfkref fig konung
Darius.

Som nu Daniel förnam, att fädant bud war un-
derfkrifwet, gick han upp i sitt hus; der föll han tre
gänger om dagen uppä sinä knän, bad, lofwade och
tackade sin Gud, säsom han tillförene plägade göra.
Dä kommo dessa männerna hoptals och funno Daniel
bedjande och Zkallande fin Gud. De gingo fram och
talade med konungen om det konungsliga budet: Herre
konung, hafwer du icke underfkrifwit ett bud, att ho
fom helst i trettio dagar nägot fkulle bedja af nägon
gud eller menuista, utan af dig konung allena, han
fkulle kastas för lejon i gropen? Konungcn fwarade
och sade: Det är sannt. De swarade och sade för
konungen: Daniel, eu af luda fängar, aktar hwarken
dig eller ditt bud, som du underfkrifwit hafwer; ty han
beder tre gänger om dagen.

Dä befallte konungen, att man skulle hafwa Da-
niel fram; de kastade honom för lejonen i gropen.
Darius kunde ej frälfa honom, emedan han underftrif-

5
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wit befallningen. Men han sade till Daniel: Dm
Gud, den du utan äterwändo tjenar, han hjelpe dig!
De buro en sten fram, den lade de pä loÄet af gro-
pen, den förseglade lonungen ined sin egen ring och
med sinä wäldigas ringar, pä det att ingen skulle el-
jest tilläta sig nägot sjelfswäld mot Daniel.

Konungen gick sin wäg upp till sin borg, ät intet,
lät ingen mat bära för sig och kunde ej Heller fofwa.
Om morgonen bittida, dä det dagades, stod han upp
och gick med hast till gropen, deruti lejonen woro.

Som han kom till gropen, ropade han till Daniel
med sorglig röst. Konungen sade till Daniel: Daniel,
du lefwande Guds tjenare, hafwer ock din Gud, den
du utan äterwändo tjenar, förmätt frälsa dig för le«
jonen? Dä talade Daniel med konungen: Herre ko-
nung, Gud unne dig länge lefwa! Min Gud hafwer
sändt sin engel, hwilken lejonens mun tillhällit hafwer,
att de hafwa ingen fkada gjort mig: ty för honom är
jag ofkhldig funnen; fa hafwer jag ej Heller gjort nägot
emot dig, Herre konung. Dä wardt konungen ganfka glad
och lät taga Daniel ur gropen. De togo Daniel ur
gropen och funno alldeles ingen skada wara gjord uppä
honom, ty han hade trott pä sin Gud. Dä lät ko-
nungen de män komma fram, som hade anklagat Da-
niel, och kasta dem för lejonen i gropen. Och förrän
de kommo ned till botten, fingo lejonen dem fatt och
förkrossade dem och alla deras ben.

70 är lefde Israels barn uti fängenfkapen i Ba-
bel. När de sedän efter de 70 aren gjorde bättriug
och omwände sig till Gud, war han dem äter uädelig
ock lät dem komma igen till sitt land. De uppbyggde
nu Jerusalem.
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Mllth. 10: 28. Rädens icke för bem, fcm dräpa kroftpen,
och haswa dock icke makt att dräpa själen; utan räbcnS mei ha-
norn, som kan förderswa bäde själ och liopp i helfwetet.

Si will jag till den fllsta giunb,
Soin äi Guds orb, mig trygga,
Pä mig ej tröstll nägon stimd,
Pä Giid allena bygga.
Ha» enfarn hjelpa här föimär/
Pä honom jag förtrösta fär,
Jag honom will förbidn.



Nya Testamentet.

1* Johannes Dvparens födelfe.
Luc. 1: 5-25. 57—80.

Dä Herodes war konung öfwer liideen, lefbe en
prest wid namn Zacharias; Hans hustru hette Elisa-
beth. De woro bada rättfärdiga för Gud, waudrande
i alla Herrans bud och stadgar ostraffligen. De hade
inga barn och woro bada i en framliden alder.

Dä Zacharias engang war uppfaren Ull serusa-
lein, för alt i fin ordning förrätta prestembete inför
Gud, gick han in i Herrans tempel, för att anriinda
rökclfe; men allt folket war ntanföre och bad, fä länge
rökelfen fkedde. Derwid fyntes honoin engel,
och han wardt förfträckt. Engelen fade: "War icke
förfärad, Zacharias, ty din bön ar hörd, och at din
hustru Elisabeth skall warda gifwen en son, hwilkens
namn du skall kalla Johannes. Hau skall warda stor
för Heran; wiu och starka drycker skall hau icke dricka;
hau skall omwäuda manga af Israels barn till Her-
ren, deras Gud, och göra Hcrranom ett beredt folk".
Dä sade Zacharias: "Hwaraf skall jag detta toeta?"
Eugclen swarade: "lag är Gabriel, som star i Gnds
äfyn, och är utsäud till att bada dig denna goda tid-
uing, Si, du skall wara mällös intill deu dagen, da
detta sker, derföre att du icke trodde minä ord".
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Da Zacharias gick ut af teinplet, kunde han intet
tala till folket, utan han tecknade at dem och förblef
niällös.

Da tiden war fullbordad, wardt at Elisabeth gif-
wen en son, sasom eugelen Gabriel hade sagt, Hen<
nes grannar och fränber fröjdade fig med henne öfwer
Herrans stora barmhertighet. Da de pa attonde da-
den kommo tillsammans, wille de kalla barnet efter
Hans fader Zacharias. Men Hans moder sade: "In-
galunda, utan han skall Heta Johannes." De sade:
Uti din slägt är ingen, soin hafwer det namnet"; och
tecknade at Hans fader, hwad han Wille kalla honom.
Han skref pa en tafla: "Johannes är Hans namn",
och han talade, lofwande Gud. Alla de, fom hörde
ryktct dcrom, förundrade fig och sade: "Hwad mande
warda af detta barnet?" Th Herrans hand war med
honom.

Zacharias wardt uppfylld af den,Hcligc Ande: pro-
feterade och sade: "Tn barn skall klllllls den högstes
profet. Du skall ga söre Hencn, till att bereda Hans
wägar och gifwa Hans folk ialighetens kunstap till
deias synders fMätelse."

Barnet wärtc upp, stärktcs i andan och wistades i
öknen till den dageu, du han, soin förelöpare,
skulle framfomma för Israels folk.

Ack lesu! OJ3 beredda gör, All syndscus inakl i ofj förstör:
Och öftftna du wärt hjertas biirr, Att big emotta, soin siss box.

(lohannis Döpareni» bag eller Midsommarebagel!,)



102

H. Marie bebädelse.
Luc. 1: 26—56.

I sjette mänaden, sedän engelen Gabriel hade ta-
lat med Zacharias i templet, wardt samma engel ut-
sänd af Gud till staden Nazareth i Galileen till en
jungfru af Dawids hus, hwilken war förlofwad med
en man, hwars namn war Josef, af Dawids hus;
jungfruns namn war MllNll.

Engelen kom in till henne och fade: "Hell, full
med nad! Herren är med big, wälstgnad du ibland
qwinnor!" Da Maria wardt förfarad af Hans tal och
tankte pä, hurudan helsning detta war, sade engelen
till henne: "Frukta dig icke, Maria, ty du hafwer
funnit nad för Gud. Si, du skllll födll en son,
hwilkens namn du skall kalla lesus (en fliilsare).
Han skall warda stor och den högstes son, och Herren
Gud skall gifwa honom Hans fader Dawids fäte. Han
skllll wllra en konung öfwer lakobs hus i cwig tid,
och pa Hans rike skall ingen ande blifwa".

Maria sade till engelen: "Huru skall detta tillga?"
Engelen swarade: "Den helige Ande skall komma öf-
wer dig, och den Högstes kraft skall öfwcrskygga dig:
derföre ock det Heliga, som af dig födt warder, skall
kllllas Guds son. At Elisabeth din fränka, skall ock
en son warda gifwen i hennes alderdom. Tl) för
Gud ai ingenting omöjligt'. Maria sade: "Si,
Herrans tjenarinna, warde mig eftcr ditt tal". En-
gelen ftildes ifran henne.

Uti de dagar stod Maria upp och kom i Zacha--
rie hus och helfade Elisabeth. Da Elisabeth hörde
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Marias helsning, wardt hon uppfyllb af den Helige
Anda, roftade med hög röst och sade: "Wälsignad du
ibland qwinnor! Hwadan kommer mig detta, att min
Herras moder kommer till mig? Salig är du, fom
trofcde". Maria sade: "Miu sjal ptisar storligll Htt-
im, och min anda fröjdar sig i Gud, min frälsare.
Si, härefter skola alla slägter kalla mig salig."
Maria blef hos Elisabeth i tre mänader och aterwände
sedän till sitt hem igen.

En Herrans engel uppenbarades ock för Josef i
sömnen och sade: "Josef Dawids son, räds icke taga
Maria, din trolofwade hustru till dig. Hon fkall föda
en son, och du skall kalla Hans namn lesus; ty hllN
skall fralsa sitt folk fiän deras fynder." Dä tog Jo-
sef Maria till sig

Högtlofwab ware Herrans nåb,
Hans matt, Hans underfulla räb!
Högtlofwad i all ewighet
Den Ewiges barmhertighet!

3. lesus Kristus, werldens frälsare,
södes.

Luc. 2: 1-22.

I den tiden (omkring 4000 ar efter werldens fla-
pelfe) utgick af Kejfar Augustus ett päbud, att all
werlden (alla Hans undersätare) skulle beskattas. Dä
gingo alla, hwar och en till fin stad, till att lata be«
siatta sig. Sä for ock Josef upp af Galileen frän
staden Nazareth in i ludifta landet till Dawids stad,som heter Bethlthem, (th han war af Dawids hus
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ach f(ägt), pä det han skulle läta beslatta sig med
Maria, fin trolofwade hustru. Här, i Bethleheui, födde
Maria sm förstfödde son, swepte honom i lindallädcr
och lade honom ncber i en krubba, ty för dem war
icke rum i herberget.

I nejden af Bethlehem woro nagra herdar; de
waktade och Hollo ward om natten öfwer fin hjord.
Ccl) si, Herrans engel stod när dem, och Herrans
klarhet kringsken dem, och de woro storligen för-
färade. Engelen sade till dem: "Wlllen icke fölfä-
rade; si, jag bädar eder en stor glädje, hwilken allt
folk wederfaras fkall, ty i dag är eder född Frälfa-
ien, som är Kristus, Herren, i Tawids stad. Och
detta fkall wara eder för tecken: I fkolen finna bar-
net fwept i lindakläder och nederlagdt i en krubba".
Strart wardt med engelen ett stort antal af den him-
melfka härfkaran, fom lofwade Gud och sade: "Hra
ware Gud i höjden och frid pä jorden och menni-
skorna en god nuija."

Sa fnart englarne farit ifran dem upp i him<
melen, gingo herdarne hasteliga till Vethlehem, för att
se det, de hade hört skedt wara och det Herren dem
uppenbarat hade, och funno Maria och Josef jemte
barnet, nederlagdt i krubban. De beryktade ut, hwad
dem sagdt war om detta barnet. Och alla, som det
hörde, förundrade sig. Maria gömde alla dessa ord,
bctraktande dem i sitt hserta. Herdarne gingo till-
baka igen, lofwande och prisandc Gud.

Pa ättonde dagen erhöll barnet namnet lesus, sä-
fom det lalladt war af engelen.
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Af himmels hoib jag tomuten är,
Godt budskaft jag till eber bar:
Stor fröjd I skolen höra få, -

Det eber grannt bur a!ta pK.
Ett bar» är födt på benna bag,
Sä war Gubs räb c>ch wälbehag,
Utaf en lungfiu ren och ffiir:
Kristus, Gubs fou, bet barnet är.
Er högsta tröst hau wara skall,
Af synb och nöb hau hjelfter ali,
Hau är ben rätta f tallennan;
Säll ben, som berpi lita kan.

(lulbagen.)

4. lesu frambarande i templet.
Luc. 2: 22-39.

Da lesus war fyratio dagar gammal, hade Josef
och Maria honom till Jerusalem, pä det de skulle bära
honom fram för Herran och offra för honom, som
sagdt war i Herrans lag.

I Jerusalem war en mau, benämnd Simeon,
hwilken war rättfärdig och gudfrultig och wäntade ef-
ter Israels tröst, och dcn Helige Ande war med ho-
noin. Han hade fatt löfte af den Helige Ande, att
hau icke skulle se döden, förrän han hade sett Herrans
Krist. Han kom af Andans tillskyndelse i templet.
Dä nu förälorarne buro in barnet lesus i templet,
tog han honom i sin famn, lofwade Oud och sade:
Herre, nu läter du di» tjenare sara i frid, som du
sagt hafwer; ti) MMll ögon hllfwll sett din slllighet,
hwilken du bcredt hafwer för allt folk, ett ljus till
hedningnrnas npplysning och ditt folk Israel till
pris.
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Josef och lesu moder förundrade sig öfwer det,
som sades om honom. Simeon wälsignade dem och
sade till Maria: Si, denne är satt till fall och upp-
ständelse för mänga i Israel, och till ett tccken, hwil-
tet emotfllgdt wlllder; ja, ett swärd skall genomgll din
själ; pä det mänga hjertans tankar slola uppcnbaras.

Der war äfwen e» profetisfa, benämnd Hanna;
hon war en enkä wid attatiofhra ars älder och wista-
des alltib i teniplet, tjenande Gud med fasta och bö«
ner natt och dag. Hon kom ock dit i samma stuuden
och ftrisade Herren och talade om honom till alla dem,
som i Jerusalem wäntade,förlofzning.

Ack, wärdeö Helga mig, Som synber mäng' bestäcka;
Ditt Helga lesu-namn, Som kan all synb betcicka,
Det wände Wreden af Och gifwe salighet;
Ack gb'r ett saligt slut Pä all min slröplighet!

(Äyndelsmessodagen.)

5* De wisa mau ifran öfterlanden
och lesu fiykt till Ggypten.

Matth. 2: 1-23.

När lesus war född i Bethlehem i judiska landet
under konung Herodis tid och war ungefär ett är gam-
mal, kommo wise man af öfterlanden till Jerusalem
och sade: "Hwar är den nyfödde Inda konnngen? Wi
hafwa sett Hans stjcrna i öfterlanden och aro komne
att tillbedja honom". När konung Herodes det hörde,
wardt han bestört och hela lerusalems stad nied ho-
noin, och han lät församla alla de öfwersta presterna
och skriftlärde ibland sotket och fragabe dem, hwar
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Kristus stullc födas. De swarade honom: "I Aeth-
lehem i judista landet", ty det är sä skrifwet genom
profeten (Mich. 5: 2).

Da kallade Herodes hemligen de wifa männen till
sig och fragade noga af dem, hwad tid stjernan fyn-
tes, och sände dem sä till Vethlehem och sade: "Fa<
ren dit och bespörjen granneliga efter barnet, och när
I det finnen, sä sägen mig det igen, att jag lan ock
komina och tillbedja honom".

Derpä foro de astad, och st. stjernan, soin de sett
hade i österlanden, gick före dem, tills hon stannade
öfwer hustt, der barnet war. Dä blefwo de ganska
glade och gingo in i huset och funno barnet med Ma-
ria, dejj modcr. Der föllo de neder, tillbädo honom
och skänkte honom guld, rökelse och myrrha. Sedän
singo de uppenbarelse i sömnen, att de icke skullc ater-
wanda till Herodes; de foro derföre en annan wäg
hem till sitt land igen.

(Trettonde tag Iul.)

Men Herrans engel syntes Josef i sömnen och
sade: "Statt upp och fly med barnet och deh moder
till Egypti lllNd, och blif der, tills jag fäger dig till,
ty Herodes fkall söka efter barnet till att förgöra det".
Josef tog barnet och besz moder om natten och siydde
in uti Egypten.

Da Herodes fag, att han war befwilen af de wisa
männen, blef han ganska wred och sände ut och lät i
Bethlehem och trakten deromkring slä ihjel alla gosse-
barn, som woro twa är gamla och derunder.

Dä Herodes (äret derpä af en förfträcklig fjuldom)
war död, uppenbarades i Egypti land ater HerranS
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engel för Josef i sömneu, och sade: "Statt upp och
far med barnet och desj moder in i Israels land, ty
de äro döde, fom foro efter barnets lif". Han gjorde
fä och lom och bodde pä Guds befallning i staden
Nazareth i Galileen, Härmed wardt en profetia
fullbordad, fom fäger: ''Utllf EgyptM hllfwer jllg llll-
lat min fon".

Orbspr. 23: 26. Gif mig, min fon, ditt hjerta och lat »iniss
wägal dm» ögon behaga.

Ps. 121. lag lyfter minä ögon upp till beigen, frän hwil»
ken min hjelp kommer.

Min hjelp kommer frän Herren, den himmel och joib gjort
hafwer.

Han skall icke läta din f°t slinta; och den dig bewarar, han
fofwer icke.

©i, den som Israel bewarar, han »r icke fömnig eller fofwer.
Herren hewarar dig, Herren är din fkygd öfwcr din högra

hand.
Att folen icke fkall fkada dig om dagen, eller mänen om

natten.
Herren beware dig för allt ondt, han beware din fjäl.
Herren beware din utgäng och ingäng ifrän nu och till

ewighet.

lag will alltid förtrusta Pa Gud nti min forg.
Ty han wäl wet mitt bästa Och är min fasta borg.
Min ande, lif och fjäl Uti Hans wäid jag fätter,
Min fak han bast utrattar, Och mig bewarar wäl.

6. lesus i templet wid tolf ars alder.
Luc. 2: 40—52.

lesus wertc upp och förstärktes i andan och upp-
fylldes med wishet, och Guds nad war med honoin.
Hans förälrrar, fom ärligen gingo till Jerusalem till
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pästhögtiden, togo houoin ined sig bit, da han war tolf
är gammat. Da de gingo hem igen, blef lesus qwar
i Jerusalem, och dc wihte intet deraf, litan mente, att
han war i sällskapct. De gingo en dagsled och sökte
honoui bland wänner och fränder; men da de icke funno
honom, gingo de till lerusalein igen och sökte honom.

Ester tre dagar funno de honom i templet, sittande
midt ibland lärarne, hörande och fragande dem. Alla
de, som honom hörde, förskräcktes öfwer Hans förstand
och swar. Hans moder sade till honom: "Min son,
hwarföre gjorde dn oh detta? Si, din fader och jag
hafwa sökt efter dig sörjande". lesus swarade: Hwad
är det, att I sökten mig? Wisten I icke, att i de
stycken, som min fader tillhöra, bör mig wara. De
förstodo dock icke ordet, som han talade.

Sedän for han med dem till Nazareth och war
dem underdänig. Hans moder gömde alla dessa ord
i sitt hjerta. Och lesus wexte till i wisdom, äldei
och näd för Gud och menniskor.
lesu, lat din Helga wandel Alltib för mitt öga stä,
Sä att jag i all min Händel Dig blott efterfölja mä.
Du, som willigt gjorde allt Hwad din Fader dig defallt,
Lär mig sä min lefnad föra, Att jag städs mä big tillhöra.

(l:<i Söndagen efter Trettonbagen.)

V. Johannes Döparens framtra-
dande.

Matth. 3: I—3. Marc. 1: 1-6. Luc. 3: I—l9.
Da Johannes, Zacharie son, war trettio ar gam«

mal, koin Guds befallning till honom i öknen, att han
skulle framträda och predika för Israels folk. Han
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kom i nejden öf lordans flod och predikade bättrin-
gens döpelse till shndernas förlätelse och sade: "Goren
bättting! ttj himmelriket är kommet haidt nai". Han
hade kläder af kamelhar och en lädergördel om sitt lif,
och Hans mat war gräshoppor och Wild honung.

Mycket folk fran lerufalems stad och judifka lan«
det gick ut till honom, lät döpa sig af honom i lor-
dan och bekände sinä fhnder. Da han fäg manga Fa-
rifeer och Sadduceer komma till fin döpelse, sade han
till dem och folket: "I hnggormars afföda! hwem haf-
wer föregifwit eder, att I fkolen undfly den tillkom-
mande wreden? Goren fördenskull sadan frnkt, som
bättring tillhörer. Hwart och ett Md, som icke gör
god frnkt, blifwer afhugget och kastadt i elden".

Da folket fragade: "Hwad skolc wi da göra?" swa-
rade han och sade: "Den der twa kjortlar hafwer, han
gifwe den, som ingen hafwer; och den der mat haf-
wer, göre fammaluuda". Till Publikaner sade han:
''Kräfwen icke mcr ut, an förelagdt är". Till trigs-
män sade han: "Goren ingen öfwerwald och orätt och
läten eder noja at eder lön".

Da folket begynte tanka om Johannes, att han
war Kristus, och judarne utfände prefter och Lewiter,
fom fkulle fraga honsm, hwem han war, bekände han
och sade: "Icke är jag Kristus, utan jllg iii en ro-
pandes röst i ötnen: bereder Henans wäg, görer
Hans stigar rätta, sasom profeten Esaias fagt haf«
wer. Jag döpcr med watten, men midt ibland
eder star den I icke kannen; den efter mig komma
slall, hwilken före mig warit hafwer, hwilken är star-
kare än jag och hwilkens skoremmai jag icke är wär-
dig att npplösa. Han skall döpa eder med den He-
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lige Andc och med eld. Han skall rensa fin loga och
församla hwetet i sin lada, men uppbiänna agnarna i
ewinnerlig eld".

Mänga andra stycken förmanade Johannes och pre-
dikade för folket.

O Fader, S°n och Helge And!
Mig wärdes trona gifwll,
Att af mitt dop jag hugnas ka»
Och i bin n!d sä blifwa.
Lär mig att hata mLrksens weik,
Till goda gerningar mig stark,
Att jag här tloget kämfta mä
Och der det goda aifwet fä.

8. lesn dop och frestelse.
Matth. 3: 13-14. 4: I—ll.

Dä lesus begynte wara wid trettio är, kom han
af Galileen till Jordan till Johannes, att han fkulle
lata döpa fig af honom. Men Johannes förwägrade
honom det och sade: "Mig behösde, att jag wordc döpt
af big, och du kommer till mig". lesus swarade: "Lat
det nu sa ske; sä bör det wara med of), att wi upp-
fylle all rättfärdighet". Da tillstadde han honom det.
3lär lesus steg upp af wattnet, wardt himmelen öpp-
nad öfwer honom. Johannes fag Ouds Ande neder-
fara säfom en dufwa och komma öfwer honom. En
röst af himmelen sade.- Denne är min kare son, i
hwilten jag hafwer ett godt behag.

(Söndagei, ester Nyäri<dagen.)
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Derefter wardt lesus förd af Andau i öinen, pä
det han fkulle försökas af djefwulc». Näl han Kade
fastat i fyratio dagar och fyratio natter, hungrade ho-
uom. Da gick freftaren fram till honom och sade:
„Är du Gnds Son, fä fäg att desfa stenar warda
bröb". lestis fwarade: „Det är ftrifwet: Menuifkan
lefwer icke allenast af bröd, utan af hwart och ett ord,
fom gär af Guds mun". (5 Mof. 8: 3.)

Derefter tog djefwulen hononi med fig till den he-
liga stadcn och satte honom öfwerst pa tinnarne af
templct och sade: "Är du Ouds Son, sä gif big här
ntföre; ty det är fkrifwet: Han skall gifwa siua eng«
lar befallmng om dig, och de skola bära dig pä sinä
händer, att du icke skall stöta din fot emot sienen".
(Ps. 91: 11, 12.) lesus swarade: "Det är och fkrifwet:
Herran din Oud skall du icke fresta". (5 Mof. 6: 16.)

Annu tog djeftvulen honom med fig pa ett ganfka
högt berg och wisade honom alla riken i werlden och
deras herrlighet och sade till honom: "Allt detta will
jag gifwa dig, om du faller neder och tillbeder mig".
Da sade lesus: "Gack bort fatan; ty det är fkrifwet:
Herrau din Oud skall du tillbedja, och honom allena
skall du tjena".

Da öfwergaf djefwulen honoin, och cnglarne gingo
och tjente honom.

Wär egen rnaft är här fur swag,
Wi wore snart nebgjorba,
Ty gär för otz till strib och slag
Wär hjelte, Herrans smorba;
Frägar du, hwad namn han bar?
lesus Krist det är.
Dc» Herren Zebaotb
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Kan ingcn stä emot:
Ha» fältet sknll behälla.

(1:a Söndagen i Fastn»,)

V. lesn förfta larjungar och Brvl.
lvpet i Cana.

loh. 1. 2.

Nagon tid efter frestelscn i öknen koni lesus ater
till ncjden af Jordan, der Johannes döpte. Da Jo-
Hannes fäg honom komma till sig, sade han: "Si, Guds
lantin, jorn borttagcr werldens fyndei: Denne är det,
oni hwilken jag sagt hafwer.- Efter mig skall komma
en man, den for mig warit hafwer, ty han war förr
än jag, och jag wittnar, att han är Guds Son".

Dagen dereftcr stod ater Johannes och twa af Hans
larjungar upp. Soin han fick se lesus ga, sade han:
"Si, Guds litium!" Da de twä lärjnngarne det hörde,
följde de lesuö. lesus wäude sig om och sade: "Hwemjokeri I?" Dc sade till honom: "Rllbbi (mästare),
hwar wistas du?" Han fwarade: "Kommen och sen".
De kounno och blefwo den dagen när honom. En af
de twä war Andreas. Han fann först fin broder Si-
mou och sade till honom: "Wi hafwa sunnit Messias",
och hau hadc honom till lesus. 3tär lesus fick se ho-
nom, sade han: "Du är Simon, Jona son; du skall
Heta Kephas" (Petrus), det bethder hällebcrg.

Dageu dercfter gick lesus in i Oalileen och 'fann
Phillpplls och sade till honom: Följ mig". Philippus
fann Nllthanlltl och fade till honom: "Den, fom Mo-
ses hafwer fkrifwit om i lagen, och profeterna, hafwa
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wi sunnit, lesus, losefs son af Nazareth". Natha-
nael sade: "Kan nägot godt lomma af Nazareth?"
Philippus swarade: "Kom och se!" När lesus säg
Nathanael komma till sig, sade han: "@i, en ratt Is-
raelit, i hwilken intet fwek ar". Nathanael sade: "Hwar-
af känncr du mig?" lesus swarade: "Förrän Phi-
lippus kallade dig, da du war under fikonaträdet, säg
jag dig". Da, sade Nathanael till honom: "Nu6bi, du
är Guds Son, du är Israels Konung": lesus swa-
rade: "Ester det jag sade dig, att jag sag dig under
fikonaträdet, tror du: större ting, än dessa äro, skall du
fä se. Härefter skoleu I fä se himmeten öppen och
Ouds englar fara upp och neder öfwer Menniskoncs
son".

Pä tredje dagen derefter war ett bröllop i Kana
i Galileen,. och lesu moder war der. Men lesus och
Hans lärjungar woro ock bjudna till bröllopet. Da wi-
net beghnte fattas, gjorde lesus watten till win, hwil-
ket war det första tecken, hwarigenom han uppenbarade
sin herrlighet. Och Hans lärjungar trodde pä honom.

Derefter for han ncd till Kapernaum, han och Hans
moder och Hans bröder och Hans lärjungar; de blefwo
qwar der i fä dagar.

Ps. 34: 9. Smaker och ser huru ljuflig Herren är; säll cir
ben, som tröstar uftftä honom.

Fast han dröjer till en tib, Är hau lilwäl god och blid,
Ia Hans nad »r ganska stoi; Wäl är big, om dn det ttov.

(2:a Söndagen efter Tiettondagen).
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!©♦ lesus rensar temput och famta-
lar med Nikodemus.

I°h. 2: 13-22. 3: 1—22.

Dä ludarnes paskhögtib straxt derpä inträffade och
lesus for upp till Jerusalem, fann han i teiuplet dem,
soin salde fä och fär och dufwor och wexlare sittande.
Han gjorde dä en gissel af täg och dref dem alla ut
af templct med fä och far samt störtade werlarenas
bord omkull och sade: "Hafwen detta bort hädän och
gören icke af min Faders hus ett marknadshus." Dä
kommo Hans lärjungar ihäg det, fom skrifwet är: "Nit-
älskan för Ditt hus hafwer frätit mig."

ludarne sade till honom: "Hwad tecken läter du
oj? se, att du skall hafwa makt att detta göra?" le-
sus swarade: "Slär detta tempel neder, och pa tre
bagar will jag det upprätta." Dä sade ludarne: "I
ser och fyratio är är detta tempel uppbygdt, och du
will det upprätta pa tre dagar?" Han talade om sin
kropps tempel. Först, när han war uppstanden ifran
de döda, kommo Hans lärjungar ihäg, att hade fagt
dem det.

Dä lesus nu war i Jerusalem wid Paskhögtiden,
trodde manga pä Hans namn, da de sago de tecken,
fom han gjorde. lesus förtrodde sig dock icke at dem,
ty han kände alla och wifjte wäl, hwad i mennistan
war.

Men der war ock en man af de Phariseer, som
hette Nikodemus, en öfwerste ibland ludarne. Han
kom till lesus om natten, för att samtala med honom
om Guds rike. lesus lärde honom om nya födelsen
och sade: Man en warder född pä nytt as watten och
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Anda, tan han icke ingä i Gnds rike. Det fom iii
födt af kött, det är kött; och det fom är födt af An-
dc, det är «Jtde. Säsom Moses upphöjde ormen
i öinen, alltsa maste ock menniskones son matka upft-
höjd. ■ Tt> sä älskadc Gud weilden, att han utgaf sin
eiidll son, att hwar och en, som tror pä honom, skall
icke förgäs, ntan sä ewinneiligt lif. Hwilken som tror
pä honom, han warder icke bbinb; men hwilken som
icke tror, han är redo dömd, efter det han icke trodde
i Gnds enda sons namn. Tettll är domen, att lju-
set är kommet i werlden och menniskorna älskade mer
mörkret än ljuset."

(Annan Dag Pmgst.)

Derefter gick lesus ut af Jerusalem och wistades
nagon tid i ludiska landet med sinä lärjungar och
döpte. Johannes, fom da döpte wid Enon närä till
Salim, wittnade och sade: I ären alla minä wittnen,
att jag sade: Icke är jag Kristus, utan jag är sänd
före honom. Honom bör wera till och mig bör för-
minskas. Hwilken som tror soncn, han hafwer ewin-
uerligt lif, mcn dcn som icke tror sonen, han skall
icke se lifwet, utan Gnds Wrede blifwer öfwer honom.

som itu tvov pä Scfuin Krist, Hau cuugt salig bliswer,
Den salighet, som förr war mist, Gnd gcnorn lesiim gifwei;
Ty icke hai Gud sändt [in S on, Att han skall werlben dönia,
Näd bortgumma,
Men ofi till en stor mon Will han war synd bortglömma.
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11* lesus samtalar med den Sa-
maritifka ywinnan.

loh. 4: 1—43.
Dä lesus HBrbe, att Johannes wib den tiden wardt

fängen af Herodes (Antipas) och kastad i häktelse, och
dä han tillika förnam, att Phariseerua hade fjM, att
han gjorde och döpte ftera lärjungar, än Johannes,
(ändock lesus döpte icke sjelf, utan Hans lärjungar);
öfwergaf han ludeen och drog äter in i Galileen. Han
mäste nu gä genom Samarien. Derunder kom han
till en stad, som kallas Sichllt, hwarcst lakobs brunn
war. Efter lesus war trölt af färdcn, satte han sig
ned wid brunnen, och en qwinna kom till att hemta
watten. Dä sade lesus till henne: "Gif mig dricka."
Hon swarade: "Huru beder du, som är en Jude, dricka
af mig, som är en Samaritansk qwinna." Detta sa-
de hon, emedan ludarne hade intet nmgänge med Sa-
mariterna. lesus swarade: Förstode du Guds gafwa,
och hwem det är, som säger till big: gis mig dricka!
sa skulle du bedja honom, att han gäfwe dig lefwande
watten. Hwar och en soni dricker deraf, han skall icke
törsta till ewig tid." Qwinnan sade: "Herre, gif mig
det wattnet."

Da lesus ,päminte qwinnan om hennes syndalef-
nad, märkte hon, att hon talade med en profet och
sade: "lag wet att Messias skall tomma, som kallas
Kristus." Sade lesus till henne: lag är, bensamme,
som tlllllr med dig. Da lät qwinnan sin truka stä
och gick in i staden och sade till sotket: "Kommer ochser en man, som mig hafwer sagt allt, det jag hafwer
gjort. Manne han icke wara Kristus? De lommo dä
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ut till honom och bädo honom, att hau Wille blifwa
när dem. Och han blef der i twä dagar. Mänga
sade till qwinnan: "Nu tro wi, icke för ditt tals stull,
ty wi hafwa sjelfwa hört och wete, att hllN är Witzt
Kristus, werldens irälsare."

O lesti Krist! du nadens brunn,
Du lefwande wattulälla,
En syndares bön af hjeitans grund
Lcit för ditt ansigte gäll».
Din stor» näb och ljufliga namu
De locka mig aime syndare frnm,
MW nöd för big att ställa.

12» lesus helar Konungsmannens
fon.

Soi). 4: 43-54.
Twä dagar derefter gick lesus dadan och drog in

i Galileen, och de Galileer emottogo honom wäl, efter
de allting sett hade, som han gjort i Jerusalem pa
högtidsdagen; ty de hade ock warit till högtidsdagen.
Sä kom han äter till Kana i Galileen, der han hade
gjort win af watten. Der war en konungsman (kong-
lig tjensteman), hwilkcns fon lag sjuk i Kapernaum.
När han hörde, att lesus war kommen af ludeen till
Galileen, gick han till honom och bad honom, att han
Wille komina ned och göra Hans fon helbregda; ty han
lag för döden. Dä fade lesus: "Utan I fen tecken
och under, tron I icke." Konuugsmannen sade till ho«
noin: ''Herre, kom ned, förrän min son dör," Sade
lesus till honom: "Ga, din son lefwer." Dä trcdde
mamien orden, som lesus sade, och gick.
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I det han gick nec, mötte honom Hans tjeuare och
bebadadc honom, sägande: "Din son lefwer." Da frä-
gade fadrcn, hwad stund det war wordet bättre med
honom, rch förstod, att det war dcn timme, da lesus
hade sagt till honom: Din son lefwer; och han trodde
och allt Hans hus. Detta war det andra tecknet, som
lesus gjorde, när han kom af ludeeu i Galileen.

loh. 6: 37. Den till mig kommer, honom kastar jag icke ut.
Gör bu meb inig,
Som gobt syns big:
Hjelp bu sjelf loiset braga;
Men Herie blib
Till ewig tib
Mig ej ifiän big jaga.

(21:a Sönd. eft. Trinitatis.)

13. lesns larer i Synagogan i Na-
zareth.

Luc. 4: 16—30.

lesus wandrade omkring i Galileen, och rhktet om
hononi gick ut i nejden deromkring. Han lärde i dc-
ras synagogor och wardt prisad af alla.

Da kom han ater till Nazareth, der han uppfödd
war; och gick om sabbatsdagen in i synagogan, som
Hans fedwänja war, och stod upp och Wille läsa. Da
wardt honom gifwen Esaie profeteus bok; han slog
upp boken och fann det stället, der skrifwet stär (Es.
61: 1,2): ''Herrans Ande är öfwer mig, derföre att
han hafwer smort mig; till att förlunna Ewaugclium
för de fattiga hafwer han sändt mig, till att läla de
förkrossade hjcrtan, till att predika de fängar frihet
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och de blinda syn och dc sönoerslagna fMofmtttg, till
att predika Herrans behagliga är."

Sedän lade hau boken tillhofta och satte sig, och
allas ögon aktade pä honom. Han begynte säga: "I
dag är denua skrift fullbordad för cdra örou." De
förundrade sig öfwcr de nädefulla ord, som gingo af
Hans mun, och sade: "Är icke denna losefs son?"
Han sade till dem: "Wisserligcn magen I säga till
Mig: läkare lät dig sjelf; huru stora ting hafwa wi
hört i Kapernaum skedde wara; gör ock sädana här
i ditt fädernesland. Sannerligcn säger in-
gen profet är afhällen i sitt fädernesland. Manga
enkor woro i Israel i Elie tid, och till ingeu af dem
wardt Elias fänd, ntan till en euka i Sarpath. Man-
ga spetälske woro i Israel i profeten Elisas tid, och
ingen af dem wardt ren gjord, förutan Ztaaman af
Syrien."

Alla, de i synagogan woro, uppfylldes med wrede
och drefwo honom utur staden och ledde honom ut öf-
werst pa klinten af berget och Wille störta honom der-
utföre; men han gick midt igenom dem sin wäg.

O Herre lesti! hjelp du mig,
Att jag mä konima stillrt till dig
Och gura bot af hjertans grund,
FVrrnu mig hinner dodcitå stund;
Och att jag riu och all min tid
Är redo att gä hem i frid.

14- Petri fiskafänge.
Luc. 5: I—ll.

Derefter öfwergaf lesus Nazareth och bodde i Ka-
pernaum, som ligger wid Galileista hafwet (sjön Ge-
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nezareth). Här lärde han i synagogorna, predikabe
Ewangelium öm Guds rike, fägande: Tiden är full-
komnad; bättrer eder och tm Ewangelium. Himmel-
liktt 11l tommet hllldt näl", och botade allehanda fjuk-
dum och krankhet ibland folket.

lesus stod en dag wid stranden af fjön Geneza-
reth och, da folket trangde sig pä honom, att de fkulle
höra Guds ord, gick han nti en bät, soin war Si«
mons, och bad honom, att han fkulle lägga litet ut i
frän landet. Hau satte fig sedän och lärde folket ut-
ur baten. Da han slutat att tala, sade han till Si-
mon; "Lägg ut pä djupet och kasta edra nät ut till
drägt." Simon swarade: "Mästare, wi hafwa arbe«
tat hela natten och fatt intet, men Pa dina ord will
jag kasta ut näten." Da de det gjorde, fingo de en
mäkta stor hop ftfkar, sä att deras nät gick fönder.
De wiukade dcrföre till sinä stallbröder, fom woro i
den andra baten, att de fkulle lomina och hjelpa dem.
De kommo och uppfyllde bäda batarna, fä att de be-
gynte fjunka.

Da Simon Petrus det fåg, föll han till lesu knnnj
sägande: "Herre, gack ut ifrän mig, ty jag är en
syndig meuniska!"— En förskräckelse war kommen öf-
wer honom och alla, de med honom woro, för detta
fiskafängets skull; sammalunba ock öfwer Hans broder
Andreas och öfwer lakobus och Johannes, som Si-
mons stallbröder woro. lefus fade till dem: "Följen
mig, jag will göra eder till mennistors fiskare." De
förde da batarna i land, öfwergäfwo alltsammanS och
följde honom.

(s:e Zönd. eft. Trinitatis.)

6
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Luc. 9: 23. Hwlllen mig efterfölja will, han wedeiläge
sig sjelf; och tllge sitt tois pa sig och följe mig.

15. lesus kallar de tolf Apostlarne.
Luc. 5: 27—33. 6: 12-17.

Nagra dagar derefter gick lesus ater ut till haf«
wet, och allt folket följde honom, och han lärde dem.
Dä han gick der fram, fick han se en publikan, be-
nämnd Lewi, som äfwen hctte Mattheus, sittande wid
tullen; till honom sade han: "Följ mig." Denne stod
upp, följde honom och öfwergaf alltsammans. Lewi
tillställde för honom ett stort gästabud uti sitt hus,
och manga publilaner och fyndare sutto till bords med
lesus och Hans lärjungar. Da de skriftlärda och Pha-
riseer det sago, sade de till Hans lärjungar: "Hwar-
före äter och dricker eder Mästare med publilaner och
fyndare?" Dä lesus det hörde, sade han till dem:
"T>e helbregda behöfwa icke läkare, utan de, som lian-
le aro. lag är icke kommen att kalla de lättfärdiga,
utan fyndare till battring."

Uti de dagar hände det, att lesus utgick pä ett
berg till att bebja och blef der öfwer natten i bön till
Gud. Da dager wardt, kallade han sinä lärjungar
och utwalde tolf af dem, hwilka han ock kallade Apost-
lar (fändebud), att de fkulle wara med honom, och
att han fkulle utfända dem till att predika, och att de
fkulle hafwa makt alt bota fjukdoinar och utdrifwa
djeflar.

Dessa äro de tolf apoftlars namn: Simon, den
han ock kallade Petrus, och Hans broder Andreas, lll-
lobus, Zebedei fon, och Johannes, Hans broder, Phi-
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lippus, Bartholomens, Thomas, Mattheus eller Lewi,
Illkobus, Alphci son, Simon fran Kana, Zclotes kal-
lato, ludlls, lakobi son, och ludlls Ischlllioth, dcn
ock förrädaren war.

Wälsignade de Helga utStr,
Som lärt oh sota himmeten
Och wisat oh, hwar wägen gar
Igenom lesu Kiisti sir.
Gif oh, o Gub, dm Andas nåd,
Att wi mä följa deras räd,
Och alle med dem prisa big
Och lefwa sä ewinneilig.

16* lesus botar en fpetelst, helar
Hvfwitsmannens tjenare och en

borttagen.
Matth. 8: 9. (Luc. 5: 7.)

Det kom en spetelsk mau och tillbad lesus och sade:
Herre, will du, sä lan du göra mig reu. Dä räckte
lesus ut fin hand och tog pa houom, sägande: "lag
will, war ren." Straxt wardt han ren utaf sin spe«
telska.

I Kapernaum, dit lesus ingatt, kom en höfwits-
man till honoin och bad honom, sägande: Herre, min
tjenare ligger hemma borttagen och hafwer stor weder-
möda. lesus sade till honom: lag will komma och
bota honom. Höfwitsmanneu swarade och sade: Herre,
jag är icke wärdig, att du skall gä under mitt tat;
utan säg allenast ett ord, sä blifwer min tjenare hel-
bregda. Ty jag är ock en menniska under annan mans
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wäld och hafwer krigstnektar under mig; jag säZer till
d'en ena: gack och han gär; till dm andra: kom, och
han kommer; till min dräng: gör det, och han gör sa.
När lesus dctta hörde, förundrade han sig och sade
till dein, som honom följde: Sannerligen säger jag
eder, jag hafwer icke sunnit sadan tro i Israel. Till
höfwitsmannen sade lesus: Oack, som du tror, sa ske
dig. I samma stunden blef Hans tjenare hclbregda.

(3:e Sönd. eft. Trettondagen.)

Ester nagra dagar gick lesus ater in i Kapernaum.
Der hade de inför honom en borttagen, som lag nti
en säng. Da de, som buro sängen, deruti den bort-
tagne lag, icke kunde komma till honom för folkets sknll,
stego de pa taket af det hus, der lesus war, gjorde
ett hdT derpa och fläppte med tag ned sängen midt för
lesum. 3lär nu lesus säg deras tro, sade han till
den borttagne: war wid ett godt mod, min son, dina
synder förlatas dig. Sä woro der nagra af de fkrift-
lärda sittande, som tänkte i sinä hjertan: Denne hä-
dar Gud, När lesus säg deras tankar, sade han:
hwi tänken I ondt i edra hjertan? Hwilket är lättare
säga: dina synder förlatas dig? Eller säga: statt upp
och gack? Nien pa det I skolen weta, att menniskones
son hafwer makt pa jorden till att förlata synder, sa-
de han till den borttagna: statt upp, tag dm säng och
gack i ditt hus. Denne stod upp och gick hein. När
folket det säg, prisade de Gnd, som sadan makt hade
gifwit menniskorna.

(19:e Sönd. eft. Trinitntis.)

1 Petr. 5: 5. Gud stär einot de högfärbiga, men de öb-
nijnta gifwer han »äd.
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Matth. 11: 28. Kommer till mig I alle, som arbeten och
ären betungade, och jag will weberqwicka eder.

Israel, pä dm Herran Ditt hopp du ställ och wänb;
Han är bade nar och fjerran Och allestädes betänd.
Hos honom är all helfa, I Hans barmhertighct:
Israel will han frälfa Frän synd och farlighet.

11* Den sjuke wid dammen Be
thesda.

loh. 5.

Derefter war en ludarnes högtid, och lesus for
«ftp till Jerusalem. I Jerusalem war en damm, som
hette Bethesdll och hade fem sksul. Deruti lag en stor
hop sjuka, blinda, halta, borttwinade, och bidde efter
att wattnet skulle röras. En engel steg nemligen ned
i dammen pa en wih tid och rörde wattnet; den der
nu steg först ned i wattnet, sedän det war rördt, han
blef helbregda, ehwad sjukdom han hade. Sa war der
en man, som hade warit sjuk i 38 är. Till honom
sade lesus: will du blifwa helbregda? Swarade ho-
nom den fjuke: Herre, jag hafwer ingen, som hafwer
mig i dammen, när wattnet är rördt; förr än jag
kommer, är en annan stigen in före mig. Da sade
lesus till honom: Statt upp, tag din fäng och gack.
Strart blef mannen helbregda, tog fin säng och gick.
Det war pä en sabbatsdag. Da sade ludarna till ho-
nom, som war worden helbregda: Det är sabbath, dig
är icke lofligt bära sängen. Swarade han dem: Den
som gjorde mig helbregda, han sade till mig: Tag diu
fäng och gack. Hau, som helbregda war worden, wihte
icke, hwem den, som botat honom, war, ty lesus hade
undanwikit, efter mycket folk war i det rummet. Der-
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efter fann lesus honom i templet och sade till honom:
Si, du är worden helbregda,- synda icke häreftcr, att
dig icke wederfares nagot wärre. Da gick mannen bort
och sade Indarne, att lesus war den, som honom ha-
de helbregda gjort. Derföre sökte ludarne efter att
döda lesus, efter han detta gjorde pä sabbathen. Ie»
sus swarade dem: min fader werkar intill nu, och jag
wcrkar ock. Nu sökte ludarne ända mer efter att dö-
da honom, emedan han ej allenast bröt sabbathen, utan
ock sade, att Oud war Hans fader, görande faledes
sig sjelf lik med Gud. Dä swarade lesus: Sanner-
ligen, sannerligen säger jag eder, Sonen kan intet göra
af sig sjelf, utan det han ser fadren göra; allt det han
gör, det gör ock Sonen. Sasom Fadren uppwäcker de
döda och gör dem lefwande; sa gör ock Sonen lefwande,
hwem han will. Fadren dömmer icke nägou, utan haf<
wer all dom gifwit Sonen; pa det alla skola hedra
Sonen, säsom de hedra fadren.

Ps. 91: 1. Helien är fommg, des; fröjbc fig jorden.

All lnä sig böja sannerlig I himlen °ch pä jorden,
Helfwetets krafter gifwa sig, Hwar lesus nämnd är woiden..
Och fasta stä de orden: Ej annat namn oh gifwet är,
Som frid och salighet bestär, Och wärn ät frnlsta hjorden.

RB. Mannen med den bortwisinade
handen.

Math. 12: B—l4.
En sabbathsdag gick lesus in i synagogan i Ka-

pernaum. Der war en man, som hade en bortwitznad
hand; de sporde honom, sägande: Ma man ock hela
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om sabbathen? pä det de matte anllaga honom. Dä
sade han till dem: Hwilken är den inenniska ibland
eder, som hafwer ett far, och oin det faller i gropen
om sabbathen, gar han icke och fattar uti det och dra<
ger det upp? Huru mycket bättre är nu en mennisfa,
än ett fär? Terföre mä man ju göra wäl pä sab-
bllthen. Till mannen sade han: Räck ut din hand;
han uträckte henne, och hon wardt färdig igen, sasom
den andra.

Lär mig di» lena lära Natt fatta och försti,
Den i mitt hjeita bäia Och ej ifrän ben ga;
Att j»g med werk och mun Din sllbbath helig H5ll«,
Och helar, hwad mig wäller, I Sions helsobrunn.

RV. Stormen pa hafwet.
Matth. 8: 23—28.

lesus steg en gang i ett skepp och Hans lärjungar
följde honom. En stor storm wärte upp i hafwet, sä
att wagcn slog utöfwer skeppet; och han sof. Larjun»
garne gingo till honom, wäckte honom upp, sägande:
Herre, fräls oh, wi förgas. Dä sade han till dem:
I klentrognc, hwarföre rädens I? Sedän stod han
upp, näpste wadret och hafwet; och det wardt stilla
lugnet. Menniskorna förundrade sig och fade: Hwad
är denne för en, att wädret och hafwet äro honom
lhdige?

(4:e Sönd. eft. Trettonbedagen).

Ps. 145: 18, 19. Herren är när alla dem, som akalla ho»
»om. Han göl, hwad de gudfruktiga degliia, och hörer beras
rop och hjelper dem.
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2V lesus nppwacker Fairi dotter
oeh ynglingen i Nain.
Luc. 8: 41, 42. 48—56. 7: 11—17.

En annan gang koni lesus ater till Kapernaum.
Da kom der en man, fom hette IllilUs och war en
öfwerste för synagogan; han föll ncd för lesu fötter
bedjande honoin, att han wille ingä i Hans hus, ty
han hade en enda dotter, wid tolf ar gammat, och hon
begynte själas. Han gick med honom. Under wägcn
kom en af öfwerstens tjenare och sade till honom: din
dotter är död; gör icke mästaren omak. Da lesus
hörde det ordet, sade han till fadrcn: räds ilke, Utan
tro llllenast, och hon warder helbregda. Da han kom
i huset, tillstadde han ingen ingä med sig, utan Pe«
trus, lakobus och Johannes och fadren och mobren till
siickan. De greto alle och jemrade sig öfwer henne.
Nu sade han: gratcn icke, siickan är icke död, utan hon
sofwer. De gjorde spe af honom, wal wetande, att
hon war död. Han dref dern alla ut, tog henne wid
handen och ropade, sägande: Piga, statt upp! Heunes
ande kom igen, och hon stod strart upp. Och Han böo
dem, att de för ingen skulle säga, hwad der skedt war.

Han kom nti en stad, fom hette Nllin. Da han
nu kom intill stadsporten, bars der ut en död, fin mo-
ders ende son, och hon war enkä; en stor hop folk af
staden gick med henne. Da Herren säg henne, war-
knnnade han sig öfwer henne och sade till henne: Grät
icke. Derpä gick han till och tog pa bareu, och de,
som buro, stannade. Da sade han: lag säger dig, unge
man, statt upp. Den döde satte sig upp och begynte
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tala; och han gaf honom at Hans moder. Och en rädd-
häga kom öfwer alla, och de prisade Gud, sagande:
Gud hafwer sökt sitt folk.

(16:e Sönd. eft. Trinitatis.)

Job. 19: 25, 26. lag wet, att min förlossaie lefwer, och
hau skall pä sistone uppwäcka mig af jorden; och jag skall sedän
med henna min hnd omkläbd nrnrda och skall i mitt kött se Gud;

lag pa big min työstän ställei, Du min tillflykt är försann
Med din död du döden fällei, Att hau mig ej skada fan,
Att jag hafwer i dig del, Skydd och helsa utan fel;
Du i nödeu wederqwecker Och flän dodeu mig uppwäcker.

21. lesu liknelse om fyrahanda
sadesaker.

Luc. 8: 4-16.

När lefus en dag gick frän Kapernaum, der han
bodde, satte han sig pä sjön Genezareth i en dat och
talade till det myckna fortet, som församlat sig pa stran-
den, genom liknelser och sade bland annat: En sädes-
man gick ut till att fä fin säd. Wid han sadde, föll
somt wid wägen och wardt förtrampadt, och foglarna
under himmeten ato det upp. Somt föll pa hälleber-
get: och da det uppgick, förtorkade det; th det hade in-
gen wätska. Somt, föll ibland törne; törnen gingo med
upp och förqwafde det. Somt föll i god jord; det gick
upp och gjorde hundiadefallt frutt. Da han detta fade,
ropade han: Den der hafwer öron till att höra, han
höre. Da Hans lärjungar fedan fragade, hwad denna
liknelse bcthdde, sade han: Säden är Guds ord. De,
hos hwilka säden föll pä wägen, äro de, som höra:
sedän kommer djefwulen och tager bort ordet utnr de-
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ras hjerta, att de icke tro stola och blifwa frälste. De,
hos hwilka det föll pä hälleberget, aro de, som, när
de höra ordet, anamma det mcd glädje, och de hafwa
inga rötter: dc der tro till en tid, och, dä'frestclsen
pakommer, falla de derifrän. De, hos hwilka det föll
ibland törne, äro de, soin höra; och ga bort och warda
förqwafoe af omsorger och rikedomar och lifsens wäl-
hifi; och bära ingen frukt. De ater, Hos Hwilka det
föll i god jord, äro de, som Höra ordet och behalla det
nti ett ganska godt hjerta och bära frukt i talamod.

(Sönd. Sefllgesima).

Gif att bitt oid oh lyser få,
Ntt wi i mölkret icke ga,
Men genom denna jemmerdal,
Mä wandia till himmels sal.

22. Johannes Döparens halshngg-
ning.

Math. 14. Marc. 6.

I den tiden hörde fursten Herodes (Antipas) lesu
rykte och sade till sinä tjenare: "Denna är Johannes
Döparen; han är uppständen ifrän de döda, derföre
gör han fadana krafter".

Herodes hade lätit gripa Johannes, bundit och lagt
honom i fängelfe för Herodias, fin broder Philippi Hu-
strus, skull, förty Herodes hade tagit henne till äkta,
och Johannes hade fagt till honom: "Dig är icke lof-
ligt, att hafwa dm broders huftru". Herodias hatade
derföre Johannes och hade gerna dräpit honom, men
kunde icke förma Herodes dertill, emedan han fruktade
för folket; wetande, att Johannes war en from och
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manga stycken och hörde honom gerna.

Da Herodes, som af sotket kallades konung, pa fin
födelsedag en gäng gaf de yppersta i Galileen en af-
tonmältid, gick Herodias dotter in och daufade, och det
behagade konungen och dem, som med honom sutto wid
bordet. Han swor henne en ed och sade: "bed af mig,
hwad du will; det skall jag gifwa big, allt intill hälf-
ten af mitt rike". Hon gick ut och sade till sin mo-
der: Hwad skall jag fcedja? Modren swarade: "lo<
Hannes Döftarens hufwud". Da gick hon med hast in
till konungen och bab, sägande: "Jag will att du gifwer
mig nu straxt pa ett fat Johannes Döparens hufwud".

Da wardt konungen bedröfwad; dock för cdens flull,
och för deras fkull, som der sutto wid bordet, wille han
icke neka, utan sände straxt bödeln och bjöd honom hemta
lohannis hufwud. Bödeln gick astad och halshögg Jo-
Hannes i fanghuset, bar fram Hans hufwud pä ett fat
och gaf at henne, och hon gaf det at fin moder.

När Johannes lärjungar singo det weta, lommo
de och togo Hans lekamen, begrofwo honom och gingo
sedän bort och förkunnade det för lesus.

Mich. 2: 11. Fore jag med brafwel och wore en logn-pie»
dikaie och ftredikade, huru de dricka och fwälja fkulle; det woie
en profet för detta folk.

Matth. 10: 22. I fkolen wardci hatade af alla för mitt
namns skull; men den, fom star fast intit! ändan, han skall
waida falig.

Helt syndigt gil det hos ojj HU,
Din lyrka hjelp, o lesu mild,
Gif liaft och styika meb ditt ovb,
Sä att bejj werkan warder sftoid.

131
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23. lesns fpifav 5000 män.
I°h. 6: I—l4.

_

lesus hade utsändt sinä lärjungar till att predika
Gubs rike. Sedän de wandrat omkring i byarna och
predikat ewangelium och gjort de sjuka helbregda alle-
städes, kommo de igen och förtäljbe honom allt, det de
gjort hade. Dä tog han dem med sig och gick afsides
uti en ödemark, hwilken ligger wid den staden, som
kallas Bethsllida, Pä östra sidan af det Galileiska haf-
wet. Mycket folk följde honom, derföre att de sago
Hans tecken, fom han gjorde med dem, hwilka fiuka
woro. Da sade lesus till Philippus: Hwar fä wi
köpa bröd, att dessa mä äta? Det sade han till att
försöka honom, ty han witzte, hwad han Wille göra.
Swarade honom Philippus: För twähundra pennin-
gar bröd wore dem icke nog, att hwarje finge ett li«
tet stycke. Dä sade till honom en annan af Hans lnr-
jungar, Andreas, Simon Petri broder: Här är en
gosse, som hafwer fem bjuggbröd och twa fiskar; men
hwad förslär det ibland sa mänga? Sade lesus: La-
ten folket fätta sig. Pä det rummet war mycket gräs;
och dä satte sig ned wid femtusen män. lesus tog
bröden, tackade och gaf lärjungarne, och lärjungarne
fkifte ibland dem, som sutto; sammaledes ock af fiskarne,
sä mycket han Wille. Dä de woro mätte, sade han
till sinä lärjungar: Hemten tillhopa styckena, som öf-
werblefna äro, att de icke förfaras. Sä hemtade de
tillhopa och uppfyllde tolf korgar med stycken, som öf-
wer woro af fem bjuggbröd efter dem, som ätit hade.
När nu dc menniskor sago, att lesns hade gjort detta
tecken, sade de: Wisserligen är denne den store profe-
ten, som komma skall i werlden. (Midfasto ©iinbagen.)
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Bordsböner.
Före umltiden:

I lesti namn ga wi till bord,
Ote och dricke pa Guds ord:
Gud till ära, oh till gagn
Fa wi mat i lesti namn. Amen.

Ps. 145: 15, 16, Allas ögon wänta eftcr big, och du gif=
wer dem spis i sinom tid. Du upplätei din hand, och mättar
allt det, som lefwer, till förnöjelse.

Wälsigna oh, Herre Gud, himmelske fader, och des-
fa dina gäfwor, som du oh till kroppens uppehälle mil-
deligen förlänt hafwer; och gif oh din heliga nad, att
wi dem utan din förtörnelse nyttja ma, genom din Son,
lesum Kristum, war Herre. Amen.

Ester mältiden:
Ps. 186: 1. 147: 11. Tacken Herreu, ty hau är god och

Hans mildhet warar ewinnerligeu. Hau hafwer behag till dem,
som frukta honom, dem, som uppä Hans godhet hoppas.

Wi tacke big, kare himmelske fader, för alla dina
wälgerningar, och isynnerhet för dessa dina gafwor,
som wi af din mildhet undfätt haswe. Wi bedje dig
om din hcliga nad, att sasom kroppen sin lekamliga
spis, dermed han uppehalles, anammat hafwer, mä ockfä
själen med ditt heliga ord allestädcs wederqwickt warda,
genom din Son, lesum Kristum, war Herre. Amen.

Dm nKb du nkligt fänber, Och bina milda hiinder
Tj kunna trötta bli.
Du ojj i alla dagai Beskärmar och lebsagai,
Till detz all nöd ax helt förbi.



134

24. Den Kananeiska qwinnan.
Math. 15: 21—29.

lesus begaf sig till Tyri och Sidons landsändar.
Och en kananeisk (hednisk) qwinna kom och ropade till
honom, och sade: Herre, Dawids fon, förbarma big
öfwcr mig; min botter qwäljes jemmerliga af djefwu-
len. Han fwarade henne icke ett ord. Da stego Hans
lärjungar fram och bädo honom och sade: Skilj henne
ifran dig; ty hon ropar efter oh. Han swarade och
sade: lag är icke utsänd, utan till de borttappade far
af Israels hus. Men hon kom och tillbad honom,
sägande: Herre, hjelp mig. Da swarade han och sade:
Det av icke höftigt, att taga brödet ifran barnen och
kasta det för hundarne. Swarade hon: la, Herre,
dock likwäl äta hundarne af de smulor, som falla af
deras herrars bord. Dä fwarade lesus och sade till
henne. O qwinna, din tro är stor, ske dig som du
will; och hennes dotter blef helbregda i famma stund.

(2:a Söndagen i Fastan.)

Luc. 11: 9. Den der beder, Jan far, och den der söker,
han finner, och den der klappar, honom warder upplätet.

Om Gud an Wille pröftva mig
Och hjelpen,ej strart sända,
Till honom stall dock stabelig
Hjertat med trona länba:
Han synes grym, men är dock blib;
Han hjelper mig i rättan rid,
Som han mig lofwat hafwer.

25. Den blindfödde.
loh, 9.

Dä lesus engäng gick utur templet, säg han en
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man, som war blind född. Och Hans lärjungar sporde
honom, och sade: Rabbi, hwilken syndade, denne eller
Hans föräldrar, att han skulle födas blind? lesus swa-
rade: Hwarlen hafwer denna syndat eller Hans för-
äldrar; men pä det Guds werk fkola uppenbaras pä
honom. Da han detta sagt hade, spottade han pä jor-
den och gjorde en träck af spotten, smorde med träcken
pä den blindes ögon och sade till honom: Gack bort
och twä dig i dammen Silva. Han gick, twädde sig,
kom igen och hade fin shn. Dä fade grannarne och
de, som förut sett honom: Är icke denne den, som satt
och tiggde? Somlige sade: Det är han; somlige äter
sade: Han är honom lik. Men han sjelf sade: Det
är jag. Dä frägade de honom: Huru wordo dina
ögon öppnade? Swarade han och sade: Den mannen,
som kallas lesus, gjorde en träck och smorde minä ögon
och sade till mig: Gack till dammen Siloa och twa
dig. När jag gick och twädde mig, fick jag synen. Dä
förde de honom till de Fariseer. Det war pä en Sab-
bath, när lesus öppuade Hans ögon. Fariseerna frä«
gade nu honom, huru han hade fätt shnen. Han sade
till dem: Han lade mig träck pä ögonen, och jag twädde
mig och hafwer nu min shn. Da sade nägra af de
Fariseer: Denne mannen är icke af Gud, efter han
icke häller Sabbathen. Somliga sade: Huru kan en
syndig menuista göra dessa tecken? Och en twedrägt
war emellan deiu. Men ludarne trodde icke, att man-
nen hade warit blind och hade fätt synen, till deh de
tallade Hans föräldrar, och sporde dem till, och sade:
Är denne eder son, den I sägen wara blind född? Hu-
ru fer han nu? Dä swarade Hans föräldrar och sade:
Wi wete, att denne är war son och att han war blind
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född; men huru han «it ser, wete wi icke: han är al-
drig nog, spörjer honom till, tale han sjelf för sig.
Detta sade Hans föräldrar derföre, att de räddcs för
ludarna, ty desfe hade da redan beflutit emellan fig,
att, hwilken soin betände lefus wara Kristus, han fkulle
utkastas af synagogan.

Ater tallade de mannen, som hade warit blind, och
sade till honom: Gif Gud aran; wi wete, att denne
mannen är en fyndare. Han swarade: Om han är
en fyndare, wet jag icke; ett wet jag, att jag war blind
och fer nu. Men wi wete, att Gud icke hörer syn-
dare; ntan deil soin är gudfruktig och följer Hans
wilja efter, honom hörer han. Ifran werldens be-
gynnelse är icke hördt, att nägon hafwer dens ögon
öppnat, som hafwer toaxit blind född. Wore han icke
af Gudi, sä kunde han intet göra. De swarade och
sade till honom: Du är aller född i synd och will
lära ofj! Sa drefwo de honom ut. lesus fick höra,
att de hade utdrifwit honom; och när han fann ho-
nom, sade han till honom: Tror du pa Ouds Son?
Han swarade och sade: Herre, ho är han, att jag mä
tro Pa honom? lesus sade till honom: Du hafwer
fett honom, och det är den, fom talar med dig. Da
sade han: Herre, jag tror, och tillbad honom.

lag är all full tneb synda sar,
Lät dina hand mig hela;
lag är helt blind och wilse går,
Din näd lät mig ej fela.
lag är helt swag, förbarma big,
Förloradt far, men uppsllt mig,
Och hjelp af idel näde.
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HO. lesus larer sinä läriungar bedja.
Match. 6: 5—13. Luc. 19: 9—14.

lesus plägade ofta bedja. När han cngäng slutat
sin bön, sade en af Hans lärjungar till honom: Heire,
lär oh bedja. Dä sade lesns: När du beder, stall
du icke wara som de skrymtare, förty de sta gerna i
synagogorna och i gathörncn och bedja, att de skola
blifwa sedda af menniskorna. , När du beder, sä gack
in i din kammare, slä dörren till och bcd din fader
hemligen. Och när I bedjen, skolen I icke wara mäng-
faldiga, sasom hedningarne, de der mena, att de skola
warda hörde för sinä manga ords slull. Mm när I
bedjen, sa bedjen alltsa:

Faber wär, som är i himmeten. Helgadt waide
ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din wilje, sä-som i himmelen, sä ock pä jorden. Wärt dagliga
bröd gis oh i dag. Och förlät oh wära skulder, sä-som ock wi fölläte dem oh styldige äro. Och inled
oh icke i frestelse. Utau sräls oh iflän ondo. Ty
ntet är ditt och makten och härligheten i ewighet.
Amcu.

Den der beder/han fär, och den der söler, han
finner, och den der klappar, honom warder upplätet.
Hwilken ibland eder är den fader, som om Hans son
beder bröd af honom, gifwer honom en sten? eller om
han beder fisk, manne han gifwer honom en orm för
fisk? Kunnen nu 3, som onde ären, gifwa edra barn
goda gäfwor, huru mycket mcr fkall eder himmclske fa-
der gifwa den heliga Anda dem, som bedja honom?
Eller hwilken är ibland eder, som hafwer en wän, och
han gar till honom oin midnattstid, och säger till ho<
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nom: Kare wän, lana »ng tre bröd, ty min wän är
kommen till mig wägfarande, och jag hafwer intet lägga
för honom. Och den, som innanföre är, swarar och
säger: Gör mig icke omak, dörren är nu stängd och
minä barn aro med mig i sängen; jag kan icke stä
upp, och fä dig det. Jag säger eder: Om han än
icke nppstär och far honom det derföre, att han är Hans
wän; likwäl derföre, att han fä trägen är, stär han
upp och far honom fä mhcket, han behöfwer. Derföre
beder, och eder skall gifwet warda.

Han sade ock till somliga, som tröste pä sig sjelfwa,
att de woro rättfärdiga, och försmädde andra, denna
liknelsen om twa män, som bado: Twä män gingo
upp i templet till att bedja: den ene en Farisee, den
andra en publikan. Fariseen stod och bad sä wid sig
sjelf: Jag tackar dig Gud, att jag icke är säsom an-
dra mennistor, röfware, orättfärdige, horkarlar eller ock
sasom denna publikan. Jag fastar twa resor i weckan
och gifwer tionde af allt, det jag eger. Och publika-
nen stod langt ifran och Wille icke lyfta sinä ögon upp
till himmelen, utan slog sig för sitt bröst och sade.-
Gud, miskunda dig öfwer mig fyndare! Jag säger eder:
Denne gick dadan hem igen rättfärdigad, mer än den
andra; ty den sig upphöjer, han waidcr förnedrad,
och den sig förnedrar, han warder upphöjd.

(ll:e Sönd. eft. Trinitatis.)

Jag kännes wid min swaghet »11,
Jag wet ej, hwad jag bedja skull,
Hwad gagnar eller skadar.
O Helge Ande, bed för mig,
Med suckan lär mig innerlig
Mitt Abba kare fader!
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Allmänna böner.
1. Skapa i mig, Gud! ett rent hjerta och gif mig

en ny wih anda! Ps. 51: 12.
2. Herre, lär mig gLra efter ditt behag, ty du är

min Gud; din gode Ande före mig pä en jemn wäg.
Ps 143: 10.

3. Guds faders makt mig skydde wäl,
Och Sonens näd bo i min fjäl:
Guds Ande styre mitt begär.
Att halla lefum endast kär.'

Morgonböner.
1. Dig tackar jag, o Herre blid,

För ro i denna nattetid,
Att natten har ej mig förskräckt,
Och dödens mörker ej betäctt.

2. War ock hos mig denna dag,
Led mig allt efter ditt behag:
Din gode Ande styre mig,
Att jag ej wiker ifran dig.

3. Jag tackar dig, Gud, min kare himmelste fa-
der, genom lesum Kristum, din älskelige Son, att du
mig i denna natt för all skada och farlighet sa nade-
ligen bewarat hafwer; och beder dig, att du wärdigas
förlata mig alla minä fynder, och mig i denna dag
nadeligen bewara för fynder och allt ondt, fa att mitt
lefwerne och alla minä gerningar ma dig behagliga
wara. Ty jag befaller min kropp och fjäl och allt<
fammans i dina händer: din helige engel ware med
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mig, att den onde fienden icke fär nagon malt med
mig. Amen. -

Aftonböner.
1. O Gud! jag nu uti din hand

Befaller kropp, £if, själ och and',
Lät mig nu roligt somna in,
Och alltid njuta hjelpen din.

2. Din Helge engel blifwe när,
Och diifwe fran mig satans här:
Beskärma mig för Kristi skuld,
War mig, ditt barn, en fader huld!

3. Jag ligger och sofwer alldeles i frid! ty allena
du Herre hjelper mig, att jag mä säker bo. Ps. 4: 9.

4. Jag tackar big, min kare himmelske fader, ge-
nom lesum Kristum, din älskelige Son, att du mig i
denna dag för all fkada och farlighet sa nadeligen be-
warat hafwer: och beder dig, att du wärdigas förlata
mig alla minä shnder och mig i denna natt nadeli«
gen bewara för fynder och allt ondt, sa att mitt lefverne
och alla minä gerningar mä dig behagliga wara. Ty
jag befaller min kropp och själ och alltsammans i dina
händer: din heligc engel ware mjd mig, att den onde
fienden icke fär nägon makt med mig. Amen.

Herren wälsigne osz och beware oh, Herrcn npp-
lyse sitt ansigte öfwer of) och ware otz nädelig, Her-
ren wände sitt ansigte till oh och gifwe oh en ewig
fred! I Guds faders, Sons och den Helige Andes
namn. Amen.
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27 Kristi fvrklaring.
Matth. 17: I—9.

Da Icsus en gaiig tog Petrus, lakobus och Jo-
Hannes, Hans broder, uied sig afsides pä ett högt berg,
wardt han ftrklarad för dem; och hansansigte sken
som solen och Hans kläder wordo hwita som ett ljus.
Och si, dem syutes Moses och Elias talande med ho-
nom. Da swarade Petrus och sade till lesus: Herre,
här är oh godt att wara; will du, sä wilja wi här
göra tre hyddor: dig en, och Moses en, och Elias en.
Wid han än talade, si, en ljus fky omfkyggde dem;
och si, en röst utur skyn sade: "Denne är min kara
Son, i hwilken jag hafwer ett godt behag. honom hö-
rer". När lärjnngarne det hörde, föllo de pa sitt an-
sigte och wordo swarligen förfärade. Men lesns gick
till, tog pa dem och sade: Stan upp och räbens icke.
Men da de upplyfte sinä ögon, sägo de ingen, utan
lesus allena.

28. lesu liknelse om den barmher-
tige Samaritaneu. Maria

och Martha.
Luc. 10.

En lagklok frestade en gang lesus, fägande: Mä-
stare, hwad fkall jag göra, att jag ma fä ewinnerligt
lif? Dä sade han till honom: Hwad är skrifwet i
lagen? huru laser du? Swarade han och sade: Tu
siall älfla din Herre Gud af allt ditt hjerta och af
all din själ och af alla dina krafter och af all din hag,
och din nasta som dig sjelf. Da sade han till ho-
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nom: rätteligen swarade du; gör det, sä fär du lef-
wa. Da Wille hau göra sig sjelf rättfardig och sade
till lesus: hwilken är da min nasta? Dä swarade
lesus och sade: En man for ned af Jerusalem till
lericho och kom i röfwarehänder; de klädde af honom
och sargade honom, gingo dadan och lato honom ligga
halfdöd. Sä hände sig, att en prest for ned at sam-
ma wägen; och da han fick se honom, gick han fram om
honom. Sammalunda ock en Lewit, dä han tom till
detsamma rummet, gick han fram, fag Pa honom och
gick sedän framom honom. Men en Samaritan reste
samma wägen och kom till honoin; när han fag honom,
warkunnadc han sig öfwer honom och gick till, förband
Hans fär och gjöt olja och win derin och lade honom
pä sin ok, förde honom till herberget och fkötte ho-
nom. Den andra dagen for han dadan och tog fram
twä penniugar och gaf at wärden och sade till honom:
Sköt honom; och hwad du mera lostar pa honom,
will jag betala dig, när jag kommer igen. Hwilken
af dessa tre synes dig nu hafwa warit Hans nasta;
fom för röfwarene kommen war? Sade han: Den,
fom bewiste honom barmhertighet. Da sade lesus till
honom: Gack du och gör fammaledes.

(13:e Sönd. eft. Trinitatis.)

Derefter gick lesus uti en liten stad, fom hette
BethllNicn, och en qwinna, benäinnd Martha, undfick
honom i fitt hus. Hon hade en fystcr benämnd Ma-
ria; deuna satte sig wid lesu fötter och hörde Hans
ord. Men Martha gjorde sig mycket bekymmer för att
tjena Herren. Hon gick fram och fade: Herre, sköter
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du intet derom, att min syster läter mig tjena allena?
Sa säg henne nu, att hon hjelper mig. Swarade le-
sus och sade till henne: Martha, Martha, du hllswer
omsorg «ch belymmer om mängllhanda; men ett är
nödwändigt; Maria hafwcr utkorat den goda deleu,
hwilken henne icke skall ifräntagas.

Hjelp, Herre, du af nade blid,
AU jag af hjertat all min tid
Mig häller wid det ena:
Att tro pä Herren lesum firifl,
Och ofwa kärlek utan lif;
Min hjelp är du allena.

29. lesu liknelse om den förloradesonen.
Luc. 15: 21—32.

Till lesus gingo allehanda publikaner och syndare,
att de mätte höra honom. Men de Farister och skrift-
lärde knorrade och sade: Denne undfär syndare och
äter med dem. Dä sade han till dem denna liknelsen. En
man hade twä söner. Den hngre af dem sade till fad-
ren: Fader, gis mig den delen af egodelarne, som mig
tillkommer. Och fadren delade egodelarne dem emellan.
Icke mänga dagar derefter for den hngre sonen langt
bort i fremmande land, förfor sinä egodelar och lefde
öfwerflödigt. Sedän han allt förtärt hade, wardt en
stor hunger i det landet, och han begynte lida nöd.
Han gick derföre bort och gaf sig till en borgare i det
landet. Denne sände honom till sin afwelsgard, att
han fkulle sköta Hans swin. Der begärde han uppfylla
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fin buk med draf, hwarined fwinen foddes, och honom
gaf ingen det. Da besinnade hau sig och sade: Hu-
ru mauga min faders legodrängar hafwa bröd nog,
och jag förgas här i hunger. lag will stä upp och gä
till min fader och fäga till honom: Fllder, jllg hllf-
Vei fyndat i himmelen och för dig, jag är icke mer ward
att kallas din son; göi mig säsom en af dina lego-
dlllNgar. Och han stod upp och kom till fin fader.
Da han ännu langt ifran war, säg honom Hans fa-
der och beghnte warkunna fig öfwer honom, lopp emot
honom, föll honom om halfen och khhte honom, So-
nen sade till honom: Fader, jag hafwer fyndat i hiin-
meleu och för dig och är iÄe wärd att härefter kallas
din fon. Men fadren sade till sinä tjenare: Bären
fram den yppersta klädningen, kläden honom deruti
och sätt en ring pa Hans hand och skor pä Hans fötter.
Hafwen hit den gödda kalfwen och flagten honom; wi
wilja äta och göra oss glada. Th denne min son war
död och hafwer fätt lif igen, han war borttappad och
är igenfunuen. Och de beghnte göra sig glada. Men
den äldre soneu war ute pa marlen; och uär han kom,
och nalkades huset, hörde han sjungas och dansas; och
kallade en af fina tjenare och frägade honom, hwad
det war. Denna sade honom: Din broder är aterlom-
men, och din fader lät flagta deu gödda kalfwen, att
han hafwer honom helbregda igen. Da wardt han
wred och Wille icke ga in. Och Hans fader gick ut och
bad honom. Dä fwarade han fadren och sade: Si,
jag tjenar dig i manga ar och hafwer aldrig wikit frän
din bud, och du gaf mig aldrig ett kid, att jag matte
göra mig glad med minä wänner. Men da denne din
son är kommen, som sinä egodelar hafwer förtärt med
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gödda kalfwen. Fadren sade: Min son, du at alltid
när mig, och allt det mitt är, det är ditt. Man mä*
ste ju glädjas och fröjdas; ty denne din broder war
död och fick lif igen, och war borttappad och är igen»
fnnnen.

Hesek. 33: 11. Sa sannt som jag lefwer, säger Herren,
Heirm, jag hafwer ingm lust till den ogudaktiges död, utan
att den ogudattige omwänber sig ifrän sitt wäsende och lefwer.

Du sei Guds hjertelag, Lät dig deraf beweka,
Hans mmi, Hans dyia orb Kan dig ej nägot neta.
Hwad dig omöjligt syns, Det will Hans faders hand
Dig gifwa, ja, ock mer, Än du ens tanka kan.

3©. Den rike mannen och Lazarns.
Luc. 16: 19—31.

En annan gäng talade lefus och sade: Det war
en gäng en rik man, som klädde sig i purpur och kost-
bart linkläde och lefde hwar dag kräseligt. Det war
äfwen en fattig, benämnd Lazarus, den der lag för
Hans dörr, full med sar, begärande släcka sin hunger
af de smulor, som föllo af den rika mannens bord.
Dock kommo hundar och flekte Hans fär. Sä hände
det fig, att den fattige blef död och fördes af englarne
i Abrahams fköte. Blef ock den rike död och wardt
begrafwen. Soin han nu i helwetet och pinan war,
lyfte han fina ögon upp och fick fe Abraham langt
ifrän och Lazarus i Hans fköte. Dä ropade han och
sade: Fader Abraham, warkunna dig öfwer mig och
sänd Lazarus, att han doppar det yttersta af sitt fin»
ger i watten och swalkar min tnnga; th jag pinaS
swärligen i denna lagan. Da swarade Abraham: Min

?
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fon, tänl uppll, att du hade.godt, medan du lefde, och
Lazarus hade deremot ondt; nu deremot hafwer hau
hugnad och du pinas. Öfwer allt detta är emellan
oh och eder befäst ett stort fwalg, fa att de, som wilja
fara hädän till eder, luuna det icke; ej Heller fara dä-
dan och hit öfwer till oh. Dä sade han: Sä beder
jag dig, fader, att du sänder honom nti min faders
hus ty jag hafwer fem bröder att han förwa-
rar bem, att de ock icke komma i detta pinorummet.
Sade Abraham till honom: De hafwa Moses och pro-
feterna, höre dem. Da sade han: Nej, fader Abra-
ham, men kommer nagon till dem af de döda, dä bät-
tra de sig. Abraham swarade: Höra de icke Moses
och profeterna, fa tro de icke Heller, om nägon af de
döda uppstode.

(1:a Söndagen eftei Tlinitatis.)

Pf. 39: 5. He«e, Väx mig dock, att det Niäste fä en ända
med mig och mitt lif ett mäl t)af»a, och jag hädän miste.

Nai lifwet skall upphöra, Gif mig en sömn sä söt,
Och lät de englai föra Min själ i Abrahams sköt.
När du till dom« will komma, Lät mig i himmeliik
Med tusen, tusen fromma, din englar warda lit.

31* lesus botar tio spetalfke man.
Luc. 17: 11—19.

Pä en resa till Jerusalem for lesus midt igenom
Samarien och Galileen. Da han kom uti en by, mötte
honom tio spetälste män, som stodo längt isran och
upphöjde siu röst, sägande: lesu, mästare, warkunna
big öfwer oh! När han dem sag, sade han till dem:
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Oan och wisen eder för presterna. Och hände, att
wid det de gingo, wordo de rene. Men en af dem,
da han fåg, att han war ren worden, kom igen och
prisade Gud mcd hög röst och föll ned pa sitt ansigte
för Hans fötter, tackande honom. 3)ch denne war en
Samarit. Da swarade lesus och sade: Woro icke tio
rene gjorde, hwar äro de nio? Ingen är funnen, som
kom igen till att prisa Gud, utan denne fremlingen.
Och han sade till honom: Statt upp, din tro hafwer
frälst dig.

(14:e Söndagen efter Trinitatis.)

- Ps. 103: I—s. Lofwa Herreu, miu själ, och allt, det uti
mig är, Hans heliga namn. Lofwa Herren, min själ, och för-
gät icke, hwad godt han big gjoit hafwer. Den dig alla dina
syndei förlater och helar alla Kina brister. Den ditt lif förlö»
sei ifrän förderf och kröner dig med nad och baimhertighet. Den
dig uppfyllei med tröst och gör big ung och frifk som en Bvn.

Tack min Gud för denua näde,
Att du hafwer tröstat mig.
Si, mitt hjerta fröjdar sig:
lag är frälst fik syndsens wabe,
Gud ske pri«, nu är mig wäl:
Lofwa Herren Gud, min själ.

33. lesus wälsignar barnen.
Mark. 10: 13—16.

lesus hade ater kömmit uti ludee landsändar.
Der hade de barn till honom, att han skulle lägga
händerua pä dem. Älten lärjungarne näpste dem, som
framburo barnen. När lesus det sag, wardt han mitz-
lynt och sade till dem: Läter barnen tomma till mig
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och förmenen dem icke, ty sädane höier Guds rite tili.
Sannerligen fägcr jag eder: Hwilken fom icke undfär
Guds rike, säfom ett barn, han lommer aldrig bitin.
Och han tog dem upp i fainnen, lade händerna pä
dem och wälsignade dem.

Matth. 18: 3. Sannerligeu sägei jag edei: Utan I oin-
wänden edei, och warden säsoin barn, skoleu I icke komma i
himmelriket.

33., Den rike ynglingen. lesus
bvtar en blind.

Luc. 18: 18—27. Marc. 10: 46—52.
Seban lesus wälsignat barnen, gick en Öfwerste

fram och sade till honom: Gode Mästare, hwad skall
jag göra, att jag mä fa ewinnerligt lif? lesus sade
till honom: Hwarföre kallar du mig god? Ingen är
god, utan Gud allena. Budorden wet du: Du skall
icke bedrifwa hor; du skall icke dräpa; du skall icke
stjäla; du skall icke bära falskt wittnesbörd; du skall ära din
fader och din moder. Dä sade han: Allt detta haf-
wer jag Hällit af min ungdom. Dä lesus det hörde,
sade han till honom: Annu fattas dig ett: fälj bort
allt, det du hafwer och gif det de fattiga, och du skall
fä en skatt i himmelcu, och koni och följ mig. Dä
han det hörde, wardt han storligen bedröfwad, th han
war ganska rik. Dä lesus säg ben unge mannen wara
mhcket bedröfwad, sade han: O! med huru stor möda
tomma de i Guds rike, som penningar hafwa; sna»
rare kan en kamel gä igenom nälsögat, äu enrik komma
in i Guds rike. Da sade de, som det hörde: Ho kan-
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da warda salig? Men han sade: Det omöjligt är för
menniskor, det är möjligt för Gud.

lesus wandrade nu widare och kom till lericho.
Der fatt en blind wid wägen och tiggde. När han
hörde, att det war lefus, begynte han ropa och fäga:
lefu, Dawids fon, warkunna dig öfwer mig. Ntange
näpste honom, att han fkulle tiga; men han ropade
dejj mer: Dawids'fon, warkunna dig öfwer mig. Da
stannade lefus och lät kalla honom. De kallade den
blinda och sade till honom: War wid godt mod, han
kallar dig. Den blinde kastade ifran sig manteln, stod
upp och kom till lesum. Da fragade lefus honom:
Hwad will du, att fag skall göra dig? Den blinde sade:
Mästare, att jag mätte fä min shn. lefus sade till
honom: Gack, din tro hafwer gsort dig helbregda. Och
strart fick han fin syn och följde lesus i wägen.

M» wi gernn allt fßriora, Och oh sjelfwci äfwen wäl,
Blott det ena wi ittfora, Som förnöja fan wär själ.

34 lesus uppwaöker Lazarus.
loh. 11.

De begge systrarna Maria och Martha ifrän Bet-
hllnitll hade en broder, fom hette Lazarus. Da denne
en gäng blef fjuk, fande Hans fystrar till lefus och
sade: Herre, den du kär hafwer, ligger fjuk. När le-
sus det hörde, sade han: Denna sjukdomcn är icke till
döds, utan till Guds ära, att Guds Son skall deraf
ärad warda. Och han blef der i samma rummet twä
dagar. Derefter sade han till sinä lärjungar: Laza-



150
rus, wär wän, sofwer, men jag gar att uppwäcka ho-
nom af sömnen. Da sade Hans lärjungar: Herre, sof-
wer han, sa warder det battre med houom. De mente
nemligen, att lesus talat om lekamlig fönrn, men han
talade om Hans död. Sä sade lesus uppenbarligen:
Lazarus är död. Jag gläds för eder skull, att jag icke
war der, pa det I tro skolen; men latom of; ga till
honom. Da koin lesus och fann honom redan hafwa
legat fyra dygn i grafwen. Och mauga ludar woro
komne till Martha och Maria för att hugfwala dem
öfwer deras broder. När Martha hörde, att lesus
lorn, lopp hon emot honom; men Maria satt hemma.
Da sade Martha till lesus: Herre, hade du warit
här, hade min broder icke blifwit död. Men jag wet
annit, att allt, det du beder af Gud, det warder han
gifwande dig. Sade lesus till henne: Din broder
fkall fta upp igen. Martha sade till honom: Jag wet
att han skall uppsta i uppständelsen pa den yttersta da-
gen. Sade lesus till henne: Jag 11l Uppständelsen
och lifwet; hwilken som tioi pä mig, han skall lefwa,
om han an död blefwe; och hwar och en, som lefwer
och ttor pä mig, han skall icke dö ewinnerligen; tror
du det? Sade hon till honom: la, Herre, jag tror,
att du är Kristus, Gnds Son, som komina skulle i
werlden. När hon detta sagt hade, gick hon bort och
kallade sin syster och sade: Mästaren är kommen och
kallar dig. Maria stod strart upp och koin till honom.
Tv lesus war icke ända kommen in i byu, utan war
pa samma rnm, der Martha hade kömmit emot ho-
nom. Da nu de ludar, som woro hos Maria för
att hugfwala henne, sago, att hon stod upp och gick ut,
följde de henne och sade: Hon gar till grafwen, att
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hon skall gräta der. Dä Maria koin fram till lesus,
föll hon till Hans fötter och sade till honom: Herre,
hade du warit här, wore min broder icke död. När
lesus fag henne gräta och ludarne, som woro komne
med henne, ock gräta, bedröfwades han i fin anda och
sade: Hwar laden I honom? Sade de till honom:
Herre, kom ock se. Och lesus gret. Dä sade lu<
darne: Si, huru kär hade han honom! Men somlige
af dem sade: Kunde icke han, som öppnade den blin-
des ögon, hafwa sä gjort, att denne icke hade blifwit
död? Och lesus kom till grafwen. Det war en kula,
och en sten laggd deruppä. lesus sade: Tagen bort
stenen. Sade Martha till honom: Herre, han luktar
redan, th han hafwer warit död i fyra dhgn. lesus
sade till henne: Sade jag dig icke, att, om du trodde,
skulle du.fä se Guds härlighet? Dä togo de stenen
bort frän grafwen. lesus upplyftade sinä ögon och
bad och ropade sedän med hög röst: Lazarus, kom ut!
Han, som död war, kom ut, bunden om händer och
fötter med fwepkläde. lesus sade till dem: Lösen ho-
nom och läten honom gä. Och mänga af ludarne,
som woro komne till Maria och sago, det lesus gjorde,
trodde pä honom. Andra äter gingo bort till Farise-
erna och sade dem, hwad lesus hade giort. Ifrän
den dagen rädslogo desse, att de skulle döda honom.

Cja, mitt hjerta, hur inneilig Äl fröjben,
Hw»d lust och gladje, som unitas mig Af höjden!
När jag betänker, Att dödens länker
Har Kristus brutit och lifwet flänker Af näde.
Jag wet: mig böden och fatans makt Ej stjelper,
Min lesus, han, som dem nederlagt, Mig hjelper.
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Nai jag insomnar, Han mig omfamnai;
Mi Hans sköte i himlen hamnai Jag salig.

35. Zacheus.
Luc. 19: I—lo.

Pä resan till Jerusalem gick lesus genom lericho.
Der war en man, benämnd Zacheus, en öfwerste för
de publikaner, och han war rik. Han fökte efter, att
han skulle fa se lesus, men han kunde det icke för fol-
kets skull, th han war liten till wäxten. Sä lopp han
förut och steg upp i ett mulbarsträd, pa det han fkulle
fa fe honom, ty lesus skulle gä der fram. Nar Ie«
sus nu kom till den platsen, sag han upp och fick se
honom och sade: Zachee, stig snarligcn ned, ty i dag
mäste jag gästa i ditt hus. Han steg snarligeu ned
och undfick honom gladeligen. När de det sägo, knor<
rade de alle, att han ingatt att gästa nar en syndare.
Men Zacheus steg fram och sade till Herran: Si,
Herre, hälften af minä egodelar gifwer jag de fattiga,
och om jag hafwer nagon bedragit, det gifwer jag fy«
radubbelt igeu. Da sade lesus till honom: I dag
är detta hus falighet wederfaren, efter han är ock Abra-
hams son. Ty menniskones Son är kommcn till att
nppsöka och flälsa det, som förtappadt war.

©å lät o§ ijppna snart Walt hjerta uftpenbart,
Och sä betz portar laga, Att lesus kan indrllga;
Ty han will när dem blifwa, Som honom ej förbiifiva.
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36. lesu intäg i Jerusalem.
Matth. 21: I—l7. Luc. 19: 29—44.

När nu lesuö med sinä lärjungar nalkades leru-
salem och kom till Bethphllge wid Oljoberget, sände
han twä af sinä lärjungar, sägande: Gan i byn, som
ltggcr för eder, och strazt warden I finnande en as-
ninna bunden och falan nar henne; löfen dem och le-
den till mig. Om nagon talar eder till, sä sägen:
Herren bchöfwer dem, och straxt släpper han dem.
Lärjungarne gjorde, som lesus hade dem befallt, och
ledde till honom äsninnan och falan; de lade sinä kla-
der pä dem och satte honom deruppa. Mycket folk
bredde fina kläder pä wägeu, andra sturo qwistar af,
träden och strödde pä wägen. Folket, som föregick, och
de, som efterföljde, ropade och sade: HosillNNll, T>ll-
wids Son! Wälsignad ware han, som kommer i Her-
rans namn! Hosianna i höjden! Men nägra af de
Fariseer sade: Mästare, naps dina lärjungar! Han
swarade: lag säger eder: Om de tego, skulle stenarne
ropa. Dä han kom fram och fick se staden, gret han
öfwer honom. Och han sade: Om du ock Wifte, hwad
din frid tillhöler, sä worde dn det wisserligen i denna
dm dllg betänkande; men nu äl det fördoldt för dina
ögon. Th den tid skall komma öfwer dig, att dina
fiendcr skola belägga dig och skola icke leuma i dig sten
pä sten, derföre att du icke kanna kunde den tiden, der-
uti du sökt war. När han kom in i Jerusalem, upp-
rörde sig hela staden och sade: Ho är denne? Da
sade sotket: Denne är lesus, den profeten af Nazareth.
Följande dagen gick lesus in i templet och begynte ut«
drifwa dem, som deriune sälde och köpte, sägande till
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dem: Mitt hus 8r ett bönehus, mm I hafwen gjort
det till en röfwarekula. När im äfwen barnen i temp»
let prisade och lofwade lesus, ropande Hosianna, Da-
wids Son! blcfwo de öfwerste presterne och skriftlärde
mihlynte och sade till lesus: Hörer du, hwad dessa sä«
ga? lesus sade: Hafwen I aldrig lasit: Af blllns
och spenabarns mun hafwer du fullkomnat lofwet. Se-
dan gick han ut fran staden till Bethanien, men om
morgonen kom han till staden igen.

Ps. 24: 7—lo. Goren portarne wida och döirarne i werl-
den höga, att ärans konung ma draga derin. Hwilken är den»
samme ärans konung? Det är stark och mäktig, Herren
mägtig i strid. Goren portarne wida och dörrarne i werlben
höga, att ärans konung ma draga derin. Hwilken är densamma
ärans konung? Det är Herren Zebaoth; han är ärans konunng.

37. lesus saljes af ludas Ifcha-
rioth, ater pafkalammet, inftiftat

den heliga Nattwarden och
twar lariungarnes fötter.

Matth. 26. loh. 13.

ludarnes päskhögtid war nu inne. Da församlade
sig öfwerstepresterne och de fkriftlärde och de äldste i
folket nti öfwerstepresten Kaifas palats för att radfla,
huru de matte gripa lesus och döda honom. Emel-
lertid hade Satan ingifwit en af lefu lärjungar, lu-
das Iftarioth, fa att hau gick bort till öfwerstepre-
sterna och sade till dem: Hwad wiljen I gifwa mig,
att jag förrader eder honom? De lofwade honom 30
silfwerpenningar. Ifran den tiden sökte han tillfälle
att förräda lefum.
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Pä första sötebrödsdagen gingo lärjungarne till le-
fus och frägade honom: Hwar will du, att wi ftola
för dig tillreda paskalammet? Sade han till dem: Gan
in i Jerusalem till en och sägen honom: Mästaren
later säga dig: Min tid är hardt när; hos dig will
jag halla paska med minä lärjungar. Lärjungarne gjorde
sa och tillredde paskalammet. Om aftonen lom lesus
och satte sig till bords med de tolf. Men när de ato,
tog lesus blödet, tackade, bröt det och gaf fin» lär-
jungllr och sade: Tagen och äten, detta är min leka-
men, som för eder utgifwen warder; goren det till
min äminnelse. Sammalunda tog han ock kaiken, tac-
kade, gaf dem och sade: Tagen och dricken häraf alle,
detta ar kaiken, det nya teftamentet i mitt blod, som
för eder och för manga utgjutet warder till syndernas
förlatelse. Tetta gören, sa osta I dricken, till min
äminnelse. Härmed hade nu lesus instiftat
den heliga nattwarden.

Sedän stod lesus upp och lade af sig sin öfwer«
klädnad, tog ett linnekläde och band om sig, lät sedän
watten i ett bäcken och beghnte twä lärjungarnes föt«
ter och torkade dem mcd det linueklädet, hwarmed han
war ombuuben. Sa kom han till Simon Petrus; han
sade till lesus: Skulle du twa minä fötter? lesus
swarade honom: Om jag icke twär dig, da hafwer du
iugen del i mig. Dä sade Simon Petrus till honom:
Herre, icke allenast minä fötter, utau ock händer och
hufwud. Men lesus sade: Den som twagen är, ho-
nom göres endast behof af att twa fötterna; men han
är all ren. Och I ären rene, dock icke alle. Ty han
wihte, ho den war, fom honom förrada skulle; derför
sade han: I ären icke rene alle. Sedän han nu twa-
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git deras fötter och tagit sinä egna kläder pä igen och
satt sig, sade han: Weten I, hwad jag hafwer gjort
eder? I kallen mig mästare och Herre; och I sägen
rätt, ty jag är fa. Hafwer nu jag, som är eder mä-
stare, twagit edra fötter, fa skolen I ock inbördes twa
hwarandras fötter. Jag hafwer gifwit eder ett före-
döme, att, fafom jag gjorde eder, fä fkolen I ock göra.

O Guds Lam! som borttager weildcns synder,
Fiirbaima big vfwer oh!
O Guds Sam, som borttager werlbens synber,
Fiirbarma big öfwer ofj!
O Guds Lam, som borttager werlbenZ synder,
Gis otz dm frid och walsignelse!

38. les« lidande och tillfangata-
gande i Gethsemane.

Math. 26.
Sedän lesus med fina lärjungar kömmit till Ol«

joberget, sade han till dem: I denna natt skolen I
alla förargas i mig. Da swarade Petrus: Dm än
alle förargades i dig, fä skall dock jag aldrig förargas.
lesus sade till honom: Sannerligen, i denna natt, förr-
än hänen twä ganger gal, skall du förneka mig tre re-

for. Sade Petrus till honom: Om jag än skulle dö
med dig, will jag icke förneka dig. Sammaledes sade
ock alle de andra lärjungarne.

Da kom lesus med dem till den platsen, som kal-
las Gethsemane och sade till dem: Sitten här, salänge
jag gär dit bort och beder. Han tog med sig Petrus,
lakobus och Johannes och begynte bedröfwas och äng«
flaö ,o,ch,,sssde, till,, dem: Älifwen här och waken med
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mig. Sä gick han fttet ifran dem, föll ueb pä fitt
ansigte, bad och sade: Min fllder, är det möjligt, sä
gange denna kaiken iftän mig; dock icke som jag will,
Utan som du. Och han kom till lärjungarne, fann
dcm sofwande och sade till Petrus: Förmadden I icke
waka en stund med mig? Waken och beden, lltt I
icke fallen nti fiestelse; anden är willig, men köttct
är swllgt. Ater gick han bort för andra gangen och
bad, sagande: Min fader, om det icke är möjligt, att
denna kalten gär ifran mig, med mindre jag dricker ho-
nom, sä ste din wilje. Sä kom han och fann dem äter
sofwande och gick bort och bad tredje gängen famma
ord. Da syntcs honom en engel och styrkte honom.
Men han wardt äter betagen af en mycket stor ängest,
och Hans fwett war säsom bloddroppar, löpande ned pa
jorden. Dä kom han till sinä lärjungar och sade till
dem: la, sofwen I ännu och hwilen eder? Si, stun-
den är kommen, att jag skall antwardas i fyndares hän-
der. Medan han ännu talade, kom ludlls och med
honom en stor skara med swärd och stafrar, utsände
af de öfwerstepresterne och af de äldste i folket. lu-
das hade gifwit dem ett tecken, fägande: Hwilken jag
kysfer, den är det, tagen honom. Dä fteg han hastigt
ftam till lefus och kyhte honom. lefns sade till ho-
nom: Min wän, hwarefter kommer du: Förräder du
menniskones fon med kyssande? Dä stego de fram och
buro händer pä lesum och grepo honom. Lärjungarne
öfwergäfwo honom alle och ftydde.

Es. 53: 5. Han är saigad för wära mihgerningars skull
och slagen för wira synders skull. Näpsten ligger uppä honom,
pä det wi skola frid hafwa, och qenom Hans sär äro wi helabe.
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Du blef giipen utaf mänga: Öfweifallen, bunden härdt,
Och i moikret släpab bort;
Pä det jag, en ufel fånge, Som satt fast i mörlrets band,
Lösas mä ur lataus hand.

39. lefus förnekas af Petrus, för-
hvres och dömes.
Matth. 26: 27. loh. 18: 19.

De, fom gripit lefus, ledde honom till öfwerste-
prestm Kaifas, der de skriftlärde och de äldste woro
församlade. Här sölte man nu falski wittnesbörd emot
lefus, att man matte dräpa honom. Och mänga
falfka wittnen kommo fram, men deras wittnes-
börd gjorde icke tillfyllest. Da stod den öfwerstepresten
upp och sade till honom: lag beswär dig wid lefwan-
de Gud, att du säger oh, om du är Kristus, Guds
Son. lefus sade till honom: lag är det, och häref-
ter skolen I fa se meuniskones Son sitta pä kraftens
högra hand och komma i himmelens fkh. Dä ref öf-
werstepresten sinä kläder fönder och sade: Han haft
wer hädät Gud, hwad göres oh nu mera wittnebe-
hof? De fwarade och sade: Han är saker till döden.
Och de spottade i Hans ansigte, kindpustade honom
och skhmfade honom.

Petrus, som pä afständ följt efter lesus, da han
bortfördes fängflad ifran Getsemane, stod utanför i
palalset, der lesus nu befann sig inför det högaradet.
Der kom till honom en tjensteqwinna och sade: Du
war ock med lesu af Galileen. Men han nekade för
alla, sägande: lag wet icke, hwad du säger. Litet
derefter sade en annan tjensteqwinna till honom, der
han stod ibland tjenarena och wärmde sig wid en koleld:
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denne war ock med lesus Nazarenus. Hter nekabe
han och swor: lag käimericke mannen. Och litet efter
stego de fram, som der stodo, och sade till Petrus: Du
är ock en af dem, ty ditt tungomäl röjer big. Dä
begynte han föibanna sig och swärja, att han icke kan«
de den mannen. Och strart gol hänen. Da koin
Petrus ihag lesu ord; och gick ut och gret bitterligen.

Sedän de öfwerstepresterne och de äldste i folket
änyo Hällit rad emot lesus, att de mätte dräpa ho-
nom, öfwerantwardade de honom bunden at Landshöf-
dingen Pontius Pilatus. När ludas fag detta, gick
han full af förtwiflan bort och hängde sig sjelf. Lands-
höfdingen fragade lesus: Är du ludarnes konung?
Det klagas emot big, att du sagt dig wara Kristus,
en konung. lesus swarade: lag är en konung. Men
mitt rike är icke af denna werlden. Tertill är jag
kammen i werlden, att jag stall wittna om sannin-
gen. Hwar och en, som är af sanningen, han hörer
min löst. När han anklagades af de öfwerstepresterna,
swarade han intet; sä att Landshöfdingen förundrade
sig storligen. Men wid högtiden plägade Landshöf-
dingen gifwa en fange lös. Nu fatt der en mördare
sängen, som hette Barrablls. Pilatus frägade det för-
famlade folket: Hwilkendera wiljen I, att jag skall
gifwa eder lös, Barrabas eller lesus, som kallas
Kristus? De sade: Barrabas. Da fragade Pilatus
htterligare: Hwad fkall jag göra med lesus? Sade
de till honom alla: Lat korsfästa honom. Pilatus
lat nu hudsiänga lesus, och mau klädde pa honom en
pnrpurmantel och satte en törnekrona pä Hans hufwud
och begabbade honom. När emellertid fortet ibland
folket blef allt större, och de skriade än mer: Lät kors-
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fästll honom, tog Pilatus watten och twadde sinä
Händel- inför folket och sade: Qskyldig är jag till den-
na rättfärdiga mannens blod; I magen sjelfwe an-
swara derför. Allt folket swarade da: Hans blod
koinme öfwer oh och wara barn! Da gaf Pilatus at
dem Varrabas lös, men lesus utlemnade han till att
korsfästas.

Ef. 55: 7. Dä han näpst och plagad wardt, lät han icke
upp sin mun: ftsom ett lam, det till slagtning lebes, och sä
som ett fär, det stUa tigei för sin klipftare och lätei icke upp
sin mun.

Du, o lesu, mllst utstandll
Häbeoib, spott, hau och spe,
Smälek, hugg °ch mycken winda,
Band och bojor, ängst och we,
Mig eländig att förlossa,
Djefwulskedjor sönderkiossa.
Piis och »ra ware dig
Herre lesu, inneilig!

4». lesu korsfastelse, död och be-
grafning.

Matth. 27. loh. 19. Luc. 23.
Krigsknektarne klädde nu pa lesus Hans egna klä-

der och ledde honom bort till det stallet, som kallas
hufwudstallepllltsen, pä ebraiska Golglltthll. I början
mäste lesus fjelf bära sitt kois, men under wagen
funno de en man ifrän Chrene wid namn Simon;
den twingabe de att bära Hans kors. En stor hop
folk följde efter, och qwinnor, fom greto och ömkade
sig öfwer honom. Till dessa wände sig lesus och ja*
de till dem: Graten icke öfwer mig, utan graten öf-
wer eder sjelfwa och öfwer edra barn. Ty de dagar
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skola komma, da man skall ropa till Bergen: "fallen
nu öfwer oh;" ty är detta skett pä det färska träbet,
hwad flall da ske pä det torra? De korsfäste
lesus och med honom twenne röfware, den ena pä
Hans högra, den andra pä Hans wenstra fiba. Och
lesus sade: Fader, förlät dem det, ty dc wetll icke,
hwlld de göm. Pä korset hade Pilatus lätit strifwa
denna öfwerskrift: lesus af Nazareth, ludarnes ko-
nung. Mänge begabbade lesus pa korset, och krigs-
knektarne bytte Hans kläder emellan fig, tastande lott pä
dem. Äfwen en af de korsfäste ogerningsmännen häd-
de honom och sade: Är du Kristus, sä hjelp dig sjelf
och oh. Men den andra straffade honom: Fruktar du
icke Heller Gud, du som är i samma fördömelse? Och
är det wal rätt med oh, th wi lide, hwad wära ger-
ningar förtjenat: men denne hafwer intet ondt gjort.
Sedän sade han till lesus: Herre, tänk pä mig, da
du kommer i ditt rike! lesus sade till honom: San-
neiligen säger jag dig: i dag flall du wara med mig
i paradis. Wid lefu kors stodo Hans moder och
Hans moders syster Marill, Klcofe hustru, och Mlllill
Magdalena. När lesus fick se modren och lärjungcn,
som han älskade, der stäende, sade hau till modren:
QwwNll, st, dm son. Sedän sade han till lärjungen;
Si, dm moder. Ifrän denna stunden tog Johannes
henne till sig. Och ifrän sjette timmen (kl. 12 pä
dagen) wardt ett mörker öfwer hela landet intill ni-
onde timmen (kl. 3 e. m.). Wid nionde timmen ro-
pade lesus med hög röst: Min Gud, min Gud, hwi
hafwer du öfwergifwit mig? Sedän sade han: Mig
törstar. Och dä der stod ett käril med ättika, upp-
fhllde de dermed en swamp, fästande densamma pä ett
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isopsrör och Hollo ben för lefu mun. Sedän lesus
tagit ättikan, sade han: Det 11l fullkomnadt. Och ro-
päde äter med hög röst: Flldtl, jag befllller MM NN-
da i dina hander, och böide ned hufwudet och gaf
upp andan.

Men en rik radsherre, wid namn Josef af Ari-
mathia, hwilken ock war en lesu lärjunge och icke
samtyckt till lesu död, gick till Pilatus och begärde att
fä nedtaga och begrafwa lesu lekamen. Pilatus till-
stadde det. Denne, jemte en annan lesu lärjunge
Nikodemus, denfamme, som kömmit till lesus om nat-
ten, nedtogo nu lesu lekamen och swepte den i linne-
klader med wälluktande kryddor, säsom ludarne plä-
gade begrafwa. Närä intill war en örtagärd och i
örtagärden en ny graf, som war uthuggen i en klippa.
Der lade de lesus och, fedan de wältat en stor sten
för dörren at grafwen, gingo de bort. Följande
dagen gingo de öfwerstepresterna och de Fariseer till
Pilatus och sade: Wi komma ihäg, att den förföraren
sade, när han ännu lefde: Efter tre dagar skall jag
stä upp igen. Lat derföre förwara grafwen intill
tredje dagen, att Hans lärjungar icke stjäla bort ho-
nom och fedan säga för folket: Han är uppständen;
och blifwer sa den sista willan wärre, än den första.
Da sade Pilatus: Der hafwen I wakt, gan och för-
waren bäst I kunnen. Och de gingo bort och förwa-
rade grafwen med waktare och förfeglade stenen.

Es. 53: 8. Hän ör tagen utui ängest och bom: ho kan ut«
t»la Hans lifslängd? Ty han är bortiyckt utaf de lefwandes
land; di han för mitt folks misgerningar plagad war.

O sorg och nöd! Si Gud är död
Och uppä korset dräpen.
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Den hai totfjt en själ af sten,
Som ej warder hapen.

Oh syndare bör slikt ej se
Förutan grät och tärari
Ty det är wär onbska stor,
Som Guds Son fa särar.

4t. lesu «ppstandelse. Han uppen-
katat sig för de sinä.

Math. 23. Marc. 16. loh. 20.

Pä första dagen i weckan (Söndagcn) tidigt om
rnorgonen komrno Ilaria Magdalena och några
llndra qwinnor till giafwen, bärande med sig de wäl-
luktande kryddor, som de tillredt hade. Då de
funno sienen afwältad ifron grafwen, gingo de in, men
funno icke Jesu lekamen. Då de derom voro be-
kymrade, framträdde twä män i skinande tläder och
sade: Hvarföre söken J den lefvande bland de
böba? Han är icke här, han är nppstauden. Da lopp
Maria Magdalena tili staden och förkunnade detta
för lärjnngarna. Petrus och Johannes gingo nn till
grafven, ftrnno linnekläden der liggande, men Herren
funno de icke. Sedän vände de tillbaka. Maria Mag-
dalena gick ater till grafwen och gret derntanför.
Da hon vände sig om, fick lion se Jesum stående,
men ioifjte icke, att det war lesus. lesns sade till
henne: Qvinna, bvad gråter du? Hon trodde, att
det war örtagardsmästaren, och sade: Hafver du bu-
rit bonom bort, så säg mig, hwar dn laggt honom,
att jag mä taga honom. Jesus sade till benne:
Maria! Då vände bon sig om och sade: Mästare: och
omfattade bans totter. Jesus sade till benne: korn
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icke wid mig, utan gack till minä bröder och säg
dem, att de gå till Galileen, der skola de få se
mig, förrön jag for upp till min foder och eder fader
och till min Gud och eder Gud.

Sammo dag uppenbarade sig lefus för twenne
lärjungar, som gått till en by, benärand Emans,
ett por timmars wag ifran Jerusalem, och ora af-
tonen sarnrna dag, raedan lärjungarne woro till-
sammans, kom lefus genom lyckta börrctr 00b stod
raidt ibland deni och sade till dera: Frid wore
eder! och wifade dem fina händer och sin sida. Då
voro lärjungarne glade, att de sågo Herren.

Derefter uppenbarade Jesus sig för lärjungar-
ne wid Tiberias haf eller Genefareth fjön. Här vo-
ro Biraon Petrus, Thomas, Nathanael, Zebedei
begge söner, Johannes och lakobus, och twä andra lär-
jungar tillsararaans. Vessa stego i en båt och foro
ut att fifko, men fingo den natten intet. Då nu raor-
gon var, stod Jesus på stranden, (men lärjungar*
ne wihte icke, att det war han) och sade till dera:
JBarn, hafven I något att äta. De svarace: Nej.
lefus befallte dem nu att kasta ut nätet på högra
sidan ora båten; och när de gjorbe fa, fingo de
näten fulla med stora fifkar. Da sade Johannes
till Petrus: Det är He'rren! —.

loh. Uppenb. 1: 18. Jag wlli böb, och si, jag är lefwan-
de ifran ewighet till ewighet och hafwer nycklarna till helwetet
och böben.

lefu, du dig sjelf upftwäckte, Da bn lag i grafwen böb,
Med bitt dyra blod du fliickte Helwetselbens swara glob.
Wärdes nu min själ upftresa, Att hon ifran jorden sig
Hasta mä, o Gud, till dig.
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42 lesu himmelsfärd.
Math. 28. Marc. 16. Luc. 24. Ap. Gern. 1: 4-14.

I Galileen, der Jesus ännu uppeliöll sig, gin-
go de elfva lärjungarne upp på ett berg, som Je-
sus liade dem förelaggt. Och när de sågo ho-
nom, tillbådo de honom; men somliga tviflade, om
det var han. Och Jesus gick fram och talade
med dem och sade: Mig är gifven ali makt i him-
melen och på jorden. Gan fördenskull ut och lären
alit folk och dbpen dem i namu Faders och Sons och den
heliga Andes. Och lären dem halla alit det, jag
hafver eder befallt. Den der tror och hlifrer döpt,
han skall varda salig; men den der icke tror, han skall
varda fördömd. Och si, jag är när eder alla dagar
intill verldens ända. Med dessa ord instiftade
Jesus det heliga d~öpelsens Sakrament.

Fyratio dagar lät Jesus efter sin uppståndel-
se se sig af sinä lärjungar och talade med dem
om Guds rike. Då nu pingsthögtiden nalkades, gick
han med dem tillbaka tili Jerusalem och bjöd
dem, att icke lemua Jerusalem„förrän löftet om
den heliga Andas utgjutelse öfver dem blifvit full-
bordadt. Och han förde dem ut tili Oljoberget
i Bethanien och upplyfte sinä händer och välsig-
nade dem. Då han dem välsignat hade, skildes han
ifrån dem och uppfor tili himmelen och sitter på
Guds högra hand. Som de sågo mot himmelen
efter honom, när han uppfor, si, då stodo två män
när dem i hvita kläder. De sade: Hvad stån I
och sen upp mot himmelen? Denne Jesus, soin nu
uppstigen är tili himmelen, han skall så igenkom-
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ma, som I honom sett hafven uppfara tili himme-
len. Sedän gingo lärjungarne tili Jerusalem igen
och voro stadigt tillhopa, endrägtige i böner och
förmanelse, prisande och lofvande Gud.

Den Apostoliska trons andra artikel.
lag tior pä lesus Kristus, Guds ende Son,

wäl Hene, hwilken aflad är af den heliga Ande;
född af jungftu Mana; pint under Pontius Pilatus;
korsfast, död och beglafwen; nederstigen till helwetet;
pä tiedje dagen uppständen igen ifrän de dtiim, npp-
stigen till himmelen; sittande pä allsmaktig Guds
Faders högra hand; dadan igenkommaude till att dö-
ma lefwande och döda.

Q! gifwe det Gud, Wi efter din bub
SD% kunde få flicka tillsamman,
Att wi med dig Ewinneilig I himmeliit
Ma lefwa i salighet. Amen.

43. Den holige Andes utgjntande
ofwer Apvstlarne vch Kristi

kyrkas grundlaggning.
AP. Gein. 2 ff.

Da piugstdllgen, d. w. f. den femtionde dagen ef-
ter pask, war inne, woro lärjungarne endrägteligen
tillsammaus. Da uppstod hastigt ett dan af himme-
len, säsom af ett starkt wäder, och uppfyllde hela Hu-
set, der de sutto. Och dem fyntes fönderdelade tun«
gor fäfom af eld, hwilka blefwo sittande pa hwar och
en af dem. De uppfylldes alla af den heliga Anda
och begynte tala med fremmande tungomal, efter som
Anden gaf dem att tala. Men i Jerusalem woro
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bosatte gudfruktige ludar af allehcinba folk under hiin-
melen. Dä dessa höide rösten af himmeten, kommo
de tillsammans, blefwo häftne att höra dem tala hwar
och en med fitt eget mal, och sade emellan sig: Äro
icke alle dessa, som tala, ifrän Galileen? Huru höre
wi dä hwar och en fitt tungomal, deruti wi äro födda?
Hwad männe detta wilja wara? Men somlige gjorde
gäck och sade: Dessa äro fulle med sött win. Dä stod
Petrus npp och sade: Dessa äro icke druckna, säsom
I menen, th det är tredje timmen pä dagen (11. 8 f.
m.), utan nu är fullbordadt, hwad Gud genom pro-
feten Joel sagt hafwer: lag skall utgjuta af min An«
da öfwer allt kött. I män af Israel, lesus af
Nazareth, fom genom krafter och underwerk ibland
eder bewist sig wara Guds Son, honom hafwen I korsfäst
och dödat. Honom hafwer Gud uppwäckt, dertill wi alla
äro wittnen. Medan han nu är upphöjd pa Guds högra
hand och hafwer af fadren fätt löfte om den heliga
Ande, hafwer han nu utgjutit detta fom I sen och
hören. Sä skall nu hela Isiaels hus weta fölwisso,
att denne lesus, som I korsfäst hafwen, hafwer Gud
gjort till en Herre och Krist. Dä de detta hörde,
fingo de ett stygn i hjertat och sade till Petrus och de
andra apostlarne: I män och bröder, hwad fkola wi
göra? Sade Petrus till dem: Görer battling, och
hwar och en af eder läte döpa sig i lesu Kristi namn
till syndernas förlatelfe, sä skolen I undfä den helige
Andas gäfwa. De, fom da gerna anammade Hans
tal, lato döpa sig; och kommo till hopen pä den dagen
wid pah tretufen själar.

Derefter gmgo Herrans Apostlar ut och prebilabe allestäbes



och böpte i lesu Kristi n»nm. Ofta blefwo de förföljbe, in»
kastabe i fängelse och hudftängbe, men gladbe sig, att de »oro
wäidig» jadaitt lid» för Hans namns jlull. Den förfte af Kristi

fom mäste lida martyrdöden, war Stefanus, hwil-
ken föl sitt wittnesburd om Äiisto blef stenad af ludan:e. Den
werksammaste wid detta mord war en ung Farifee, benämnd
Saulus. Han blef dock feban omwänd Pä wägen tillDamaskus,
dit han fkulle refa för att föröda förfamlingen och föra dem,
fom trodde, bundna till Jerusalem, Han antog, da han lät sig
döpas, namnet Paulus och blef en nitifk förkunnare af Ewangelii
ord och kallab Hedningarnas Apostel, emedan han i nifaga
hednifka stader och länder arbetade för den kristna trons utbre-
dande och grundlade kristna förfamlingav och tillfatte lärare.

Herrans Apostlar agde afwen mibergörande gäfwor, fa att
de tunde bota fjnka och utdrifwa onda andar och uppwäcka böda.
Derigenom wann deras predikan mycken framgäng.

Flere af Apostlarne hafwa fkrifwit bref till de af deni Plan-
terade förfamlingar. Desfa bref kallas Gpistlar och finnas
famlade i Walt Nya Testamente,som är grunden för wär kristna tro.

Kristi rike, sälunda grnnblagdt genom Herrans Aftostlar, har,
febermera utbrebt sig till manga folk medelst dem, fom genom,
Aposilarnes ord hafwa trott uppä Kristus, och fortfar ännu att,
utbreda sig till alla hedniugar genom Ewangelii förkunnare/
hwilka i wära dagar lallas Misfioucirer.

Den Apostolista trons tredje artikel.
lag tror pä den heliga Anda; cn helig, allmän-

nelig kyrka; de heligas samfund; syndernas förlatelse;
köttets uppständelse och ewinnerligt lif.

O Helge And' kom till mig in,
Upplys min Ijäl, upptänd mitt finn',
Att jag ma i big blifwll.
Lät lysa lifsens ljus för mig
Och för mig pä den rätta stig;
lag will mig dig helt gifwa. Amen,
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