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I.

Berattelser
ur

Gamla Testamentet.

l

Werldens Skapelse.
I Bos. V. t och 2 Kap.
beghnnelse
ssapade Gud himinelen och ior«
tidcnZ
den. lorden war dH öde och toin; mörker war pa
djupet, och Guds ande swäfwade öfwer wattnct. Gud
sade nn: "warde ljus,"
och det wardt ljus. Detta sscdde pä den första Skapelsedagen. Pa dm andra
ssapades himlafäsiet; pä den tredje jorden och allt
det, som uppä henne wäxer; pä den fierde solen,
niänen och sijernornci; pä den femte fissar och fog<
lar: och slutligen, »ä den sjette dagen, deöfrigadjuicn

och mennistan.

När nu Gud säg pä de werk, Han giort, si, sä
war allt ganffa godt och fullkomligt. Pä sjunde
dagen hwilade Gud, o. ä. upphörde att stapa.
Af tärleksfull näd stapade Gud mennistan sist,

och efter allt annat, pä dcc hon genast stulle finna
hwad hon Kehöfde i den werld, der Gud insattc henne till herre öfwer allt det, soin ssapadt war. Derföre sade Gud sorsi pä sjette dagen, dä Han hade
fullbordat allt det öfiiga: "Lat osi göra mennistan,
cfoer wärt bcläte, att hon osi llkna mä." Och Gud
skavade en inan af jordens sioft och inblaste i Hans
näsa en lefwande Anda, sä att han blef ett lefwandc wäsende. Men dä mannen war stapad, sade Gud:

"Det är icke godt, att mannen iir allena: jag will
göra honoin en hjelp, med hwilken han niä kunna
förena sig." Dä lät Herren Gud en tung sömn salia pa mannen, och tog, medan han sof, ett refben
af Hans siba, upvfullde äter det tomma rummet och
hildade af det refben, soin han tagit ur mannens
sida, en qwinna, och förde henne ftain till mannen,

3

mannen: "Detta iir Ken af nuna ben och
fött af »ntt löit." Dcrpä instiftade Gud det hcliga
äktenffapec och wälsignade detta sorsia par meo des«
ordcn: "Warer fruktsannne och föröken eder, och
uppfyllcn jorden ock räder öfwcr henne, med allt

Da sade

sa

hwad derpä

och

finnes." Gud kallade inauncn
sin hustru Eva.

Adan»,

Adam kallade

2.

FMomlighetenS

tiuständ.

B°s. V. 2 och 3 Kap.
Ndam och Eva lefde i börian ut! fullkoinlighetenZ till<
siänd. De ägde Guds beläte och hade ingen Md;
litan woro fullkoiuligt hellaa och rättfärdiga.
Döden, so», iir wndens lön, fanns saledes icke
ännu; utan wllra första förälorar woro odödligc.
För de wilda diur, till hwilkas beherrsfare Gud hade
satt denl, bchöfoe de icke frukta, ty desta woro alla
mennissan undergifua. Ei Heller hade de bchof af
kläder; t» i fullkoinlighetenZ tillständ kunde de aä
nakna. De behöfde ej soria for boning, t» de woro
af Gud satte i Paradiset eller Eden, hwilket war en
herrlig lusigärd, ined allehanda stöna träd.
,

,i.

Svndafallet.

1

Mos, B, 2 och 3 Kap.

3e första wennistorna hade fatt lillätclse af
träd,
att äta
alla

Gud,

fruktcrna af
de
soin funnos i Paradiset, utom af kunssapens träd pä godt och ondt.
Oin detta hade Gud sagt till mennistan: "pä hwad
dag du deraf äter, stall du döden dö."
Men orlucn war listlgare an alla diur pä jorden, som Herren Gud hade giort, och sade till qwinnan: "Slulle
wäl G»d hafwa förbiudit edcr, alt iita af trädens
frukt i lustgärden?" Kwinnan swarade: "wiittaaf
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fncktcr i lustgHrden; utom af trädet,
midt i lusigarden; ly delom hai- Gud sagc:
'I stolen icke äta deraf och icke röra dcrwid, att I
icke mä dö'." Dä sade ormen lill qwinnan: "inga«
lunda stolen I dö; Gud wet, att pä hwad dag I
alla trädens

som stär

deraf iitc,?, ffola edra ögon öppnas, och I blifwen
säsom Gud, wecande hwad godt och ondt är." Nu
bctrakcade qwinnan trädet och cuckce, att desi frukt
mäcce wara god och att det war stönt, att se urpä,
och ett herrligc träd, einedan det gaf försiänd. Der»
före tog hon af frukten och at, och gaf tillika sm
man deraf, och han ät.
Slrax öppnades begges ögon, och de umrkte, att
de woro nakna. Dä sammanssätade de fikonalöf,
och giorde sig reraf störccn. Men mot afconen hör«
de de Hcrrans röst i lustgärden och dä wille degöinzna sig bland lustgardens träd. Men Gud framkallade Adam och sade till bonom: "Har du, icke iitit
af det träd, af hwilkel jag förbjudic dig att äta?"
Adain swarade: "Qwinnan, som du Zifwit mig tili
sällstap, gaf mig af trädet, sa att jag äc."
Qwinnan sade: "Ormen förledde mig." Vcgge
mäste nu widkännas det gcmensaimna siraffec, act
ucdrifwas ur Paraiset. Desiucom sade Gud cillA<
dam: ''emcdan du ludde din husiru, och ät af dcc trädet, hwaraf iag förbiudit dig att äta, s,i ware ior«
den förbannad för din ssull; med brki)!»nicr stall du
närä dig pä henne i alla dina lifsdagar. Du stall
äta ditt bröd i din anletes swett, till desi du warder till jord igen; ty af joro är du kommen och till
joro stall du äter waroa." Till qwinnan sade Gud:
"lag stall göra din wedermöda gansta nwcken. Med
?'märta stall du föoa barn; din wilja stall wara din
man undergifwen och han stall wara din herre."
Drmens straff förkunnade Gud med desiä ord: "Qwinnans säd stall söndertrampa ditt hufwud." Med
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qwnmans lad rmnas werldens Frätsare, lesusChrisins, hwilken skullc födas afcnqwinna, ochoinbwil-

kens aittonlst löfccc nu för första gangen blcfgifwct.
Sedän Gud sälunda bäde siraffat och gifwic löftc on> cn btifwande aierwäg till näden, fördes Adam
och Eoa ur Paradiset. Och frcnnför Edcns porc facte Herren cn Engel mcd eit draget swärd, act förwara wägen lill lifsens träd.
Mcnnifforna hade genoin detta fyndafall förlorat
den medstarade fullkowlighcten och Mhecen mcd Gud,
och i dcfi sialle koin sunden i werlbcn och för syndens ffull döden. De barn, soin sedän föddes at lidani, liknade hononi, ock an i dag blifwa alla Hans

efierkonnuande astade och födde i simd.
4.

Kain och Abel.
1 Mos, B. 4 Kap.
-"dam hade twä söncr: dcn äldre hette Kain och
war iordbrukare; den yngre, Abel, war faraherde.

Nud ärccs ssut fraiuburo bäda sinä offer ät Hcrranoni, neuuiqcn Kain cn gafwa af jordens frukc och
Abcl af förs!lin,,en bland sinä fär. Men Übcls offer
war roälbchagligarc ftr Herran, än Kains, tl) Abct
war gudfruktig och from; da Kain derenwt war ogudaktig och wred. I fin n>rede och afundsjuka stog scrföre Kain ihjel ffn broder Abel, da, de en dag bada
woro me pH lncnren. Pä Herrans fräga: "hwar
är din broder Nbel?" fwarade nu Kain: "iag wet
det icke, stall jag taga wara pa niin broder?" Men
Herren besiraffade honom, siigande: "hwad hafmer
du gjort? Din broders blod ropar till Niig ftän jorten. Dcrföre, när du brukar henne, stall hm ej
»uera gifwa dig, hwad hon eljest kunnat gifrva. Du
stall warda en bäfwande flyktwg i werlden." DH

watnade Kains smiuvete och han utbmst: "Winnnst-
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gcrmng är siörre, än att hon mä förlätas mig.'' Och
han gick bort och bosatte sig pä östra sidan om Eden,
i landet Nod, hwarest han byggde den första siad,
hwilken han gaf namnet Hanoch, efter sin son.
Alla Hans efterkommande woro ogndaktiga och
kallas i siristen mennissors barn. Adam ftckiAbels
sialle en annan Son, den han kallade Scth, hwilkens
efterkommandi: woro fromma och gudfnikcige ock näinnas i siristen Guds Söner. Bland desin-warHenoch,
soin, för sin fromhct, blef lefwande tagen till hiinmelen; och Methusalah, soin uppnädde en högre äl«
der, än nägon annan menuista/ ncmligen niohun»
drade

stxtionio är.

5.

Syndasioden.
<

Mos. V.

«, ?,

8 och 9 Kap.

?lär mennifforna böriade föröka

sig pä iordcn, till»
Gud gaf dcm wäl ctthundradctjngo är till bältring, men de omwände sig icke. Da
besiöt Gud, att genom en watt<nflod fördränka hela
det syndiga slägtet. Men det war en from ochrätifärdig nmn, wid ncmm Noach. Och denue fick Guds
defallning, att göra en Ark (d. ii. ett fanug),
stulle wara trehnndrade alnar läng, femtio alnar bred
och trettio alnar hög. I denna ark ffulle hanwidare införa ett par af hroart och ett diurslag, soin ei
kunde lefwa i watten. Derpä samlade han tillräcklig föda ät dc>n alla. Slutligen gick han sjelf in i
Aiken, med sin hustnl och sinä tre söner och
bustrur eller tillsammans ätla personer. Nu utbrnsio hafwets källor och himmelenZ styar öppnade sig
och ett hiillregn föll i4O dagar och nätter. Wattnet sieg deraf sä högt, att det gick femton alnar öfwer berqen. Och detta wattnet siod i etthundradelog

äfwen ondsian.

som

son-

ftmtio dagar öfwer jorhen,

hwarigen°,n ssllt fördrqnk-
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tes, som hlttills haft lif och warclsc. Noach dref emcdlertid oinkring i sin Ark, cills Gud ändiliqen lät
en wind blasa öfwer jorden, sä att wattnct föll och
Arken siadnade pa bcrget Ararat. Noach önstade nu
weta, oin jorden war lorr igen; och han läc derföre

fyra särstildta foglar cfter hand flyga ut, nemligen
en forp och tre dnfwor. Korpcn fiog fram och till«
bara, till deZ wattnet aftorkadcs. Den sorsia duft
wan koin tillbakg, uran att medföra nägot, den andra hade ett oliwewf; mcn den tredje ätcrwände icke,
hwaraf Noach stutade, act jorden nn war torr, hwarföre han gick ut ur arken nied de sinä och äfwcn utsiäppte djnrcn. Af froiu wördnad dpggde
Noach nn 8t Hcrranoin ett allare och offrade tack«
offer för sin chckliga frälsning nndan den allnfänna
förstörelsen. Denna Hans tacksamhet bchagade G'.ld,
st att han wälsignade Noach och Hans tre söner,

Sein, Kain och lafct, och satte, säsoin tccken till sin
nad, regnbägcn, mcd löfte, att ingcn spndafioo mer

stulle öfwcrswäinma

jorden.
«.

BabelZ Törn.
1

talade

Mos. V. n Kap.

stindassodcn förökade incnnistorna sig ater, »ien
alla sannna spräk. Och pä det de icke stulle

förspridas krmg jorden, förclogo dc fi,a

act bygga e»
i staden ett högt torn, so:n stlille räcka npp
till styarne. Detta stulle tnna dem till ett märke,
for att icke förwilla sig frän den utsedda, gemema»'-

stad och

ma boningsorten. Men Gudt, afsigt war twertom,
att de stulle spridas och befolka hela jorden, och derföre, da de ej mille afsta frän buggnadsföretaget,
förwirrade han ocras tungomäl, sä att de icke försiodo hwarandra. Nu inäste de upphöra med byggnaden och utblehde sig sthan sä sMningom öfw«

hela sorden. Staden fick

wirring eller förbistring.

nanmet

Vabel/

d. ä.

för-

7.

Abraham.
l Mos.

V.

12, I?,

18

och

21 Kap.

<<)land Senls efterkommande war en fronr nmn,
wid namn Abraham. Han hade af Gud fatt detta
töfce: "i dig skola alla slägicr pa jorden walsignade
warda," hwilket löfte inncbar, act werldens Frälsare
skulle födas i Hans siägt. Abrahams hustru heite
Sara; »ien de hade hwarken barn eller hopp att crHÄla nagra, emedan de bäda woro gainla. Det oatcadt trodde Abraham pa Guds löfte, och denna tro
rätnades honom till räccfärdighet. En gäng, dH
utanför sitt tjäll, i Mamres lund,
Abrahain
lommo lill honom tre män, dem hail ej fände.
Det war Herren Gud och cwä Englar, hwilka alla
amagit menniffossapnad. Abraham lät tillreda en
m?iliio st dem och under det de äto, sade Herren
till honom: "När jaa nasta är, wid denna nd, foimner
lill dia, ffall din hustri» hafwa en son." Sara,
siod bakoln ijällsdörrcn och hörde dectss, log der.lt.
TH sade Herren: "Hwarföre le>- Sara; fan

san

som

wara omöjligt för Herran?" Sara blef förssräckt
ech wille neka, sägande: "jag log icke." Men Herren
sade: "Du log werkligen." Gudö löfte uppfylldes emed-

Sara födde en son, som fick namnei Isak. Och
Abraham war dä hundrade och Sara nitiw är gammal.
lerlid.

8.

Loch.

Mos. V. 13 och M Kap.
Abraham hade en brorson, wid namn Loth, som
war from och rättstaffens. De bodde länge i samma tratt; men deras bostapchjordnr Wwo stutkgm
«
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sä stora, att de ci kunde födas inoin saiinna land»
siräcka. Dcrföre uppkoin ofta twist eiucllan veras
herdar. Da sade Abraham till Loth: "Lal inqm

ocnigdet wara einellan inig och dig, einellan niinä
vch oina hcrdar; wi äro ju bröder. Hela lanoet stär
jn öppet för big. Kiire, Mi dig ifrstn mig." Loch be«
säg nu neiden och fiytcade sedän ät oster och ut«
sträckce sinä tjall ända till staden Sodoin, der han
bosatte sig. Der i granffapet läg äfwen staden Go«
inorra,

och

bcqge

deffa städers

woro

ogndaktige och syndade swärligcnemot Gnd. Endast
LotK war fronl och gudfrnlcia. Och när Herreu
dcrföre bcstutat förstöra dcZa städer, blef Loth war«
nad af Englarne, da de gingo frän Abrabain. Och
när han ined de sinä blifwit förd ur staden, lät
Herren öfwer Sodom och Goinorra regna cld och swaf»vel, sa att bade dcffa städer och hela trakcen deroinkring,
jeiute alla innewanarne, blefwo tillintetljjorda.
9.

Isak stulle
,

Mer

Mos. B.

ossras.

22 Kap.

än alla sinä ägodelar älskade Abrabain sin son
Isak och wid honoin war Hans hopp fästadt, att
Gnds löfte stulle ftillbordas oin werldens Frälsares
födelse i Äbrndanis stägt. Mcn hclc oförinodadt fick
ban Guds befallninq, att offra sin ende son
en
befallning, soin gafs blott för att pröfwa Äbrahains
undeniifwenhet och lpdnad. Abraham begaf sig ,qenast pä wäg till ett ntsatt berq i Moria land, för
att uppfylla befallningen. Sjelf bar han elden och
fnifwen; men meden lade han pä Isak. Under wan<
dringen sade Isak till sin fader: "Wi hafwe cld och
wed; n,en hwar är farct till brcmnoffret?'' Abrahain swarade: "Gud förser wäl färet!" Och da de
nu frainkonnnit till det bestiimda ställcr, bpggde
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Abraham

ett altare, lade weden dernppH

och

band

Isak, samt lade hanoin ofwanpä meden. Redan
utsträckte han sin hand, för att taaa offerknifmcn,
dä han hörde en röstafhiunnelcn: "Abraham! Abra-

ham!" Han swarade: "här är jag." Nösten forcfor:
"kom icke din hand wid pilien; ty nn wet jag, att
du fruktar Glid, dä dil icke för min stull stonat din
enda son." 3lär «li Abraham säg sig oin, märkte
han, bakom ssg, en wädnr, som fnärjt fig med hornen i en tjock buste. Honom offrade han, i fin
ställe, till bränneoffer. Abraham fick nn, till belöning
för sin bercdwilliga imdergifwenhet, förnyadt löfte, att

sons

werldens

Frälsare stnlle födas af Hans efterkommande.
ic>.

Isäkö gifcermäl.
1

Abraham önstade,

Mos. V.

2i Kap.

se

son

att före sin död
sin
Isak
lyckligt gift. Han wille dock ei, act han stulle taga
lill hilftru nägon qwinna i Kanacms land, der de
bodde; N) desiä woro hedningar; ucan wille hafwa
en sonhustru af sin egen stägt, hwilkcn bodde i Na<
hors stad (Karan). Dit sände han saledcs sin äldste
tjennre, Elcasar, och denne siadnade utanför staden
wid en bninn, dic Mdens qwinnor om aftoncn
plägade komina att hämta watren. Knappc hade
Eleasar hnnnic bcoja Gnd, att han här wille wisa

honom dcn, soin war bcsiämd att blifwa Isaks
strn, förr ön e>> ganssa wacker jungfru, wid namn
Rcbecka, kom m fran siaden. Hennes fader war
Bethuel, en af Abrahams flagtmgar. Dä hon hade
fl)llt sitt wattenkarl, bad Elcasar henne, att fä dricka
litct. Hon tilliit det och wattnade derjemte alla Hans
kamelcr. Som nn detta just war det tännetccken,
hwilkct han begärt af Gnd, sasom utmärkande Isaks

tillkommande hustru, sä stöt Eleasar deraf,

att

Her«

1

ran hade gynnat ändamälet med hanZ rela. Han
gaf,m st Rcbecka ett guldene Halsband ocsi lwä
gyldcne arnningar, och frägade, om han kunde fä
herbcrge hos hennes far. Rcbecka bejakade det och

styndade hein, att wisa sinä föräldrar de gsfwor
hon fätt af frcmlmgen. Elcaiar tackade emcdlertid
Gud. Nu koin Rcbeckas brodcr, Laban, stundandc ur
siadcn och inbiöd Eleasar med deffa ord:"kom harin,
du Hcrrans wälsiqnade, hwi stär du haritte'? jag har
beredt rum bade ar dig och kainelerna." När ljenaren tomnnt in, framförde han gcnast till Rcbeckas
föräldrar sitt ärende, och de swarade derpä: "Detär
förordnadt af Herran, off tillkommer ej, att säga
nägot dcrtill. Der är Rebecka; tag henne med dig,
«ti hon mä blifwa Isaks hustru." Rcbecka tillfrägades nu, om hon wille
ined denne mannen,
mcd honom."
och hon swarade: "ja, jag will
Rcsan företogs säledes, sedän hon mottngit de sinas
wälsignelser. Och Eleasar förde henne hcm till Isak,
tog henne till hustru; och de älstade hwarandrn.

resa

resa

som

Isak
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wälsignar sinä Söner.
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soner

med Rcbecka, och de woro
3sak hade tws
twillingar. Dcn förstfödde hette Esau och war ludc!:;
mcn den yngre, Jakob, hade stät hud. Esau blef
jägare och jorobrukare; men Jakob, soin hade ett

lynne, blef herde. Esau war mesi älffad af
Isak; men Jakob war deremot Rebcckas
Pä äldcrdomen blefwo Isaks ögon sä swaga, att hau

Mare

ei kunde se. Han wäntade dödcn; men wille desförinnan wälsigna sin förstfödde son Esau, och sälunda pä honom öfwerflptta Guds löfte om andeliga
och timliga wälsignelser. Han sade derföre till honom:
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Gack ut- pa nmrken och siassa willebräd och tillrcd
nng en sadan nmt, soin jag gcrna will hafwa, och
bin den in lill niig, sa siall jag sedän wälsigna dia,
förr an mg dör," Detta hörde Nebccka, och scda,i
hon öfwertänkt hulii hon siulle kunna siassa sin
yngre son denna wälsignelse, sade hon till Jakob,
att han siulle henna twä fillingar fran hjorden,
hwaraf hon iininade lillreda ät Isak en nmt, hwil«
len Jakob siulle biira in och säga sig wara Esan.
Jacob swarade: "si, nnn broder är luden och mg
är stät; nnn fader kunde nmbända öfwcr mig, sä»
soin en bcdragare, uctala en förbannelse, i ftället för
en wälsignelsc." Men Rcbecka swarade: "Den för<
bannelscn tager jag pä nng; nnn son, gör nng till
wiljes." Da lydde Jakob, och när nmten war färdig, kliidde Rebecka E>'aus kläder pä Jakob och swep»
te killingssiinncn oin Hans hals och händer. Da han
koin in till fadren, fragade denne: ''hwein är du,
nnn son?" Jakob swarade: "Jag är Esan, din för sifödde son; sätt dig upp och ät af mitt willcbräd,
att du sedän mci wälsigna nng." Isak frZgade wi-

"huru har du sä snart kunnat finna?" Jakob'
sade: "Herren, din Gud, hafwer sa stickat." Men
soin Isak tyckte sig nmrka, att nagot bedrägcri ägde
ruin, mäste Jakob räcka honoin sinä händer.
Dä
han nu kände, att dcssa woro ludna, sade han:
'rösten är lakobZ; men händerna är E>aus."Ännil
en gäng fragade han likwäl: "är du »iin son Esan?"
Jakob fortfor, att försäkra det. Da at Isak af
nmten och drack af winet, som Jakob inburit. Sedän sade han: "koin hit, nnn son, och fysi lnig."
Och när Jakob giorde detta, kände fadren lukten af
Csaus lläder och war nu fullkomligt ofwertygad,
att det war Esau. I denna tankc gaf han hononi
en herrlig wälsignclse och sade bland annat derwid:
"war en herre öfwcr dina blöder och din models
dare:
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barn falle dig t!ll fota. Förbannad ware den dig forbannar, och wälsignad ware den dig wiilsignar."
ttnapvt hade Jakob utgätt, dä Esan koin fr3n
jagren och äfwen inbar mat till sin fader. Pälsaks
fräga, hwcm han war, swarade han: "lag är Esau,
din förstfödde son, sitt dig upp och ät af mitt
willebräd, att du sedän mä wälsigna mig."
Dä blef Isak försträckc och sade: "Din broder
har koininit och gcnom list wunnic den wälsignelse,
soin war dig änmad. Men han stall den ock be halla,
da Gnd sa fogat." I börian blef Esan wred; men
sedän började han gräm och sade: "hafwer du allcwälsigna ock mig, min
nast en wälsignelse?
wälsignade
fader." Isak
honom ocksa; men den wälsignelse, Jakob tatt, kunde icke inera äterkallas. Egentligen led wäl Esan ingcn orätt härwid, tp han hadeförut
salt sin försifödstorätt till Jakob; och att det war
Gnds wilia, att Jakob stulle föredragas sin öldre
broder, bewisas af Herrans ord till Rebecka! "den
äldre sonen stall tjena den yngre." Men Esau war dock
fmbittrad och uttrade: den tid stall snart komma, dä min
fader far sorg; ty jag will dväpa min broder Jakob.

12.

lakobS Drön,.
-l

Mos. V.

27 och

L 8 Kap.

3)ä Rcbecka fick höra Csans cmslag mot sin broder,
sade hon till Jakob, att han borde rcsa till hennes
broder, Labcm, för att wara säker till sittlif. Netta gillade ock fadrcn och sedän han rädt honoin, att
taga en af Labans dottrar till hustru, förnyade han
än en gang den hcrrliga wälsignelsen öfwer honom.
Undcr resan gick solen en dag ncd, innan han fann
nägot herberge; han mäste derföre tillbringa natten
under bar hilinnel och lade en sien under sitt hufwud, i stället för
Hubner.

hufwudkudde. Han dröinde dä.
2
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siod pä jorden och räckte upp till him«
Och pä den tucktc han sig se Guds Englar
gä upp och ncr, och Herrcn G»o siä öfwcrst och
ftga: "Landet, soin du ligger uppä, stall jag gifwa
dig, och gcnom dig och din säd stola alla slägter pä
Dä nn Jakob uppjorden warda wälsignadc."
waknade, försträcktes han och sade: "Dcrta niäsie
wara ett hcligt rmn, ly här bor wisicrligcn Gud
och här är biinnielens port." Derpä restc Jakob upp
sienen, pä hwilken han lcgat, säsoin en minncswärd,
och kallade stället Bethcl (0. ä. Guds hus), samt
giorde ett löfte, att om han, nied Guds hielp, äterkom lyckligt till sin fattr, sä stulle han pä dctta
ruin bygga ett Guds hus och till decta tempel gifwa
tionde af M hwad han ägdc.
att en siege
nielen,
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sin

morbrodcr Laban,

siadcn
Utanfor denna siad
war en brunn, wid hwilken hcrdarne i trakten plä«
gade wctttna sinä fär. Jakob
här och fragaoe herdarne, om dc kiinte Laban, och de sivarade:
"Wi kanna honoin wcil" Han frägade widarc, oin
han bcfann sig wäl, och herdarne swarade: "ia, och
att Hans yngsta dotter, Rakel, just nu koin, för att
sig sirax bekant
wattna sin fadcrs fär." Jakob
nzcd hcnne, wältrade sienen frän öppningcn till brunnen, wattnade fären och scdan han berättat hcnne,
att dc woro närä stägtingar, helsade han hcnne,

pä österlänningarnes sätt, med en kpsi, Nakcl stpndade nu in i siaden, att bcrätta för sin fader, det

Hans iostcrson, Jakob,

war ute wid brunncn.

Dä

och sedän han hjerteligcn wälkeinnat honoi», förde han honom in i sitt hus. Nil
glck Labcm gcnast dit
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hade Laban ännu en älore dotter, wid namn Lea;
mm hon hade swaga ögon och war dessucom ei sä
wackcr, soin den yngre, Rakel, hwilken i alla afftenden
war ston. Jakob fattade kärlck till dcnna scdnare,
och dä efter nägon tid Laban frägade honom, om
han wille tienä honoin för en wist lön, swaradc Jakob: "iag will tienä dig i sju är för oin yngsta doctcr, Rakel." Utan cttt besinna sig, swaradc Laban:

''Det är bättre, att iag gifwer hcnne ät dig, an at
nägon annan;"
och sä tjcnte lakub i sjuär, för
att fä Rakel till hustrn, och tyckte likwäl, att det
war cndast nägra fä dagar; j°ä högt älstade han hcnne. Mcn da brölloppet war hället, gaf Laban bonoin Lea, i stället för Nakll, och när Jakob niärrle
decta bedrägeri, sade han till fin swärfadcr: "Har
jag icke, cnligt öfwcrenskomnielsc, tjcnat dig i fin
är föv Rakel; hwarföre bar du da bedragit mig?"
Laban anförde
nrsäkt: "Man plägar ej i wärt
land bortgifla den »ngsta dottren före den aidsia,"
Mcn han förcssog Jakob, att nu äfwen fä Rakel,
oin han blott sedän wille tjena i ännu sin är. Den

sasom

eftergifnc

sustrar

till

Jakob samwckte härtill och fick sälunda twä
husirur. Likwäl älstade han den wackra

Rakel mcr, än dcn fula Lea. Mcn dä Gud säg
dctta, lät han Lea fä barn; mcn giorde Rakel ofruktsam. Dctta werkade hat cincllan systrarna och Jakob mäste deraf lida mänga ledsaniheter.
14.

lakobs älerresa

till

Faderneölandet.

Mos. V. 30, 3l och 32 Kap.
arbcte hos Laban kröntes mcd framqäng,
och han samlade sig stora egodelar. Men dä Laban
afundades detta, sade Herren lill Jakob: "Gör dig
ledo och far nt af dctta landet och ätcrwänd till
ditt fädemesland igen." Och Jakob resie tilldaka
t
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med sinä husirnr och blini och
med sig alla sinä agodclar. Han badc nu tolf
söncr;
mcd Lea, neinligen: Ruben, Simeon,
luda, Isaschar och Sebulon; cwä mrd Nakcl, nem«
ligen: Josef och Benjamin, ock desiä woro depngsie.
De öfriga fl)ra woro födde af ticnsteqwinnorna och
hecte: Dan, Naftali, Gad och Äsier.
P 5 wägen
fick Jakob den linderräicelscn, att Elau koin emot honom med fum hlindradc män. Och soin Jakob ei
wisite, hum Hans broder war sinnnd, blef han för»
sträckt och tog sin tillssokc till bönen, hwarwid han
bland annac nttalade de'a ett ödmmkt hiertas ord:
','Herre, jag är allt för ringa till all den bar'ndcr«
dn med din ticnare giort hafwer, Hielp
lighet,
inig ock nu utur inin brodcrs hcord." Dcrpä stickadc han sin broder stänkcr af gctier, fär, kameler och
asnor, m. m. och lät drifwa dcsia förut, i afstgt att
dermcd blidka honom,
de träffcides, Sin öfriga djord delade han ock i twä skaror, pa dcc att,
oin Esau stul!e komma öfwcr den ena, stnlle den
andra under tiden undkomma.
Men om natten,
da Jakob war ensam, broicadcs en man med honom,
ända till desi morgonen inbröt. Jakob bcsegrades
n>al ei, mcn Hans höftscna förlamades, dä mannen
lörde dcrwid, och han war scdan hait under Helasin
lifstid. Elmligen sade mannen: "Lat mig gä; tl)
morgonrodnan g,n- upp." Mcn Jakob inwailde:
"Jag siäppcr dig icke, ined mindre dn wälsignar mig."
Mannen swarade: "dn hafwer med Gud och mennistor fälnpat och fatt öfwerhanden och diit nainn stall
hädancfter wara Israel." Dctta namn betyder: cn,
kämpar med Gud. Derpä wälsignade han ho«
noin; och ehuru Jakob ei fick weta hansnamn, för»
siod han dock häraf, att det war Gud sjclf; hwarlöre han ucbrast: "Jag hafwer sett Gud, cmsigtecmot
ansigle och är frälst wordcn."

tili

tog

sitt fädcrncsland,

sex

som

sorran

som
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Nn gick solen upp och Jakob säg sin broder Esan,
mcd alla sinä niän, komina. Mcn han baswadc nu
e! mcr; ly dcls bönen, dels den gcnomgängna fainpcn hadc stärkt Hans mod, atr ci frukm för mennistor, dä G»d war mcd honoin. Emedlcrtid bngade
han sig sin gängcr ncd till jordcn för sin brodcr,
och Hans hnstrn och barn likasa. Bäda bröderna
woro nu wänner, togo hwarandra i fainn och kpste
hwarandra, och grcto af rörelse, att wara försonade.
Esan wille i början ci emotcaga siankerne af Jakob;
incn lät stmligcn öfwertala sig
Sedän resie
bröderna hwar sin wäg.
115.

Josef säljes af sinä bröder.
1

iilskade

Mos. B.

ingen

37 Kap.

af sinä söner sä mpcket soin

Josef, eniedan han war född af den stöna Nakcl,
dä Jakob rcdan war gammat. Han lät derför göra
honom en gansta wackcr klädning och omfattade ho-

allcid mcd en ntmärttare ömhet. Ur desiä siäl
pa Josef och sake a!drig ettgodt
ord lill bonom. Detta dat närdcs ännn mer dcraf,
att Josef ointalade for sin fadcr/ när Hans bröder
noni

asimdades brödernc

giorde nägot ondt; och ändlligcn hadc äfwcn Josef
haft twä drönnnar, dem han omtalade för bröderna
och af Hwilka de funno sig förolänipade. Den första
drönnnen war föliande: "lag t»ckte, att wi tillsamnians bundo kärfwar pä fältet och si, min kärfwe
resie sig upp, och edra kärfwar bngade sig för niin
kärfwe." Dä utbrusto Hans bröder: "ssnlle dn blifwa war Konung och räda öfwer osi'?" Och fran
den sinnden hatade de honoin ännu mera. Denandra drönnnen war denna: "lag tyckte, att solen,

mänen och elfwa siiernor bngade sig för lnig." Denna beriittelse ädrog honoin föliande tillrättawisning
2«
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«f fadren: "Hwad 2r det for en dröm? stulle lag
och din moder och dina bröder falla ned till jorden for
dig?" Emedlertid lade Jakob dcnna dröm pä ininnet.
tid derefter drefwo loscfs bröder sin fa«
ders bostap i bct i Sichem Josef fick dll sin faders
befallning, att gä och se cfter, huru det siod till med
bröderna och bostapen. När dc mi pä längt Hall
blefwo warse Josef, sade de till hwarandra: "Ti, drömmaren kommer! lätoin osi fls ihjel honom. Men den äldsle brodren, Ruben, war e! ense mcd dem derom; utan
sade: "lätom oZ icke utgjuta blod; utan helore kasta
honom i gropen, soni är i ötnen.'' Dctta räd gaf
Ruben i afsigt, att sedän taga upp Josef hemligen
och äterföra honoin till fadren.
Dä nu Josef koni frain, klädde de af honom den
wackra klädningen och kastade honom i den omtalade gropen, i hwilken dock ei war uägot watten. Sedän satte de sig helt sorglöst ned cill att äta. Emcdlertid restc nägra törmän händelscwis förbi. Da
förcflog luda, citc de stulle säija Josef till desa.
Dctta förstag ancogs af bröderna: de drogo upp honom ur gropen och salde honom för tjngu silfwerpenningar. Men Ruben hade under tidcn hemligen
gätt till gropen, för att draga upp Josef; men dä
han kom fram och ej fann honom, ref han sinä tläder och äterwände till bröderna, fägandc: "Pilicn är
icke der, hwart ssall jag taga wägen?" Nil siaqtade de en bock och doppade losefs tlädning i blodet;
och ffickade den sedän hein till den gamle fadren,
l»ed detta budstap: "Denna hafwe wi sunnit,
eflcr, om det är losefs?" Jakob kände genast igen
klädning,
den och ntbrast: "det är niin älskade
ett wilddjur hnr rifwit och uppätit honoin." Alla
Hans barn sökte trösta honoin; nien han kunde ej
emottaga nägon hugswalelsc; utan sade: "Jag warder mcd s°rg nedfarande i grafwen till min son."

se

sons
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Josef kastas i sängelle för sin dygdö ffull.
,

M°s,

V. 39 Kap.

Aöpmiinncn togo eniedleriid lo>'ef nied sig till Egppcen och saldc honoin cill Äonnngens Hofinästare
och Höfwidsinan öfwer Drabaiiicr>,a, Potifar. Och
Josef blef först en ringa licnare; incn scdaii fattade
Poiifar allc iner och iner förcroende till honoin och
bonom öfwer hela sitc hils, sH att allt gick gesacce
nom Josefs händer. Dock haee ban ei iner, än sodan, för all sin ticnst. Men Gud wälsignadc Potifars hus för Josefs stull och denna Herrans wälsig»clse wisade sig nti alit hwad han ägoe.
Nn war Josef wäl wärc och hade ectwackertntfecnde. Derföre wille Poiifars hustru förföra honoin.
Men Josef war dygdig och swarade: ''Hwi stullc iag
ja inycket ondt göra och sunda einot
Härmcd
lät dock icke dcn läcisinniga qwinnan afwisa sig, usökte dagligen föilcda honoin. Men Josef nno-

wck hennc, fä inycket han kunde. En dag koin han
likwäl in, da hnstrnn war ensain, och dä tog hon
fatt i Hans mamcl och wille faswälla honoin, Men
Josef leinnade inanteln och fludde »r husec. När hon
nn inäricc act all inöda war förgäfwes ainoänd,
ropade hon alit hnsfolk tillsannnans, och drstylldc lo>
si f, att hafwa wclat wäldföra henne, nien tilladc,
alt, da hon började ropa, hade han flutc och qwarlcinnat sin niantel. Mainein lade hon brcdwid sig,
till desi henncs man koin hen,, och npprepade
ina bcstyllning för honoin,
Potifar knnde ei annat, än tro henne, och lät,
utan ransakning, kasta Josef, ehnru offyldig han än
war, i dec fängelse, der Konnngcns fangar woro.
Men Gnd, soin aldrig öfwergifwer den froinine,
wakade äfwen öfwer Josef i fängclftt och lät honom

sam-
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Fängwaktarcns gunss, sä att han
loscfZ uppsigt.
17.

fängarne undcr

losefs befrielse ur fängclset,

satte

alla

1 Mos, V, äN och -li K.,p.
det loscf war i fängclict föllo twa af Komingcns förnäniste »iän i onäd, ncinligen Ofwerste
Miinskänkcn och Ofwerste Vagarcn. Vcgge ka>tadcs
i fängclse, och dä loscf en inorgon kom in lill dcin,
fann han de»! ganska bedrofwadc. Han fragade
deiu orsakcn till deras sorgbundcnhct och fick da wcta,
att "dc bäda under den förliona nattcn haft besynncrliga orönnnar, och att ingcn war till hands, soul
funde iittpda dcin." loscf bad dein "berätta sinä
drömmar, churn Gud allena funde gifwa den sanna
drontte,
forklaringcn." Da sade Munstänken:
att ett wintriid siod frainför »ng, hwilkct hade tre
grenar ined niogna drufwor; och jag priisiade drufworna i Faraos bägare, soin jag hade i hangen,
och räcktc den ät Kommgen." loscf >adc: "de tre
grenarne bctoda tre dagar; och cfier tre dagar ssall
Konungen sätca dig ater till ditt embete." Den'cuite
tilladc han: "cänk pä inig, da dig wal gar och «t<
wcrka nnn bcfriclse; tp jag lidcr ostyldigt,"
Bagarcn bcriittade nu: "lag drömde, att jag
l'ar tre ftätade korgar pH niitt hufwud, och i den
öfwcrsta allchanda bakad uiat för Konungcns bchof;
luen foglarne aco ur rorgen pa initt hufwud." M
denna dröin gaf loscf följande uttydning: "Tre korgar äro tre dagar och efter tre dagar stall Konungen läta hänga dig i cn galge, och dä stola foglarne
äia ditt kott."
Vada deffa förklaringar gingo i fullbordan, dä Ko«
nungen lre dagar dcrefter firade sin födelsedag, ly Munstänken insattes äter i sin befattmng; inen Vagaren
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blel hängd. Qfiversicinunssänken länkte dock ci vä Josef
honom cn l,Nlg iid,
cllcr daiis dcgäran, litan
honom dlroin.
lill desi cn ny händclie

är tercficr, twänsju stöna och
feta nöt uppsiiga ur flodcn och
siu wanstap'
liga och magra, dejia sednare äco upp de feta; och
woro dock lika eländiga. Scrax dcrefcer tl)ckte han
sig se sju tjocka och sutta ax wexa pä cn stjclk och
ftoan sju ttinna och förwil!nade; och dc siu lunna
arc» uppsiukade de ijocka. '.'lcär morgonen inbröt,
lät Farao genast san,,,,ankalla alla späinän i Eg»ptcn; men de kimde ickc förklara dröutinarne. Da
steg llfwelstcmunsfänken fram och sade: "lag
nier i dag ihoa, minä synder. Da jag' war i fan»
gllsct sacc dcr en ung Ebreist man, so»> kunde littoja drönnnar"
loscf blcf ,qenast eNcrstickad.
Qck
Farao hade hcrättat drömmarnc för honom,
sade han, acc de sju feta nötcn och le siu cjocka axcn
bctydde siu goda är; mcn dcremot dc
magra nöten och sju tunna axen sju härda är. Han gas lil-lika Konungen dct
att läca cn förständig och
tlot man undcr dcn goda n«n uppköpa dcn öfwcrssöd!ga säden, för att dermed sedän kun im förse
landei, da mistwcrc-ärcn inbröco, Decca rad behagad?
F>'rao, och ha» bestänide Josef sjclf cil! dcnna befauning och sacte honom lill högfta man öfwer hela
Egyptcn. näst Konungen.
ban tog lillika fin ring af handcn och iatte dcn
pä lofcf och Mddc honom i hwitt silke och hängde
en guldkedja oin Hans hals, och lär honom sinä,
pa sin andra wagn och framför honoln utropa: "Dcn»
ne är wndecs fader."
Konungen

ne dröimnar.

hade

Först

cw,l

tyckle

se
seoan

han sig

sm
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18.

losefS bröder resa

lill Egypten under
mistwcp.ären.

,

Mos, V. 42 Kap.

Hungersnöden siräckce sig icke blott till Egyptcn,
utan ock till andra ländcr och dcribland äfwen lill
Kanaan, der Jakob boode. När han fick weta, att
nti Egyptcn funnos yiuniga sateöförrädcr, sände han
dic sinä söner, att kopa. Dock wille han ci sticka
sin yngsie son, Benjamin, einedan han fruktadc, att

ssulle hända> honoin unoer «san. Joscf
och st snart nägon wille
hafwa nagot, sade Äonnngcn alltid: 'Gack till Josef
och hwad han sägcr, det Meri" När nu lakobs
söncr äfwen blefwo hänwisade till honoiN/ föllo de
ncd till jordcn pä sict ansigte förhononi, sasoinwcinligt ,var, när man sklillc hclsa en inycket hög rcrson.
Josef igcnländc deni gcnast; mcn de tundc ci ana,
att han ssulle wara dems bortsälde brodcr. Ei hcllcr
nagot ondt

war nu radande i landet

tundc de kanna hononi pä spräkct, ty han nyttiade
alltid tolk, dä han talade mcd dcm Da nu Josef
sag sinä bröder ligga för sinä fötter, erinradc han
sig den dröin, som han haft i sin barndoin, att Hans
bröder en dag stnlle bnga sig för honoin Mcn han
röide sig ci, uian pasiod, att de woro spcjare och^
säsoin sädane borde fängstas. De försäkradc wäl,
att de woro redlige män och tolf bröder; mcn da
inwände Josef gcnast: "Hwar äro da dc twa?'' De
swarade, att den yngste war heunna hos fadren;
uien den cne icke mer i lifwet.
Josef förllarade nu,
alt en af dem ffulle hcmsändas, att hentta dcn vng»
stc brodren, pä det han deraf inatte se, oin de talade
sanning eller ei. De öfrige stulle under tiden siadna
i fängelse. Dä de hörde denna dom, sade de, pä
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hwarandra: "Detta hafwa w! ädraait
wär
härdhec emot wär brodcr loscf; nu
»st
wardcr Hans blod utkräfd." När Josef hörde dctta
och dylika uttryck, kundc han cj afhalla si<) fran tä°

sitt

rar,

spräk, t!ll

getto»,
utan

masie

yan domen

sa,

wända si,a bort.

act blott Simeon

mildrade

skulle stadna qwqr,

säsom fangez mende andra nio fingo vesa, att hcniföra
säden och hemta Benjamin, Mcn da de töinde
fanuhwar och en sinä ut>,ifna penningar i sin säck; ti)
Josef hade bcfallt, att de stullc inläggas. Dctta
wcrkade sa wäl hos fadrcn, som söncrne, mycken
oro och förundran. Emedlertid, da denna säd war
förtärd, masie Jakob äccr sticka sinä söner till Egypten. Mcn de wllle ei rcsa, sa wida de ei fingo
Benjamin mcd sig, cy de wagade, utan honom, ei
komma inför loscfs ögon. Huru päkostandc det än
war for den gamle Jakob, masie han dock sälcdcZ
lata sin yngfta son äcfölja dein. Men da de mi
liade konlmit till Egyvtcn, wille de ätcrlcinna ät

förestandarcit öfwer loscfs hus penningarne för
den förra säden; men han mottog dem ej, mansade,
att
Gud hade mähända .qifwit dein denna skcut
i dcras säckar. När dc scdan koimnic in till Josef,
«"mottoa han dcm wänligt och frägade efccr dcras
fadcr; och da han fick se sin älskadc brodcr Bcniamin,
sadc han: "Gud ware diZ nädig, min son!" Och han
b!cf sä rörd, att han, för att icke wisa sinä tarar,
mäsic gä i ett särstildt rum, Border dukadcs emcdlcrtid och losefs bröder blefwo äfwen bjudna till
mältiden. Dc blcfwo ordnade wid bordet eftcr sin
älder, hwilket högligen föruudrade dcm, Föröfrigt
sucto de wäl wid ect särstildt bord, emedan Egyptierna ei wille äta tillsammans ined Ebrccr; ilicn
matcn gafs dein fran losefs bord. Benjamin fick
fcm gänger sä mycket, soin de andra, cmedcm Josef

iilssade honoin uiest.
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19.

Josef

upptäcker sig för sinä brcder.

V.
och 42 Kap.
före brödcrnas hcinresa gaf Josef
föresiänoaie bcfallning, act fiM deras säckar mcd spisning och lägga hwars och cns pcnninaar i hans säck,
samt derjemce öfwersi i Bcnjamins säck loscfs silfwcrbä>)are. När sedän broterne, följande morgonen,
hade lcmnat staden, fick föreständaien bcfallning, ait
resa efcer dem och säga: "Hwi hafwen I lönc godt
mcd ondt och bontagic »un Herres silfweihäaale?"
I medwciandec af sin ostuld, swarade bröderne:
-1 Mos,

«

sm

Nftoncn

"Den, hos hwilken bägaren finnes, han mä dö, och
wi öniga wilja derjemce blifwa loscfs trälar!" Nn

började förcsiändaren nndersökningen och fcmn sintli>)cn bägaren i Bcniamins säck. Ehurn lakobs
söner ei knnde förstä, hurn detta cillgiict, blefwo de
dock 3 bcdlöfwaoe, att de sönderrcfwo sinä kläder
och äterwände till loscfs hus, och follo pä knä för
honom- Da sade Josef: "Hnm wägaden I göra
detta? I hafwen hört onttalas min förmäga, ait
förmse hwad win händer: Ing stulle in sirax weta
änvcn detta!" luda swarade da: Gud hafwer straft
si, wi och den,
sat dina tjcnarcs
lios hwilken bägaren blcf funncn, wilja blifwa min

s

sorra

herrcs trälar." Men Josef sade: "dloct dcn, hos hwilken bägaren fans, skall wara min flaf; inen I öft
hcn, i frid till eder fadcr.'' Dctia ucrige >nä
siag försträckte isiinnerhet luda; cmedan han hade
gatt i borgcn för, att Benjamin ffulle ätcrföras till
dcn gainle fadren. Han bad derföre Josef, att fä
sladna qwar i Venjamins sialle: "ty," sade han/"o»«
wi komina hem, utan war yngste broder.
stola wi
i iörtid lägga wär grähärige fadcr i grafwen." Nn
blcf Josef rörd, att han ej liingre kunde tillbaka-

sara

sa

sa
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halla sinä tärar. Derfore bad han alla, utoin brö«
derne, gä ut och lemnade sedän ftitt lopp st sinä
tärar, samt sade: "lag är eder broder Josef: Lefwer min gainle fader ännu?" Da blefwo Hans bröder ännu mer förfärade och kunde ei swara ett ord.
Men han bad dem komma närmare och tilltalade
dein wänligt och försäkrade, att han ci ämnade hämnas, for det de sält honoin; utan sade det hafwa
warit Guds stickelse, att han koin före dem till Egpptcn, pä det deras gemensainma wälfärd derigenoiu stulle främjas. Och soin ännu fein swära 8r
woro att wänta, sä bad han dem resa hem och med
den gamle fadren styndsamt äterkoinma till Egypton. Här wille han uppläta 8t dein landet Gosen,
der de stulle blifwa rikeligen forsörjdc. Sedän tog
han Benjamin om halsen och de greto wid hwarandras brost. Derpä stänkte han sinä broder en högtidsklädning hwar; men gaf Benjamin fein sädana
och deffutom tre hundrade silfwerpenningar. Slutligen fände han till fin fader tio äsnor, lastade med
gods och tio äsninnor med säd och bröd och annan
spisning, samt sade till sinä broder, da han tog afsked: "Kifwer icke pä wägen.'' När bröderne lommo hem och bcriittade för Jakob, att Hans son Josef ännu lefde och war herre öfwer hela Egnpten,
funde han ei sätta tro dertill, förr än han sHg de
stänkcr, soin Josef stickac: Dä blef han likasomung
pä »ytt och utbrast: "lag hafwer nog, att min son
Josef lefwer ännu; iag will resa och se honom."
Och han reste med hela sitt hus, soin bestod af sjuttiolwä personcr. Josef reste emot honom, och dä de
omfamnat hwawndra, sade Jakob: "Nu will jag
gerna dö, efter jag hafwer sett ditt ansigte, att du
ännu lefwer." Konungen lät, pä loscfs begäran,
Hans fader bo i Gosen, som war den biisiä delen af
landet. All den hämnd/ han tog pä sinä broder, beHiibner.
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siod saledcs i wälgerningar samt denna nulda aw
märkning: "I tänkten ondt einot mig, men Gud
hafwcr wändc det till godo."
20.

Egyptistä trätdomen.
Mos. V. 49, 2 Mos. B. 1, 2 Kap.
Jakob gifwit sinä söner sin fadcrliga wäl«
fignelse och pä luda öfwerflyttat den försifodflorätt,
soin de tre äldste förwcrkat, och forutsagt, ait af Hans
siägt stulle werldcns Frälsare födas, afsonmade han.
Ock Josef och Hans bröoer afledo äfwen cfterhand;
incn deras efterkommande förökade sig sa talrikt i
Egupten, att de uppfyllde landet. Den Konung,
soin nu rommit pä thronen, wiffce icke af hwad godt
Josef hade gjort landet; utan emedan han böriade
frukta, att Israels barn skulle göra uppror och förena sig med Hans ficnder, bestöt han, att genom list
,

derfore bhgga nha städer och
hardt bctunga Israels barn,
hwilka fingo arbecet sig älagdt. Men ju merdefördesto mcr tilliog deras antal. Da befallde
Farao, att jordecmmmorna stulle dräpa alla gosi,e«
iordegunnnorna woro
barn roid deras sodlse.
bädc gudfrukiigare och ömsintare och ätludde icke denna grumina befallning. Da denna list saledcs ejfick
framgäng, befallde Farao allt sitt folk, att be stulle
kasta de Israelitista goffebarnen i clfwen, sa snart
de blefwo födda. D>r hände en gang, att Faraos
dottcr, med sinä jungfrur, gick neo till floden för att
bada. Och hon.warscblef i waffen wid siranden en
kisia, som war bestruken «ncd ler och bcck. Hon lät
upptaga den och si, da den öppnades, läg deri ect

utrota dem.
.qcnom

litct barn,

en man

Han

som

lät

grät

bittert. Detta war en

son

till

af Levi hus, wid namn Amram. Modren
hade i tre mänader fördöljt barnet, mcn da hon stut-
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ligcn ei längre wagade hafwa det heunna, lade hou
det i wasicn wid floden, och siällde sin dc>lier att gifwa akt uppä kisian. Detta allt, pä der cj barnct,
enligc Konungens bcfallning, ssntte dräp.is. När
Faraos dotter lätit upptciga listan, koin darnets,>
sier ftain och pä Prinsessans defallniXg, gick honatt
kalla en amma, hwarlill hon naturligiwis walde sin
och det späda barnets moder. Dä barnct war uppfosttaot, leuinades det säsoin eget barn at Faraos
dotter, hwilken kallade det Moses. Men Moses tyckte ej oin hoflefnadcn, sedän han blifwit äldre; utan
wisiades heldre bland sinä landsmän Israeliterne.
Da han nu säg deras tunga arbete, och huru en
Egyptier en dag illa slog en Israelit, blcf ftan sa
wrcd, att han slog ihjel EgMiern. Detta fick Farao weta, och Moses flydde dä, af fruktan, till en
Prcst, wid namn letro, soin gaf honoin sin dotter
till maka och lät honom blifwa herde öfwer sin hjord.
21.

Gudö befallning till Moses att
folk ur Egypten.

föra Israels

2 Mos. V. 3 Kap.
det Moses wakcade sin swärfaders fär, koin
han en dag imill berget Horeb. Här fick han se en
förundcrlig son, neiuligen en törnbusse, soin brann,
utan att uppbrinna. Da M?scs gick närniare, talade Gud till honoin ur busken och sade, att han

hade setl Israels folks elände och förtryck, och hört
deras suckar, och dcrföre nn wille genoin Moses fo<
ra den, in uti ett bättre land, neinligen deras fä<
dernesland Kanaan.
Guds wilia bordc Moses förkunna ss wäl forDenna
Israeliterna, soin för Farao. Men Moses bäfwade, att wisa sig för Ko<
nungen, och ansaa, sig ej Heller pasiande, att utföra
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st wigtigt wiirf. Han undanbad sig det säledcs
att Israels folk ei stulle tio Hans ord
oin sin högre sändiling. Pä Hcrrans allwarliga be<
ett

och föregaf,

fallning gick han likwäl; och for

act blifwa lrodd,
erhöll han föruiäga alt göra tre underwerk, neniligen: först stulle Hans siaf, dä den kastades 8 jorden, förwanolas i en orin, och dä han sedän toq
denna orin i stierten, stulle den äter blifwa en staf.
Det andra undertecknet besiod deri, att dä han siack
sin hand i barmen, stulle den blifwa spctälst, och
när han andra gängcn siuckit den in, stulle den utdragas frist. Sliitligcn stulle watten, soin han tog
ur elfwen 05H gjöc pä corra landet, förwandlas i
blod. Gud gaf äfmen Moses en mcdhielpare i brodren Aron. pä det Moses ej stulle hafwa nägon undfiykt i sin brissanoe wälnlighet; dä Aron, säsom en
wältalig nian, förde oidec.
När nu Moses och Aron för Israels folk berät»
tade, hwad Gud talat, och giorde underwerken inför
deni, trodde de och prisade Gud. Sedän gingo bröoerne till Farao och sade: "Sa säger Herren, Israels
Gud: 'fläpp mitt folk. att de mä halla mig en hög«
t!d i öknen'." Men Farao inwände: "Ho är Herren,
hwilkens röst iaq höra stall? lag wet intec af Her«
ren, och will e, Heller stäppa Israel." Och derpä
tallade Konungen genast arbctsfogdarne och bcfalloe
dc»i, att ci wi?are laca bcmia sirä at folkel, för att
bränna teglct, sä,oiu förnc haoe stett, och litwäl ä»
lägga dcin, att bränna lika mpckec legcl, soin förut,
pä det de ei mätce hafwa lid alt lDffna till förföristt
tal. Arbetsfogdarne ätlydte Faraos befallning, och
emedan
Israels folk knotade öfwer Moses och Aron, gick
deras lidande för deras stull hade ökats. Dä
Moses inför Herran och sade: "Herre, Israels folk förtrnckes nu, mer än förut; hwi hafwer du sändt mig."
Han fick dä Guds befallning, att trösta folket och

v
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förkunna dem Herrans lofte on: frälsning; »ncn de
hörde honom intet, för förtryckets stull, hwarunder
de suckade.
Sedän bad Gud honoin g.r till Farao och göra
underroeiken; men enirdan Faraos wise giorde sainNu läc
ina under, trodde Farao ei incr, än föruc.
Gud en inängd swara landsplägor komina öfwer Edet Konungcn stulle släppa Hans folk.
gypten,
Endast Gosen, der Israels folk bodde, bcfriades frän
nöden. Men ehuru Fa>rao wid hwarie ny pläga
lofwade göra Mofes och Llron till wilies, oin de blott
afstaffade cländet, uppfyllde han dock ei sitt lofte,
när nöden war öfwerständen. Slntligen »r>ar Farao
sä uppbragt pa Moses och Aron, att han hoiade dein
uied döden, oin de mer wisade sig för Hans ögon.
22.

Moses förer Israels folk ur Egypten.
2

Mos. B.

11, 12,

13 och 14 Kap.

Farao salunda den ena glngcn efter den
andra brutit sinä löften, att släppa Israels folk och
förakcat Gnds befallning, fölkimnadcs honom, atr
den sista
skulle drabba Egypten, och denna
bestod deri, att wid niidnatistid stulle Hcrrcn sta
alli förstfödt i Egypten,
bland inennistor och
bostap, Men Israels folk stulle den sista anonen
förc afcäget stagta ett lain i hwarie hush,ill och förtära
det hclt och hallet, fann bestryka dörrträoen med blodet, till ett tecken, hwarigenoin de stulle undwika den
allinam häriande döoen bland landets förstfödde. Wid
denna maltio stulleIsracliierna äfwen wara fullkoinligt
rcsklädda, för att gcnast kunna begifwa sig pa wiig.
Och denna luältid fick nainnet Pästahögtidcn, act
plininna huru Herren gick förbi och stonade Israels
folk saint frälsade den, frän Egypten och har, i denna betydelse,

alltsedan af Indame blifwit firad.
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Emedlertid, dö niidnatten inbröt, flog

Herren

allt

förstfödt war i Egvpten, allt ifran Faraos förstfödde son och tronarfwinge, intill den ringaste E»
gyptier. Da blef en gruflig jcmmer i hcl» landet,
tp det fanns ingen Egyticr, som ej hade nägon död
sitt hus. Farao lät gcnast under natten tillkalla
Moses och Aron och sade till deiu: "Goren cder färdi,ge och faren bort frän mitt land och tagen nied
«der all eder egcndoin." Och Egyptierne pästpndade
dem, att genast aftäga och lato dcm fä allt hwad
de af dcm begärde. Nu uttägade Israeliterne till
ett antal af öfwer sexhundrade tusende niän, litoin
qwinnor och barn- Mm knappast hade de hunnit
ur landet, dä Farao ängrade, att han hade siäppt
sa lnänga arbctare, och bestot, att förfölja dem nied
fin krigshär. Men Herren satte ett stort nioln
eniellan Israeliterna och Egpptierna, sä att de >'ednare ci knnde se de forra. Sedän sträckte Moses ut
sin hand mcd stafwcn öfwer Röda hafwet, hwarwid
de woro, och si, hafwet delade sig och wattnct föll
«ndan, sa att Israeliterna glngo torra deröfwer.
Nu följde Egyptistä hä«n tiitt cfter de», och war
dct

»

nndt i hafwet, utan att weta det.

Men

geno»l

Herrans stickelfe föllo hjulen af deras siridswaZnar.
Dä blefwo de försträckte och ropade: "Lät off si»
undan; ty Herren sirider för Israel emot osi." Och
i detsamma woro Israeliterne öfwer och Moses utsträckte äter stafwen öfwer wattnet; och det toin tillbaka i sin stod och fördriinkte bädc Fara? och alla
krigare. Och Israels folk prisade Gud och trod>e fran d,en siunden pä Mofis högre sändning.

Wandringen genom öknen under Mofis anförande.

I

2, 4

fyratio sl inade

Mos. B.
Israeliterne omkring i den A-,
och

2
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raoista öknen, innan de kommo till det utlofwade
Kanaans lcmd. Och Herrcn gick före dem, om dagen i en molnstod, pä det han stulle föra dem den
rätta wägen, och om natccn i en eldsios, för att
lM dem. De kunde sälnnda wandra bäde dag och
natt. Längre ftam läc Moses, pa Hcrrans bcfallning, göra ett tält, helgade delsanmm till ett Herrans
tcmpel och det fick namn af wittnesbörders Tadernakel. När
dröide dcröfwer, Hollo
Israeliterna sig siilla der de woro; mcn dädenhöjde
sig, fortsatte de resan. Pä det de ej under wandringcn stulle lida brist pä lifsmedel, lät Gud hwarje morgon, före solens uppgäng, ett siags brud nedrcgna, som bestod af smä runda korn, hwilka smakade säsom semla mcd honung och kallaoes Manna.
Men pä sabbaten föll intet, utan de mäste dagcn
förut samla in dubbelt. Saknade de waltcn under
wandringen, sä stog Moses >ued sin staf pä en llippa, och dä litftödade genast tillräckligt watten för allt
folket. Men occktoot alla desiä bewis af Gnos näd,
woro Isiaeliterna dock ofta inisinöjda, knotade mot
Gud och wisaoe sig upprorissa emot Moses. Sä sade de t. ex. en gäng: ''Hwi hafwer du fört osi ur
Egvpten, att wi stulle dö i öknen?" De wille ncmligcn ej iita manna; utan sadei "Denna lösa >nat
är osi motbjudande." Dä sände Herren ibland deil,
giftiga ormar, hwilka dödade mänga. En annan
gäng giorde Korah, jemte en stor dcl af folket, upp/
ror mot Moses; men jorden remnade och uppsiuka»
de alla de upproriste. När sedän de, söm Moses
ulsändt att bese Kanaan, äterkommo med den bc«
rättclse, att der bodde ett storwäxt och grymt folk,
sa wille Israeliterne äterwända till Egypten, och
glömde, för en falst berättelse, all den nöd, urhwilken de blifwit friilsade. Dä förklarade Herren, att
de gamle,

soin

utgätt ur Egppten,

stulle

alla dö i
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öknen, wed undantag af losna och Kaleb, hwilka, o<
aktadc dc warit bland dcni, som blifwit sändc, alt
i becrakcande, ei bade sammanstämd
taga
nied dc öftige, iltan förklarat !a,wet wara godt och
radt folker, att icke affalla frän Herran, Degainle,
mwandrat ur Egypten och hwilka saledes dogo
imdcr dcn 4!i:ariga ölcnwandringen, woro
hun-

soni

dradc cnsende niän och ungcfär lika
ras bary, soin föodes nnder
Kanaan i besittning.

resan

inanga

scx
woro

de-

och hwilka cogo

24.

Lagens utgifwande pä berget Sinai.
2

i 3:die

Mos.

19 och 3

Mos. V.

cfter Israeliternas

utwan-

dring ur Egypten, dä de koinnuc cill berget Sinai, fick
Moses befallning af Gnd, act förkimna Israclirernc,
det Herren mcd dcm wille ingä ccc förbund, att de
sknlle halla Herrans b»d, sä wille Han wara dcras

G:id och bestyddare. Folket förklarade sig wilja gora
allt hwad Hcrren dem biöo. Da tillsade dein Moscs
att Helga sig och twäcca sinä kläder och halla sig lillreds till 3^die dagen derefter, da Herren wille for«
kunna dcm sin lag. Och när 3:d,ie dagcn inbröt,
blcf ett dnnder och en linngeld och ett tiockt nwlil
tring Sinai berg, jentte ett lino, säsoin af dcn starfaste baftln. Och Herren nedsteg i molnee pä bergshöjdcn och hela berget började ryta och stälfwa.
förde Moses Israelitcrne ur lägrcc frani niot berget;
mcn de woro yttcrst försträckte. Han warnadedein,
act icke g 8 närmare, och satte siängsel, inoin hwilka
de ei fingo träda; emcdan rnnnncc war för hcligt,
att af alla beträdas. 3ln förknnnade Gud sin heliga
lag, hwaraf de tio budordcn aro för osi wigtigast
att kanna, Derefter gick Moses in i molnet pa
berget till Herran och blef der 40 di)gn, hwarunder
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befallnlng att göra en Ark, öfwerdragen
mcd guld,
stulle fallasFörbunoecsArr','h>vari
lagcns iwenne taftor lades. DcZa sicncasior, pH
hwilka budorden woro strifne af Gud sjclf, fick Moses,
dH han stcg ned frän berget. Mcn under Mosis
fränwaro hade folket sw.nligcn syndat. Te
hade gätt tili Aron ock sagt: "Upp och gör osi Gudar,
gä före osi." DH gjorde Aron af qwinnornas
öronringar cn gyldene kalf, och när den war färdig,
det
anstälde folkec en högtid för dcnsamma,
waric en Gud. Gud säg detla och hotade acc siraffa
dem, incn Moses bad innerligc för dein och Gud lat
sig der af bewekas, att förl.na folket. Men när
Moses kom ned frän bergec och sjclf fick höra
och dansen, blef han sä wred, ait han slog sönder
lagens taflor, och uppbrände kalfwcn. Och Moses
läc Lcwiterne, hwilta förblifa'ic trogna, siraffa de
affällige, och pa den dagen föllo tre insende inän.
I de sönderflagne taflornas sialle gjorde Moses twä
nya, likadanna mcd de förre, och pH dem stref Her<
ien de samina cio budorden.
Sedän nu Moses sH länge hade talat med Her«
rcn, sten Hans ansigte,
att han mHste hänga ett
täckelse för sig, dä han stulle tala till folkec; men
hwilkcc han borilade, da han accr gick inför Herran.
N.ir Moses facc förbundets- ark iardig, förwarades den im wictncsbördcis tabcrnakel,
wid sain»
mi iid blef förfärdigadt.

han fick

som

som

sasom

sa

som

Wandringen forcsattes sedän. Men Moses kom,
likasom Aron, icke in i Kanaan, emedan de bHda
hade syndat emot Gud, roid ett annat tillfälle. Dock
wisade Herrcn hela landet för Moses fran berget
Nebo, der Moses dog och blef af Gud begrafwcn,
pä det ingcn stulle kanna Hans graf ock derwid
bedrifwa afguderi.
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25.

Israeliterne under Domare.
Aihnicl, Ehud, Samgar, Debora.
5

M°s.

V,

och Dom. V.

I—2 Kap.

Före sin död insatte Moses till sin cfterträdarc, i
befälet öfwer Israeliterna, en tapper umn wio nainn

losua, hwilkcn ändtligen forde Israeliterna in i
Kanaan, incog landet och besegrade desi innebyggare.
Äf>rcn med honom war Herran, sasom han »led
Moses warit, och bewisade sin litmärkta näd. När
han förde folket öfwer Jordan, delade sig waltnet,
och de gingo torrstodda igenoin. Staden Icricho
intogs pä det sätt, att de bläste i basuner och upphafde ett härstri, hwarwid tornen och fästningsinnrarne rainladc. När losua en dag e,i hann filllkoinligt siä sinä sicnder, utwerkade han, att solen
siod stilla i Gibcon och inänan i Aialons dal, till
desi scgrcn war wunncn, Han delade scdan landet
enicllan de 12 Israels flägccr. Derpä försainlade
sig folket i Silo och uppsatte wittnesbördcts tabernarel. Och losua siyroe Israeliterne till sin död;
och sä länge han lefde, tiente de Herran, nien sedän
han och de, soin ined honom hadc inkonunit i landet,
woro döde, och ingcn >ner war öfrig, soin erinrade
sig Hcrrans nadefulla gcrningar, sä började Israeliterna dyrka de afgildar, soin af kringbocnde folk
tlllbäoos och nfföllo sä frän den sanne Gnden. Hcr«n straffade dem dä och lät deras fiendcr blifwa
dcin öfwcrniägtige. När de nn ängrade sig, förbarinade sig ock Herren och lät bland dem uppsta
Do»nare, hwilka besegrade fienderna och ftälste landet. Den förste bland dcssa Domare war Achniel,
hwilken besegrade Kommgen afMesopotamien. Men
sedän de äter syndat, och Moabiternas Koming kufwat
dem, lät Herren, pä deras änger och bön,z den «n-
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dra Domarcn,

Ehud, besegra deras fortrockare.

Dcn tredje war Samgar, soin nied en hcrdastaf
siog scxhundradc Filistccr. LLidare blef Kanancernas
Konung Jäbin dcras förcryckarc. Da »var Dedorc'.
Doumrinna i Israel. Ho» angrep labins Härhofwidsuian Siscra och siog honou, och han blef pa
sin flpgt dödad af en annan qwinna, wid nainn
Io«l, hos hwilken han sökt en tillsiyktsort. Isracliterne fortsatie sedän kriget, till desi labins wälde
war krosiadt och deras land frälsadi.
26.

Fortsättning.
Gideon, lephtah.
Dom. V. 6< 7 och 8 Kap.
Israels folk ätcr syndadc, lät Glid Midianitcrne
bUfwa dem öfwerinägtige i sjn är. D,l ropade de
ä«r till Herran och han bönhörde deiu och sände sin
Engel till Gideon, loas son, af Manasie staiu.
Engelcn sade till Gideon: "Hcrrcn ware mcd dig,
dn stridsannne hjelte." Gideon swarade: "Är Hcrrcn med off, hwi wcderfarcs osi da allt detta, och
hwar äro alla Hans under, soin wara säder hafwa
fer ost bcrättat, hurii Han dein frälste utur Eguvtcn'? Hcrrcn hafwer nn öfirergifwifwit op ochlci».nat osi i MidialiiternaZ walo.'' Da wänoe sig
Hcrrcn till Gidcon och sade: "Gack astad i denna
din krast, soin jag diggifwcr. Du stall frälsa Israel
nr de Midicmiters wald; si, jaa sänder dig." Gideon
swarade: "Min Herre, hwarined skall jaa frälsa
Israel? Si, niin slcigt är dcn uiinsta i Manaffe
och jag är dcn swagaste i inin faders hus." Herrcn
sade: "Jag will wara nied dig, att du stall siä dst
Midianiter,
woro de blott en enda man."När
Gideon sedän blifwit fullkouiligt öfwerwgao, att det
n'«r Henen, son, gifwit honoin hetta uppdmg/ gick

Da

sasom

sa
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hän ut och nedbröt afguden Baals altare och nedhögg
offerlunden och byggde i desi sialle ett offeraltare
derstädes at Herran. Derpa sa>tiladc han sin slägt
och utwalde trehundrade och drog mcd dem ut emot
Midianiccrna. Hans härstri war: ''Herrans och
Gideons swärd!" Och när de trehundrade Gideons
män iipphllfte det och bläste i basunerna till a,lfall,
fiydde fienderna och ncdgjurdes af Gideons folk, Och
sa räddadcs Israel den gangcn. Da wille nägra af
Isracls folk göra Gideon till regent; och sade till
honom: "War herre ofwer off, du och din son, och din
sons son, enicdan du osi räddat hafwer." Men Gideon
sade: "lag will ingen Herre wara ofwer eder, ei
Heller stall inin son blifwa det; utan Herren Gud
allena stall wara eder Herre." Och sa war der frid
och lngn i landet, under f»ratio Zr, tills Gideon
dog Dcrefter blef lephtah Domare och besegrade
Ammoniterna, samt offrade för fin seger, till följd
af ett obetänksamt löfte, sin egen dotter.
27.

Simson.

Dom. V. 13—16 Kap.
(enoin nya affall frän Herrans wilja hadelsraels
folk kömmit under Filisieernas wälde, under hwilkct
dc suckade i 4(1 ar. Da uppstod en nian wid nainn
O», denne hade Herrans
Simson, Manoahs
Engel sa>>t modren, redan fore
födelse, att
han stulle. helgas Herranom och börja befrielsekriget
luot Filistcerna. Gnds nad war ock mägtig i hononl
alltifran Hans födelse, Han war en owcmligt stark
man och siyrkan bestod i Hans här, hwiltet aldrig
warit klippt eller rakadt, einedan han war inwigd
ät Herranoui. Einot sinä föräldrars wilja friade
Simson till en af Filisteernas döttrar. Dctta war

son.

sonens

Gnds stickelse, pä det Simson Mtte fasat nicd fitt
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folks siender. Dä han stulle ejgä till henne, mötts
honom ett lejon, och soin han hade nägoi förswars»
wapen, siet han det sönder. När han sedän, nägra
dagar derefter, begaf sig äter till sin trolofwade, act
halla bröllopp, war en biswärm i det torra aset af
lejonet, saint homma, hwaraf han tog med sig nägot,
nicn berättade ei, hwar yan sunnit det. Pä brolloppet framställde han foljande gäta for gästerna: 'Äf
frosiaren utgick mat, och sotina af den siarte." Kunde de losa den inoni 7 dagar, sH lofwade Simson
dein 3U stiorior och 30 högcidsklädningar; i motsatt
fall stulle Filisieerna g!f«a Simson detsamma.
Sedän de forgäfwes försökt reda gätan, öfwerbrud, att locka uttydningen af
talade de
honom. När Filisieerna sälunda fätt weta den, sade
de pä 7:de dagens afton: "Hwad är sötare än honungen, hwad är siarkare än lejonet?" Däinfoll Sim"Oin I icke haden plojt med min falf, I hason:
den icke rakat pH min gäta." Och dermed gick Siinson och stog ihjel 3U Filisteer och gaf deras kläder ät
Emeddem, som genoin list hade utredt gätan.
lertid blef Simson misinöjd och ätcrwände till sin
faders hus ifrän sin hustru. Da gaf hennes fader
henne ät en annan: och när Simson sedän äterkom
och fick weta det, fängade han trehundrade läfwar
och band 2 och 2 tillsammans med swansarne och
,fäsic en eldbrand einellan dem och fläppte dem in i
Filisieernas säd och wingärdar, hwarigenom storstada förorsakades. När Filisieerna fingo weta orsaken
till Siinsons hämnd, nppbrände de bäde Hans brud
och hennes fader. Sedän drogo Filisieerna mot
Simson och belägrade luda, och Isracliterna bundo, af forsträckclie, Siinsön med täg och öfwerlemnade honon» ät sinä siender. Men när Simson kom
till dem, slet han sönder tägen, och siog ined en äsnakindbäge,

som han händelsewis fann,

ett

tusende
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gäng, dä Simson dröjde öfwer
siängde Filisteerna in honom
Gaza,
siaden

Filisicer. En annan

natten

der,

i

för att

oin morgonen

sta ihiel honom.

Mcn

wio midnattstiden sicg Sinisen upp, och tog siadsporten, med poster och bom, och bar den upp pä ett
ibcrg. Oinsider fattade han kärlek till en qwinna,
lvid nanm Dclila; och henne öfwertalade Filistecrnas
furstar, att aflocka Simson hwari Hans siyrka be»
siod. Tre gänger bedrog wäl Siinson henne; mcn
simligcn öfwertalade hon honom, gcnom sin falffa
tillgifwenhet och bewekande böner, att bekänna, det
bans krafc bcsiod i häret, och att, om detta blef afrakadt, hwilket pä honom, säsoin den der war inlvigd at Herranom, aldrig hade stett, stulle siprfan
förswlnna. Strax sände hon buo till Filisteerne, och
da Simson hade sonmat pä hennes knä, afrakade
bon Hans härlockar, och Filistecrna grepo honom, nt«
snmgo Hans ögon, fänastade honom med 2:ne foppartedjor, och han inäste i fängelset mala pä handett tungt arbete, som wanligen älades fän«
siwarn
gar. Emedlertio wäxte Hans här och Hans frafter
«gen. Och da Filisteerne nägon tid dercfter anstiillde
ett siort afgudaoffer, hemtate de upp Siinson, för

att drifwa gäck mcd sin öfwerwunne ficnde.
Sunson lät sin ledare föra sig till de twä pclare,
Pä hwilka hnsct hwilade, i hwilket folket war församladt, och undcr det nu alla drefwo gvckel med
den blinda mannen, akallade han Gud och fattade
derpä i begge pelarne och ryckte ned hela bl)ggnaden, sä
att han sjelf ock de tretusende ästädarne flogos ihjcl.
Eiiuson hade i 20 är, säsoin Domare, siprt Israel.

28.

Eli.

Wid

l Sam.

denna tld,

lefde

V. 1 och 4 Kap.
m Ulan wid. namil Mana,

39

som
na

hade 2:ne hustrur: Hanna och Peninna. Penin»
fick barn; men Hanna war ofruktsain, och som
hon fördenstull föraktades, sörjde hon, och när wid
offerhögtiden andra woro glade, gret hon. Dä sade
hennes man Elkana en gäng, for att ti osia henne:
"Hwl gratcr du, Hanna, är jag dig ickc bättre, ön
tio söner?" Men hennes sorg mildrades cj.
Eli war nu llfwerstcprest och Israels Domare.
Han satt pä en siol utanför dörren rill Herrans hus i
Silo. Och Hanna gick derin, att i sin bedröfwelse
bedja Gud. Hon giorde dä det löftet, att on, Hcr«n wille gifwa henne en son, stulle hon egna dcn
at Herrans tjenst. Under tpsta tärar hade hon salunda länge talat mcd Herran, da Eli, som ej hörde
henne säga nägot; men blott säg läpparne röms,
trodde henne wara drucken och sade: "Huru länge
stall. du wara drucken? Lät winet gäafdig." Hanna
swarade: "Min herre, iag är en bcdröfwad qwinna;
lncn win och starka drycker hafwer mg icke sumkat.
lag hafwer lttgjutit mitt hjerta för Herran." Da
sade Eli: "Gack i frid! Israels Gud gifwe dig din
bön." Kort derefter fodde Hanna en son, dcn hon
gaf namnct Samuel. Qch hon förde honom upv till
Silo och lenmade honoiu Zt Eli, pci det han stulle
hclgas ät Herrans tjenst, Derjemte ossrade hon tackoffcr och sjöng en herrlig lofsang, för det att hon
blifwit oönhörd. Men Eli nppfosirade ei wäl sinä
egna söner, utan war för eftergifwen, hwarföre desiä
begingo manga sieg, som wanhedrade deras Pressaenwele och äsiadkoimno förargelse bland folket och för«
akt för gudstjensien. KlagomÄen frainkommo titl
den gamle fadren; men han besiraffade ej sönernc >'H
sirängt, som han bort, hwarföre de ej Heller bättrade
sig. Detta misihagade Herran och Han lät genom
en Profet förkunna Eli Hans ätts undergcing och

Prestaembetets

öfwerflpttande pä

en annan.

Mcn

40

Samuel fölide icke dcras exempel; utan war b3de
Gud och mennistor täck. En nacc, dä Samuel
lagt fig, i Hcrrans tempct, kallade Herren honom.
Samuel tiinkte, att det war Eli, som ropadc honom,
och styndade derföre till honom och sade: "Här är
jag: dil kallade mig." Men Eli sade: "lag hafwer
icke kallat dig. Gack bort igen och lagg dig att soft
wa." Detta förnyadcs tre gänger. Men trcdje
gängen förstod Eli, att Herren kallade pilten och
derföre sade han nu: ''Gack bort igen och lägg dig,
och om Han scer kallar dig, sä fäg: "Tala, Hcrre,
ti) din tjenare hörer." Och fi, ännu en gäng kallade
Herren Sainuel och dä Samuel swarat, säsom Eli
lärt honom, nppenbarade Hcrren for honom, att han
wille strassa Elis hus derföre, att Eli wifftc, huril
Hans söner handladc brorfligt; men ei bestraffade dein
derföre. Morgonen dcrefter wille Eli weca hwad soin
blifwit uppenbaradt för Samuel; men dä denne i
början ej wägade nämna det, sade Eli: "Gud straffe
dig, om du nägot dölier för mig," Da berättade
Samuel allt. Eli utbrast: "Han är Herren, han
göre säsoin honom täckes."
dcrefter drogo Israeliierne ut i strid mot Filistecrne, ock skickade lill Silo
efcer förbundsarken och med den följdc Elis b,lda
söner. Eli satte fi>, i dörren och wäntade mcd otalighet

om slagmingens utgäng, emcdan
oin Guds ark. Dä kom ett buo,
hade lidit nederlag, Hans söner stupat

undcrrättclse

dan war bckomrad

Israels folk
och arken blifwit tagen af Filisteerna. Wid deffa
förkrosiande tidningar föll dcn gamle Eli baklänges
af stolen och stog sig till döds. Eli war dä ätta och
nittio är, och Hans ögon mörka, sä att han cj kunde
se. I fpratio är hade han warit domare i Israel.
att
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Samuel.
B. ?, 8 och 3 Kap.
blcf Samuel domare öfwer Israel och un»
der hela Hans lid war Herren mcd Iftaelitcrna,
att de beböllo öfwerhanden öfwer sinä fiender. Filisteerne funde ei Heller länge qwarhUla förbundets ark,
emedan hwarje sialle, dit den fluttades, hemsökies af
swära olyckor, hwarföre de atcrsiinde den lill Israel.

3erefter

1 Sam.

sa

Gudstiensien inrältades dock ei mer i Silo; utan
Samuel bygdc Herranoin ett altare i Namath, der
han bodde. Dii Sanniel blcf gammal, satte hcm
fiua twa söner lill domare i sitt sialle. Men desiä
litnade ej sin fadcr, man wcro giriga, togo gäfwor
och dömde orättwist. Da församlade sig alla folkets
äldsie, gingo lill Samuel rch saoe: "Si, du iir gaml»al och dina söner ga icke i dina wägar; sätt derföre en Konung öfwer osi, som off döina mä!" Denna begäran war i böricm ci öfwerensstämande med
Samuels önffan; men Herren sade till honom: "Gör
dem till wili«s och gif dem en Konung." Sedän
Samuel
hade giort dem mänga föresiäll«
ningar emot deras försiag; incn de icke wille akta
dcrtill, förllarade han sig omsider willig, att uppfulla teräs begäran. Delta stedde äfwen; men Samuel bibehöll oock, 5 länge han lefee, bädeanseende
och inflytande bland folket.
30.

s

Israeliterne

Als,

I Sam.

V.

under Konungar.
Saul.

3,

10, 13 och 15 Kap.

en man af Beniamins stam, hade förlorat sinä
«snor. Hans son Saul stulle uppsöka dem, och dä
han ej fann dem, gick >han. till Saumcl, att frag«
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hwilken

wäg han borde taga. Men Herren hado
förut sagt till Sailmel: "I morgon, widden<
«a tiden, stall jag siinda dig en nian frän Bcniainins land. Honoin stall du smöria till Fursie öfwer
mitt folk Israel. Han stall frälsa mitt folk utur
desi fienders hand."
Niir nu Samuel fick se Saul, sade Herren hodagen

«om, att denne war den omtalote mamien. Samuel
sade honom dä, att äsnorna redan woro funne,
böd honom stadna hos sig till följande dagen och
bewista en offermÄtid, som iust stullc hallas. Saul
gjorde sa och fick hedersrummet sig anwisadt. Och
när han dagen cfter stulle stiljas wid Samuel, foljde denne honoin till siadsporten och da de blifwit
allena, tog han ett oljoglas och smorde honoin pä
Guds befallning till Kommg öfwer Israel. Nu koin
genast Herrans Ande öfwer Saul, sa att, dci han
-under wägen mötce nagra Profcter, profeterade ock
han med dein, hwilket sa förundrade dem, som förut
kännt honoin, att de med förwämng utropade: "Är
ock Saul ibland Profeterna?'' För att nu gifwa wigt
och anseende at Sauls utwäljande till Konung, sainwankallade Samuel folket iMizpaochlät förni)a Ke«
Nungawalet, hwilket föll pä
Kort derpa anföllo
Nimnoniterna Israel. Men Saul samlade en sior
bar och slog fiendcrna i grund. Da sanmianträdde
folket äter i Gilgal och befästade än utterligare Sauls
Äonungawälde och offrade tackoffer ät sinä fäders Gud.
Men Saul afföll sedän frän Herran och följde !ck<
Hans befallningar; utan stonade Almnoniternas Konung, den Gud bjudit honoin att förgöra, dä han
?r!gade mot honom, och tog rof och byte, samt urffuldade sig för Samuel med den undstyllan, att det
war sä folkets wilja. Desiutou, äberopade han sig
xä de rika offer, han af bytet gjort at Herranoin;
men S«,nuel smrade: "Menar Yu, att Herren haf«
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wer mer wst tlll offer, än dertill, att man lyder Hans
bättre än offer, men oludnad
röst? Si, lpdnad ärDerpä
ur en swär sund.''
förkunnade Samuel, att
Herren hade förkastat Saul, 061 oaktadt Hans böncr,
äudrades ej denna doin; ulan Samuel förklarade, att
en annan skulle blifwa Konilng i Sauls sialle,
enligt Herrans wilja.
31.

Fortsättning.
1 Sam. 16 Kap.

sörjde Samuel öfwrr, att Saul genom

sinä simder hade förlorat Herrans wälbchaa och
sig owärdig Konungawäldet i Israel. Dä sake
Herren cill Samuel: ''Hunt länge will du sorja öfwcr Saul, den jag förkastat? Fllll ditt Horn med
olja och gack till Bcthlchemiccn Isai, ty en af Hans
söner hafwcr jag utsett till Konung." Dä Samuel
inwändc: ''On, Saul finge weta sadant,
han
»ng ihjel", swarade Hcrren: "Taa en kalf mcd dig
och säg, att du kömmit, för att offra ät Herran.'
Widare fick han bcfallning, att till offermaliiden
bjuda Isai och Hans söner och act sedän tillKonuilg
smörja den, som af Herran utwisades. Samuel
giorde sa
och dä Isai med fina sju äldstc söicer
hade ankommit, fästade Samuel genast sinä blickat
wid den iildsie, soin >var en reslig man, och trotte
dcnne wara besiämd till Konung. Men Herrcn sade:
"Se ickc pH Hans stapnad eller stora person, ty en
lnenni'?a ser blott det, som för ögoncn är; men
Gud ser till hjertat.'' Pä samma sätt gick det äfweu
med de öfrige närwarande sönerne. Da frägade
Samuel: "3°lro nu alla piltarne här?'' Och Isaiswarade,
att han wäl ännu hade en, som war den yngste,
men att han war borta och waktade fcir. Samuel
bad honoiil sticka bud cftei dennc, och när David

Ziort
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koin, si, »A war det en brunlätt yngling ined fagra
ogon och dägclig stapnad
och Samuel ficl Hcr»
rans befallning att sinöria houoin, hwilkct ock genast
stedde. Och Hcrrans ande koin fran dm siunden
oiwer David och följde honoin alltiedan, McnSaul
öfwcrgafs af Guds anda och blef sivarinodig och diisi> r cill sinoes. Da radde honoui en af Hans ticnare,
ait laia kalla nägon, soin kundc spela harpa, och dä
detta förstag amogs, blef David cftersänd; och Sauls
dysierhet förswann wid Davids strängaspel. David
blcf derigenoin dyrbar for Saul och wardt han wapendragare; ti) Saul kände ick<> att dcnna yngling

war hemligcn sinord till

Äonung

i Hans sialle.

32.,

Fortfättning.
I

Sam. B. t? Kap.

öfwersölls änyo af sitt folks gainla fiender,
Filisieerne, och drog ut einoc dein. Dä de nn lägrat
sig euiot hwarandra, fraincrädde urcFilisieernas läger en kiimpe, wid na>»n Goliath, soin war sex aluar
och en twärhand lang. Hans pansar wagde feintuscn
siklar koppar och Hans spjniffaft war sasouiett wäfträd och iernet derpa wägdc sexhundrade siklar. Denue
wäldige käinre
lilwälja nagon,

soin i enwigeskamp kniidc sirida niot
donoin, för att afsinta kriget; tilläggande, att on:
han sjelf blef öfwerwimnen, stulle Filisteerne blifwa
Isracls ticnarc; n»en segrade Golialh, stulle Israels
folk wara nnder Filisteernas wälde. Dcnna smädeflilla och trotsiga utinaning fortsacie han i 40 dagar.
Men Saul och allt Hans folk bäfwade, hwilket giorde
Goliath ännu nier dristig och fräck. David war nn
icke i liigret; ty när Saul drog ut i kriget och Isais
tre iildste söner ätfölide honom, Zterwände David till

sin fader och

wakcade äter Hans hjord. Men nu

blef
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han af fadren siind till lägret mcd nagra inatwaror
samc för act skaffa undcrräctelse oin
Just wid hani ankoinst siällde sig
bäda härarne i stagtordning och Goliath framträdde
lncd samma utmaning soin förr. David fick dä af
hären weta, att Saul hade lofwat fin dotterMerob,
jemie siora statter och fördclar Zt den, som kunde siä
denne kämpe, och han fick lust, att wäga den olika
tampcn. Sä wäl Äonnngcn, soin Dcwids bröder,
afrädde honoin wäl frän detta öfmcrdädiga företag;
men David swarade: "Det är ingcming att bäfwa
för; ty dä jag waktade min fadcrs fn, koin engäng
ett lejon och en annan gäng en björn och togo fär
ur hjorden; men jag slog bäde biörnen och lejonet.
Sä mä det ock gä tcnna Filistccn, emedan han försinädat HerranZ folk. Densaunnc Herre, soin frälsat
mig frän wilddjnrcn, stall ock frälsa mig frän denne
Filisteen," Dä sade Saul: ''Gack ästad, Herren
ware mcd dig!" Derpä iklädde han David fin egen
rustning ined hjcli» och pantsar; men David kunde
icke gä i denna tunga wapendriigt, utan sade: 'Jag
är icke wan dcrwid,"
och aftog densamma, I
stället sökie han sig feiu fläta stcnar ur en bäck och
lade deni i sin hcrdewästa, samt tog herdcstafwen och
6t bröderne,
deras tillständ.

slungan i handen- Derpä gick han emot Goliach,
soin ined föragr utropade: "Är jag dä en hund, enicdan du konimer emot inig mcd täppar? Kom hit,
att jag mä gifwa dig till spis ät himmelens foglar!"
David swarade lungr: "Du kommer emot mig med
swärd, spjut och stöld; men jag kommer till dig i
Herrans Zebaoths namn,
stall gifwa mig seger
öfioer dig." Derpä lade han en sten i sin slunga
och träffade dermed Goliath i pannan, sä att han
föll. Men som David hade aflagt sitt swärd, innan
han gick emot sin ficnde, sprang han fram och drog
Goliachs eget swärd ur stidan och afhögg dermed Hans

som
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hufwud. D 5 tsgoförföljde
Filisteerna förssriickte t!ll Mten;
«,en Isräeliterne
dem och wunno en stor
seger.

När sedän hären äterkom, sZöngoqwinnorna:
"Saul har ssagit tusenoc, inen David tio tusende."

Detta förorsakade afundsiuka och misitanka hos Saul,
sitt löfte mot David; luen
sa act han cj uppfpllde
han tog houom dock mcd sig, och David spclade, säförr, for att stingra Hans swZrmodighet. Mcn
som
en gang tog Saul ett spiut och stöt efcer David;
mcn dcnne wck undan, sä att spjiuct for in i wäggen.
Dä fruktade Saul än mer för honoui, eftersom han
sag, att Herrcn war >ued honom och han wiffte, att
David hade stäl, att wara Hans fiende. Men, churu Saul fruktade David, satte hau likwäl honoin till
hofdinge öfwer tusende män, att utföra kiigct
luot Filistecrne, och förnuade löftet oin Merobs hand.
Hon blcf dock gifwen ät en annan. Men Sauls
audra dotter Michal älstade David, och Saul lofwade,
att on, Davio stog hundrade Filisteer. stulle Michal
blifwa Hans maka. David eftersirafwade ci denna
ära, utan ansaa fia dertill för ringa
och Saul
tänkte wäl delsauima; men hoppades, att David
stulle i siriten omkonuua. Dock drog David ut och
siog
och fick da Michal; men Saul hatade honoui än mer för denna framgäng, äfwcusom
för folkets ech Michals kärlek till David.
33.

Fortsättning.

Sauls

1 Sam. 19, 22—22, 31 Kap.

fruktan för David och dcraf kommande hat

och/örföljelser tillcogo allt jcinnt, och swarligen stulle
David kunnat undgä oem, om icke Sauls egen
Jonathan warit Hans iunerliga wän. Denne war
en tapper och riittstaffens yngling, och hade allt ifrän

son

Bavids segcr öfwer Goliath älstat honom

sasom sitt
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eget lif. Derfore, när Saul uppgiorde anstagcmot
Dcivids lif, lippcnbarade Jonathan det för sin wän
och warnade honom, och bad honom dölja sig, till
dcff Sauls wredc gätt öfwer, och bad emcdleriid för
David och talade allt godt om honom hos sin fadcr.
Härigenom blef David äter upptagen af Saul och
spelaoe pH MM för hononi, act skingra Hans oro;
»nen wid ett nytt anfall af sinnesförbitcring ssöc
Saul mcd spjutet än en gäng cfter hononi. Dock
undwek David äfwcn denna gäng, och ftydde hein
till sitt hus. Dä lät Saul bcwaka honoin ! Hans
egct Hus oin natten, för att pä morgonen siä ihjel
honoin. Men Michal ncdstäppte David genoin ett
fönster och lade en träbild i sängen, santt föregaf, att
David war sjuk. Da befallte Saul, att David, det
oaktadt, ssulle i sängen bäras till hononi, föratticke
undgä sitt öde; men si, när bndcn kommo, funno
de endast en träbild i Davids säng och Saul masto
uöja sig med sin dottcr Michals ursägt, att David
hocat dräpa henne, om hon ei räddat honom, David siydde nu till

Profcten Samuel/ för hwilken han

berättade hela Sauls förhallande. Saul begaf sig
sjelf dit, att hemta honoin, men Jonathan underrällade David derom, sä att han kunde fil) försi till
Prestcn Ahimelech och widare till Filistccrnas Konung

Achis.

Under denna

flukt utstod han

inanga

faror

och kunde blott Zcnom fintlighet och förställning rädda sitt lif. Hos den förre war nemligen en af
tiena«, och den sednarc nppmanades af sitt folk, att
taga hämd pä Dawid. Han undkom dock och siydde
m i en bergsklpfca och dit församlade sig alla Hans
slägtingar, jcime en

hel

hop fertryckta män,

sä

att

Davld hade hos sig omkring 4<K) pcrsoner. Sedän
drog han till Mizpa och när Saul fick kunffap onz
Hans ätcrkomst, kallade han till sig Ahimelech och anpre Presier, till ett antal af 85, sirebrädde dem, att
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de bcfordrat Davids flukt, och lät dräpa dcin. Vndast Ahimclcchs son undkom cill David. David ir-

rade n» flyklig frän land till land, oupphörligt förfuljd af Saul. Mcn Jonathan tröftaoe och uppuiuntrade honoin mcd hovpec, att räodas och blifwa
Konung cfcer Saul, siclf förtlarande sig nöjd, act
blifwa den nasta inan i riket cfter sin wän.
Slutligen hade David ingätt i en fula i öknen
Engedi. Saul koin äfwen oit och gick der ensain in
att hwila. Dä rädde Davids »iän honoin, att döda
Saul; nien David swarade: "Ware det langt ifrän
mig att jag det göra fkulle einot niin Herra och

Konung." Derföre skar han allenast en fiikafhans
niantel. Och när de bada konnnit ut, wisade David
fiiken för Saul och sade: ''Herren döme eiuellan mig
och dig." Saul blef da roro ända till tarar ock ucbrast: "Du är räctfärdigare, an jag. Du hafwer

bewisat mig godt för ondt. Herrm wedergälle dig
hwad du i dag ined inig gjort hafwer." Han lofwade honoin ock, att ei wioare förfölja honoin, saint
Davids löfie att, churu han blef Konung efter
fick
Saul, e! utrota Hans act, Men oaktadt Saulslöften, ansäg Dawid sig ei säker, helst Profetcn Samil'
el dog wid dcnna tid, för hwilkcn Saul likwäl haft
en wisi wördnad, sa att han ej wägat göra allt hwad
honoin lyste.
Davids misitankar bekräftades ock snart, ty Saul

lägrade sig niot David wid bcrget Hachila. När
David fatt underriutelse häroni, gick han dit oin
natten,
försänkt ien djup söinn,
hela lägret
ock. tog Sauls spjut, soin siod wid Hans hufwud,
saint wattenbägarcn, nien wille icke döda Saul, ehuril
Abisai, soni war följakiig, erbiöd sig, att sla ihjel
honoin, Men David sade: "Ho will komina sin hand
wid Herrans smorda och wara ostpldig!" David
gick sedän upp pä en bergskulle och ropade och
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wnade dcn waknande Saul hwad byte han hemtat.
Da sade Scuil: "lag hafwer ft)»dat. Koin igen min
David! jag will imet ondt nier göra dig'/'David
swamde bloct: "Si här är Konungcns spjut. En
af de uuge män touime upp, att heuita det. Herrcn warder wäl hwarjom och enoin wcdergällande
efter Hans rimfärdighct." Saul wäisignade nu David och de stiloes och gingo hwar sin wäg.
Sedän cmföllo Filisiecrna Vaul och en storslagtn!ng holls, och Jonnihan och twenne andra Sanls
stupade i striden. Konungen sielf war illa sarad. Derföre befallte han sin wapendragare, att
gcnomborra honoi», pä det han ei mättc falla i
fiendcrnas händer. Men wapendragaren wille icke
bära händer pä sin Konnng. Da störtade sig
Saul pä sitt eget swärd och oiukom sälunoa, efter
en regeringscid af 20 är. Da Filisteerna funno Hans
M, afhöggo de hufwudet och aftogo Hans wapen och
ftnde kring landet, att förkunna Hans fall, men
kroppen upphängde de pa muren i staden Bethsan.
Derifrän nedtogs den af Israeliterne och begrofs
g. af, soin hpste Hans fader
dän af David i
Kis. Der, blef ock Jonathan lagd.

son

soncr

se-

samma

A4.

David.

Aä

2 Sam. Vok. 1—,2 Kap. 1 Krön.

V. 16 Kap.

tredie dagen
oin underrättad.

efter Sauls död, blef David derHan begaf sig da till Hebron, der
lian af luda stain utropades till Konuug. Men
Sauls son Isboscth waldes af dc öfrige staiumarne.
dodad i sitt eget
Isboseth blef dock snart
hus. När David af mördarne haroin underrätta»
des, liit han straffa dein till lifwet: men aniog sedän
walet till Konung öfwer hela Israel. I Hebron
regerade han i 7 är ofwer luda allcnasi; mm flutHubner.
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tade sedän till Jerusalem, der han i 33 är siprde
hela folket. Han intog här bergfäsict Zion, det han
gaf naninct Davids stad och tog der sitt säte.
Nu tiinkte David pä Herrans forbundsark, som
nndcr Sauls lid ei blifwit bchörigcn wärdad. Han
hemtade den till lerusalein med inyckcn högtidlig'
het och uppställde den under ett tält och förordnade
oin Gudstjensts häliande wid densannna. Han wille
äfwcn bpgga ett tempel, deri arken stulle siällas;
men Herrcn biod, att forst Salomo, Hans son, stulle
uppresa detsannna.
Davids wälde tilltog alltmcr
och nicr, och mänga länder undcrkufwades, ehuru
Hans ficnder woro bäde talrika och wäldiga. Hans
like siiäckte sig frän EZyptcn till Eufrat, och Hans
inagt och anseendc spridde sig, sä ati da han änmade
bygga sig ett palats, stickade Konungen i Tyrus,
Hiram, till honom ccdertriid frän Libanon och stenhuggaare och bl)gg>nästare.
Sjelf war han en sior hjelte och siridde ined mod
och framgäng. Men det oagtadt anfölls han den
ena gangen cfter den cmdra. Sä fick han ock krig
«>ed Ainmonitcrne och stickade denna gäng fin Hörhöfwidsman loab och stadnade sjelf hennna i Jerusalem. Dä han nu en afton, enligt Osierländningarnes sed, gick upv pä taket af sitt hus, blef han
warse en gansta ston qwirma, som badaoe i en triio«
gärd. David fick weta, att hon hette Bathseba och
att hennes man Uria war ute i kriget. David efterstickade henne och hade med henne ett syndigt umgänge och stickade sedän efter Uria; och dä han ej
genom stänker kunde insöfwa honom, stref han ett
blef till loab och lät Uria sielf vfwerfora det. loab
blef deri bcfalld, att läta Uria omkomma i siriden,
hwilket ock ffcdde, hwarefter David tog Bathscba till
hustru. Hon födde honom en son. Men Gud sän«

te

Profcten Nathan till David, att förclMa honom

51
denna shnd, och när Nathan koin, frcnnMdc ha«
foljande bcrättelse: "En rik och en fattig inan bodde
i samina siad. Den rike hade mänga fär och annan
bossap; inen den fattige egde endast ett litet fär, det
han hade köpt och födde det sä, att det uppwerte
när honom och Hans barn. Det ät af Hans beta
och drack af Hans drlckeskiirl och sof i Hans fanin,
och det war det tarastc han egde. Men da den rike
af sinä fär och fä,
fick en gäst, nändes han ei taga
att tillreda ät honoin; utan tog den fattiges enda
fär och tillredde for den freminande gästen."
wrede upplägade wid denna bcrättelse och han sade:
"Sa sannt soin Hcrren lefwer, den niannen, soin
sädaM gjort, är dödsens barn; dertill ffall han betala färet fyradubbclt igen." Nu infoll Nathan:
"Du är den mannen."
Med den rike mcilade
Profeten nemligen David, och med den fattige Uria;
med den rikcs mänga fär Konungens hustrur, ock»
med den fattiges enda fär Bathseba, samt med den
freimnande gästen Konungens orena begär. Dereftcr
förkunnade han David, att Herren skulle uppwäcka
ondt emot honoin nr Hans egen ätt och att straffet
ei stulle upphöra for denna siora mistgerning stutt.
Davids hierta förkroffades afänger, ock han utropade:
"lag hafwer syndat moi Herran." Dä förkunnade
Profeten: 'Dm du allwarligt ängrar dig, ssall Hcrren förläta din wno- Du stall icke dö." Dock skulle
den soncn,
Bathseba fodde honoin, icke lcfwa.
David nedstref wid detta tillfälle den sl:jta Psalinen, soin böriar med denna ängcrfulla bun: "Gud,
war inig nädelig efter din godhet och afplana miu
spnd efter din siora barinhertighet."
David fick sedän en annan
med Bathseba,
soin kallades Salomo och blef Hans eftcrträdare pa

som

son

thronen.
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Fortsättning.
1

<<)land de

Sam. B.

sicre soner,

15-18 Kap.

som

David hade med sinä

utmärtt dägclig, som
Mcn Hans dierta swarade ickc emot Hans
ucsecnde; ty han wisade ej sin fadcr den »vordnao,
är ssuldig, inan wille frinr»cka David
hwariil! en
Konnngawäldct. For dccta ändamä! sökcc ban winna
Israeliternas hicrtan, Hwarje morgon ställde han
si,i wid ingängen till Konungaborgen och niir ml
nagon fom, frägate han honom, hwad han hade alt
hos Konungen foredraga
och nlla>e, dä han fick
weca det: "Din sak är god och räic; incn Konungen
har ingen tillsatc att uppmqa llagomälen." Widare

hussrur,

Absalon.

n'ar

ingen

sa

son

sade han: "O, att jag dlef ftrordnad till Domare i
landena, att hwar man, soin saf och klagan hade,
mätte komina till mia,
skulle jag siassa honoin
rätt." Pä detta sätt
han follet; ja lockade
tili ock) mcd pä sin sica Dauids wisaue radgifware,
ansagos, säsoin oin dc koinmic
Aticofel, hwars
frän Hcrren. Efter ccsia förberedelser sade h,in lill
sin fader, att han ämnade sig lill Hebron, för aic,
c,>!igl cit loftc, soin han giort, offra Herranom.
Men dä han koin d.c, lät han utropa sig lill Ko<
nung, Wid unoerrät.-elsen haron, flydde David frän
lerusalcni och gick oiwer bäckcn Kidron uppför Ol«
jobcrgei och gret. Lilasa alla de, som honom fölide.
Dä han hörle, atl äfwen Akitofcl gätt öfwcr till Absalon, bad han: "Hcrre, gör Akitofels rädsiag oin
intet."
Undcr stpktcn mötte honom en man af
Sauls flägt, bcnämnd Simei. Han ssumfade Da»
vid och kastade stcnar efter honom, sägande: "Härut,
härilt, du blodhund, du Velials inan. Herren wedergäller nu pa dig blodet af Sauls hus." Davids
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Abisaj wille da gä och hugga hufaf smädaren, men Dauid sade: "Lät honom
sniäda; Hcrren hafwcr budit honom det."
Absalon intagade emcdlertid i Jerusalem,
det frigsräd, han här höll, tillstprkte Akitof< att
gcnasi cfcerjaga Dauid, innan han kimde samla nägon si»rka, Men den gamlc Husaj, soin war David tillgifwen och af honom hemligen sänd till Jerusalem, radde Absalon, att först sanila allt folket,
innan han höll nagon, slaatning; emcdan Dauid war
en krigshjclte. Och Husajs radantogs, genom Guds
ssickclse, och Dauid blcf derom underrättad; Akitofel
reste i harmen genast iftän Absalon, och när han
hcmkom, hängde han fig, Dauid bröt genast upp,
efter Hnsais lmdffap, och gick med allt sitt folk öfwcr
Jordan och undkom. Nu tom det snart till en afgörande drabbning. Men ra folkets bcgäran drog
Dauid icke siclf ut, men befallte sinä härhöfwidsman
act stona Absalon. Absalons här blef flagen, och när
han siclf under ftyktcn kom under en ek, fastnade
Hans länga här i eken och muläsnan, pa hwilken
han red, sprang imdan honom, sä att han blefhängandc mellan himmel och Md. När loab, Dauids
härhöfwidsman, fick nnderrättclse derom, tog han
tre spjut i sin hand och begaf sig till stället och stötte dem i Absa'.ons bröst, och lät kasta honom i en
grov och lägga en mängd stenar öfwcr honom. Men
nndcrrättelien om Absalons öde gjorde David mycken sorg, sa att hau den ena gangen efter de andra

härhöfwidsman
wudct

son, gifwe Gud, attjag
äterfördes sednn mcd
Jerusalem.

ntropadc: "O Absalon, min

hade dött före dig!"
sior högtidlighet till

Dauid
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36.

Fortsättning.
V. 24 Kap. 1 Kon. B. l och 2 Kap.
Vavid förleddes af högmod, att läta räkna sinä
ehuru loab afrädde detta bcfliu. Men
när folket war räknadt, ängrade David det, sä act
han ropade: "lag hafwer swärligen syndat medden«a gcrning. Hcrre, tag bort dm tjenares mifigermng." Dä blef Profetcn Gad sänd af Hcrrcn till
David, och han sade: "Tre straff Zifwcr dig Hcrren
att wälja cniellan: sju srs hungersnöd, tie manaders förföliclse af fiendcn och tre dagars pest." David blef högst ängflig och swarade ändtligcn: "Lat
niig falla i Herrans hand, tl) Hans barmhertighcr
är stor; jag will icke salia i mennistohand." Dä koni
pesten och häriaoe i tre dagar, sä att pä den koita
tiden sjuccio tuscnde män
Och dä siukdoinen
fo,n intill Jerusalem, »vphorde den, Dä byggde David ett altare och franwar tackoffer för Herrans näd.
N:i war Konung David ganffa gammal och swag.
Salomo till Konung
Han lät derföre smörja sin
vfwer Israel och Inda. Och när David lande sitt
siut nalkas/ kattade han Salomo till sig och sade:
"lag gar nn all werldens wäg; inen war dn, ehuru
ung, en man och wandra pä Herrans wägar, sä
stall Han uppflM sitt löfte, det Han mig gifmil,
dä Han sade: "Oin dina barn wandra inför mig lroget
och af allt hjerta och af all ssäl, sä stall aldrig fattas en
man af dm siägt pä Isracls thron." Sedän David
«neddelat sin
desta och imnn nägra flere förestrifter, afsomnade han och begrofs i Davids stad.
Han war dä 70 är gannnal och hade i 4<» är fört
regenngcn. Af David hafwa wi mänga Psalmer,
hwilka innefattas i den bok af den hcliga Skrift,
2 Sam.

son

son

som fallas

psaltaren.
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Salomo.
l, Krön. B, 28 Kav.
koi»
lill wällct.
Davids död
Salomo
Da uppenbarade sig Herrcn för bonom i en dröM
och sade: "Ved hwao jag skall gifwa dig." Och Salomo sade: "Jag är en ung man,
änn» cj mucfet försiär. Jag beder dig derföre oin ett lydaktigt hieltä, oin wishet och försiand, act tunna rätt döinma
det stora folk, öfwer hwilket du satt ung till Konung."
Denna bön bchagade Herran och Han guf ock Salomo en sadan wishec, att Hans like cj warit ellcr
komina stall. Derjcmte fick han hwad han ej bedit
c»n: rikedoniar, ära och herrlighct,
Strax i början af Hans rcgering i)ppade sig ett tillfälle för honom, att wisa fin sfarpsinnighec. Twcnne qwinnor,
bott i samina hns, dade hwar sitt späda barn,
wid nngcfär lika alder. Nu qwäfle den cna oin nactcn af wada sict barn och bi)tte hemligcn >tt dec nwt
den cmdras. Men denne niärkie om inorgoncn lisien och de började kifwa on> det lefwande barnel.
Sake» koin för Äonnngcn och da' ingendera kunde brwisa sin rätt, sade Salomo: "Tag hic ett swärd!" Da
swärdct war framburet, befallde han, att det lefwande
barnct stulle delas emellan de twisiande qwmnorna.
Da ulbrasi den werkliga niodren, af öinhet för sitt barm
"Ack hcrre, gif henne heldre bamcc lefwande, och drcip
det icke.'' Mn den cmdra inföll helt likgilcigt: "Det
ware hwarkcn mitt eller ditt; ntan lät det ssifcas."
Dä sade Salonio: "Gifwer barnct ät den, foin bad
för des lif; hon är desi moder." Denna dom mspriddcs ! hela !a»det och ingafwördnad för Salomos wishct.
Pa fjcrde ärel af sin regering böriade Salomo bygga
det herrliga Icrusalems tempcl;
hwilket arbetadcs
i 7 är. David hade redan förffaffat buggnadsäm-

t Kon. B.

Efter

3,

6 och 11 Kap.

cnsam

som

56

son

en ritning öfwer teniplets
sin
delar. Det inre af buggnadcn fördeladcs i
twa delar, af hwilka den innciita kallades der, al«
draheligaste och innehöll förbnndets ark, hwaröfwcr
gyldcne Chcrnbsbildcr utsträckte sinä wingar. Wid
teniplcts inwigande wisade sig Herrans herrlighet i
ett inoln, soin uppfullde templet. Da gick Salomo
frain för altaret, li)fte sinä händcr inot hiinlen och
Ziorde er hcrrlig bön. Frainför allt bad han, att
Gud wille nädigt höra de böncr, som i detta tenipel
skulle höjas. Derpä anställde han ett siort tackoffer och
siradc ytterligare en 14 dagars högtid ined folket.
Saloino förde en fredlig och lycklig regering och
folkeis wälständ bcfästadcs dernnder. Nyktet oin Hans
wisdoin spridde sig äfwen till astägsna limder,
att frennnande regenter koinino att
och höra den
widt beprisade furstcn. Men sliuligcn lät Saloino
förleda sig, att cj odcladt tienä Isracls Gno. Han
hade inanga husirur och blcmd dein ftera ulländsta
qwinnor, hwilka förlcdde honoin pa Hans äldcrdom,
att uppresa altarcn at tze Gildar, deras folk dyrkade.
Och sälunda war ei Heller Salomos hjerta
fullkoinligt tillgifwct den
Gnden, soin hansfaders
hicria warit. Och häröfwer förknnnade Herrcn ho«
noin sitt misibag, ined tillägg af den sorgliga förej funna sanisitran, att tili straff ssnlle Hans
inanhcilla rikct, utan förlora större delen dcraf. Dock
lippstodo, redan nnder Salomos tid,
fiender
emot honom, och äfwen en af Hans egna undersätare,
wid nainn Icrobcam, reste sig upp einot honoin och
fick af en Profct löfce, att blifwa Konnng öfwer 10
fiägter. Men Saloino fördref Icrobcain till Egyp«
ten, der han wistadcs till Saloinos död och sälunda
öibehöll Saloino riket, länge han lefde. Wid 60
ärs alder afsonmade denne siore Konung, efter 40

ncn och leninat

särstilda

sa

se

sa

sanne

son

swara

sa

ärs regering, och blef begrafwen i Dttvids stad.
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Vland Salomos manga strifcer cga N'i qwar Vrd«
spraksboken, Predirareboken, och Höga VvisH».
30,

Israelilista Riketö

delning, efter Salomos död.
12, l 4 och ,5 Kap.
Saloinos son, stulle efter sin fader,
hyllas cill
ineu da lerobeauc, Nabochs son,
soin hade ftytt till Egypccn, fick unoerrättelse deroni,
hastade han till Sichem, der folkec war samladc.
Han fick da af foltet uppdrag, aic af Rchabeain be1 Kon,

B.

lindring i de tunga statlcr, hwifa Salouio pa«
Men Rchabeain gaf ecc Kardc och stolt swar
och hotade mcd ännn störrc förcryck. Da afföllo 1U
flägter
honom och waldc lerobea», cill sin Komina, ja act Saloinos son endast fick luda och Benjainins stannnar undcr sin ftira,
uvpkoinnio
fran denna tic> twä Äonungarikcn, ncniliaen luda
gära
lagt-

Rike och Israels Rike

Kommgarue öfwer luda
bodde i Jerusalem; Konunqaru,- öfwer Ilracl cogo
säie först i Sichem; m?,, sedcnncra i Saiuaria.
Nu fnckcade lerobeam likwäl, act ou, folket stulle
samlas, säsou, förr, i Jerusalem, för act offra Herranoin, corde Hans rike affalla igcn och älcr.qä till
hus. Han läc derföre införa afgudacicnst i
ficc riie, efter
scd. Da folkec härigenoin
swarligen försi)ndade sig och ickc hörsammade Hcrrans warningar gcnom Profeierna, !ät Gud
na lerobean,, att Hans slägc stulle utrotas. Denna
straffdom gick ock i fullbordan kort derefter, da Icrobeanis
koin till regeringen, Hela
hus blef ucrotadt; »ien den äcc, soin nci" koin pä
thronen, kunde ej Heller lcinge bibclMa sig;utanden
ene stortade den andre; och af 19 ssonungar, soin,
efter lerobeains tid, stprde Israels rike, war icke en

sm

son

lerobeains
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enda gudfruktig. Vland desiä
het Achab for sin guolöshct.

utinärkte sig i spnner»

39.

Achab.

t Kon. IL—l9 Kap.

Isracls sjette Konung. Hans gudlösa
gcrningar woro wärre, än nägon af de föregäcnde
regentcrnas: Hans gcin.U Isebel liknade. honom fullkoinligt, ja föregick och öfwerträffade hanoin. Hon
war dotter till Äonungen i Sidon och forledde Achab
att dyrka afguden Baal, lill hwilkens ära de uppresie altaren och teiupel i Sauiaria. Dä nu härige»
noin afguderiet ingit till sin höjd, sändes Profeten
Elia af Gud, att warna Konnngen och, dä det ej
hjclpte, förkunna Herrans straff, bestäende deri, att
under tre är hwarken regn eller dagg stulle falla.
En högst sw,ir tid uppkom häraf, sä att Konungen
sielf war bckpmrad. Omsider bcfallte Herren Elia,
att ätcr infinna sig hos Achab, pa det regn »nätte
Ächab

war

falla. När Konungen fick se Elia, sade han till ho«
noin: ''Är du den, som sanilar clände öfwer Israel?"
Elia swaradc: "Icke ?'ag; nien du och din faders hus
act I Herrans bud öfwergifwit och dprken
Baal." Derpä bad han, att Baals Prester och allt
folk stulle sainlas pa Carincls bcrg. När detta stett,
sade Elia till folket: "Huril länge stolen I halta pä
bäda stdor? Är Herren (leyowah) Gud, sa wandrer
efter honoin; är atcr Baal det, sa tjenen honoiu."
Dä folket intct kunde swara, lät Profeten framföra
twa oxar, af hwilka han sjelf wille offra en och
läta Baals Prester offra den andra. Han gaf den»
ock frihet, att wälja hwilkendera soin hclst.
Den Gud, soin swarade nicd eld af hinnnelen,
stillle anses för den ende och sanne. Härtill gaf
allt folk sitt bifall. Nu började Baals Presier sitt
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och sprnngo oinkring altarct, ropande: "Vaal, hör
osserBaal,
Men wid niiddagstidcn begabbade
hör
osi!

off!"

Elia dem och rädde dc»i, alt "ropa högre; eniedan Baal
troligcn begrundade nägot, cller sof eller war nte pä
liiarten,'' Och re ropade öfwerljlidt och ristade sig
nied tnifwar; nicn fingo dock incet

swar

af sin G»d.

Da de förgäfwcs wäntat intill aftonen. lät Elia folfet sainia sig kring honom och siagtade sut offerdinr
och tillrcdde ett altare at Hcrrcmom och gräfde deroiickring en djnp graf, och lät sla sä ntt)cket watten
öfwer offret att hela grafwen blef fylld. Dcrpä gjorde
Elia följande bön: "Herre, AbrahainZ, Isaksochlakobs Gud, lär i dag kunnigl warda, att Du är Gud
i Israel!',' Och si, eld föll ned af hiiiunelcn och förtärde offret, weden, sienarne och jorden och sjelfwa
wattnel i grafwcn. Dä föll allt folket med hapen
wöronad ned och mbrast: "Herren är Gud!" Derefcer lät Elia w!d bäcken Kison dräpa alla Baals
Presier, till ett antal af ättahundrade och femno.
Och samma afton, soin Herren sä hade uppenbarat sig
i Israel, blef landet wattnadt afett wälgörcmde regn.
40.

Fortsättning.
I Kon.

V. 2l och 22 Kap.
sett dctta under och bort wara

nu 3lchab
vfwertiMd, hwilken oen

sanne

Gnden war, bätt-

rade han sig dock ej, litan fortfor i sin gnolöshet.
Bland de grl)niheter, till hwilkaIsebcl honoin förledde.
wä anföras Hans förhallande inot en af sinä under'
sätare, wid na»m Naboth. Denne hade en wing.nd
i lisreel, närä wio Llchabs palats. Och soin Koniingen af densamma wille läta göra sig en lustgard,
erbjöo han Naboth, att antingcn bctala dcn nied
penningar eller gifwa en annun wingärd i siället.
Mm Naboth wille ej inistä wingärden, emcdan det
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war ett arf efcer Hans fader. Achab blef oeröfwer sä
wied, atc han lade sig pä sin säng och wille iniet
iiia.
koni Drottninq Iscbel cill hononc och bad
honom wara lugn; il) hon lofwade, acc snart staffa
honom Naboihs wingärd.
ulfardade dcrefcer, i
Konungcns namn, brcf lill de aidsia i Nabochs siad,
cm de stulle framslälla twä falsta wittnen emot
Naboch, hwilka imygade acc de hört honom cala hiidelle >»ot Gud och Konungen, Tili siraff stulle han
sedän foras ittom staden och stenas. De äldlte werk-

ställde befallningcn.
dcrom, gick hon till

Ncir nil Isebel fick undcrrättel>e
Achab och sade: "Statt upp och
tag in Naboths wingard; tl) han lefwcr icke, utan ar
dLd." Men när Achab hade nedgnt i wingarden,
koin Profccen Elia-, xa Guds befallning, till honoin
och förluimadc, atc pa det stallet, der hundar hade
slekat Nabochs blod, stulle de ock steka Achabs, och
act Drocming Isebel stulle uppäms af hundar wid
lisrecls murar, saint Achabs hus i grund ucrocas.
Defia straffdoniar uppfylldes ock tre är dcrefcer; ty
Achab dödadcs i ett krig ncot Syriens Konung, och
när blodet stulle twiittas af Hans siridswagn, stekade
dundarne det. Hans son och thronarfwinge, loram,
blef kort derpa afwen dödad ock bans kropp kastad
pa Naboihs aker. Isebel scortades genom ett ftnster
och dcls förtrampades, dels uppäts af hundar. Desilito»! blefwo ännu sjuitio -prinsar af Achabs hus
dodade Samaria, deras hufwuden afhuggna och i
korgar sände till lisreel.
>

41.

Israels Rike 3 fall.
2 Kon.

V. i? Kap.

Sosea war Israels tjugonde Konung och wandrade
icke efcer Herrans bud. Folket hade ock, oagtadt alla
de formcmingar, Gud genom Profctcrna gifwit dem,

—
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alit mcr och iner affallit ifrän Herran och giorde sig
honom falsta föreställningar, samt uppreste sig
offcrllindar och höjder, der de offrnde efter hedning.nmcs sed och tjente «ifgudar, samt föraktade Herraus bud och stadgar och det förbuud, han incd deras fäder giort hade. Da lät Gud Konungen i
Asiyrien, Saliuanasiar, brpta upp emot Israel. Hosea blef öfwerwunnen och mäsie betala en ärlig statt
ät Salmanasiar. Mcn da Hosea stdan sökte, genoin
ett forbund med Konungen i Egypten, göra sig fri
frän denna stattstpldighet, drog Saliuanasiar äter
upp emot Israel, belägrade Samaria, intog det efter tre är, kastade Hosea i fängelse och förde allt
folk till Asiyrien, der han förlade dem i olika trafter. Detta stedde i Hoseas monde regeringsär, 722
är före Christi födelse. I Israelitcrnas sialle lät
Salmanasiar nybyggare ur sinä öfriga länder in«
stutta i Isiaels rike och bosätta sig i SamarienZ siäder. Desiä förenade sig med dc fä Israeli-ter, soin
qwarblifwit, och af detta blandade folk uppkoin tze
sedän sä kallade Sanmritanerim. Desiä oprkade
i börian sinä egna gudar; men da det redan förur
folktomma och utarmade landet började hemsökas af
lejon och andra wilddjur, ansags denna landspläga
wara sänd säsoni ett siraff af Herran for Hans förVN!

aktade dyrkan.

lät Konungen i Asiyrien, pä folkets bede bortförde Presierne äterwända och
underwisa hedningarne om landets Gud. Dock dyrkade de sinä egna gudar derjcmte och insatte sinä
afgudar i de tempel, soin woro reste ät den
Guden, sä att deras gudstjcnst war en blandning af

Derföre

gäran, en

af

sanne

afguderi och sanning.
luda rike hade deremot längre

motstatt fresielsen
frän Herran och flere desi Konungar tjenhomon, rättsinnigt, Derföre bibehöll sig detta rike

till affall

te

Hubner.

«
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Wäl sökte redan Salinanasiars son, San«
l'erib, att försiöra det; och anföll desi trcttonde Ko«
liingre.

nung Histia; >nen uppmuntrad af Herrans Profet
Esaias wägade han nwtstä öfwcrinakten, och soin
Herran, lät Herren sin Engel oin
Histia fniktade
nattcn utgä i Asi»riernas läger och siä ett hundrade
attaliofein tusende Asiyricr. Da drog Sanhcrib sin
wäg he», igen, och I»da rike siod derefler ännu öft
»rer hundrade är.

24.

luda Rikes fall.

2 Krön. V. 33 och 3« Kap.
war Manasie, soni efterträdde sin fader pä throncn; mcn för öfrigt ei rrandrade i Hans

2 Kon,

V. 20—25 Kap.

son

foispär; ty dä Hans fader hade

renat templet och
dyrkan, införde Manasie dcreinot
äcer afgndatiensicn ined alla desi siyggelser. Folket
ossöll under Hans länga regering allt mer och iner
frän Herran och förglömde lagen. Dä lät Herren,
Henom sinä Profeler, förkunna, att Israels öde stulle
ock öfwergä luda. Mcn Manasie och Hans folk ak<
tade icke Herrans ord. Derföre lät Herren Asiyrista
Kcnungens fältöfwersiar blifwa honoiu öfwermägti-5«. De togo honoin till fänga, bundo hononi nied
teoior och förde hononi till Babel. I denna sin ängcsi bad han Herren oci? ödmjukade sig storligen för

ätcrställt Herrans

sinä fäders Gud. Dä hörde Herren Hans bön och
lät honoin äterkomma igen till Icriisalem i sitt rike.
Ock da besinnade Manasie, att Herren är Gud och
förkastade dc frennnande gudar och nedrcf afgudarnes altaren, soui han buggt hade och resie altaren
äc Herre» och befalltc luda att tjena Herren Ie«
l,ovah. Men Hans son ftindade äter och tillbad afNu kouimo wäl nägra froinnm regenter;
gudar.
«ien lojakim, 4:de Konungen efter Manasie, för<
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son

äfwensom Hans lojakim. D 3
syndade sig
lät Herren Gud sitt straff koinma öfwer luda genom Konung Nebukadnezar i Babel. loiakiin be«
segrades och gjordes ffattssoldig. Tcmplets dyrbar«
heter togos, och en del af de ädlaste siägter bortfördes fangna till Babel, omkring är W 6 före Chrisii
födelse. När han efter 3 är sökte frigöra sig, drog
Nebukadnezar äter upp emot Jerusalem. loiakiin

sonen

nu dött; inen
loiakiin, soin blifwit Konung, blef efter nägra
regering tillfängatagen, tenlplet alldeles utplundradt, och alla de wapenföre och biiste af folket, jeinte Konungen och Hans
siägt, bortfördes till Babel (är 599 f. Chr. f.). 3e-

hade

dekra,

Joiiakims farbroder, insattes till Konung.

Mcn

9 8r afföll han frän Konungen i Babel, och
denne drog dä emot Jerusalem och uthungrade sia«
den, efter 2 ars belägrinq, tog Zedekia till fäuqa,
Hans barn stogos ihiel inför Hans sspn, hwareftcr
Hans cgna ögon utstungos och han, jemte alla ännu
qwarwarande af folket, bortfördes i fängenstap till
Babel. Salomos herrliga teinpel, Konungaborgen,
samt alla betvdande byggnadcr i Jerusalem, uvp-

efter

brändes och ssadens murar nedbrötos. (588 f. Chr.
föd.) Detta ludarnes bortförande och deras landssiykt i Babel kallas Babylomska fangenstapen,
sou, räckte i 70 ar, räknadt ifrän forsta bortförandet, under lojakim.
Jerusalem läg under hela
denna tid öde.

43.

Mcirkliga Personer bland Israelu
terne före och under Vabyloniska
Fangenskapen.
Profeten Elia.

B. 17, 18 och ,g Kap. 2. Kon. V. 2 Kap.
Konung
Nnder
Achabs regering lcfde, säsom wl re<
1 Kon,
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dan sett, Profcten Elia. Denne war bördig frän
Gilcads lcmd och utinärkte sig for sitt brinnanoe nit
oni Herrans ära och Hans sanna dyrkan. Till folid
af det ansccnde, han ätnjöt, wägadc han förkunna
Ächab dec sirass, so,u Hcrien for Hans och Hans gc<
inäls afguderi Made landcc; och af sannna Hans
anseende förklaras det djerfwa sieg, han, till Guds
ära, tog emot Vaals Presier, ehuru de woro st»ddade af Konungen och Isebel, och Elia dereiuot war
den ende dä öftige af Herrans Profecer; enieranlsebel lätit utrota dein. Denne Herrans man- war
ock oinfattad uied Guds sunncrliga hägn och näd.
Undcr den swära hungersnöd, soin triiffade Israel i
tre är, under Zlchabs regering, blef Elia först, ge«
noin en särdcles Herrans wärd och underbara sticfelse, uppebällen wid bäcken Cherit, och när ändlligen äfwen denna bäck förtorkades, fick han Guds
befallnmg, att gä till Zarpach wio Sidon, der Her«
ren hade utsett en enkä, soin ffulle försörja Profeten. Wid fin ankmint träffade Elia enfan Welsatt,
act sainla sig wedstickor. Dä bao han henne, att hon
stulle gifwa hongin en drpck watten och äfwen >ned«
taga en beta bröd. Till det forra war cnkan willig;
inen förtlarade, att hon ej kunde gifwa hononi bröd,
einedan bon endast egde en hand full niiöl i skäp»
pan och lilet ol:'a i krukan, hwilket hon med sin son
ömnade förrära och sedän afbida hungersdöcen. Men
Elia gaf henne H Guds wägnar den trösterika försäkran, att nijolet i stäppan ffulle icke warda förtiirdt och oljan i krukan icke förnnnffas. Dä gick
kan och tillagade hwad Profeten begärt. Och fi, bä»
de.mjölet och oljan riickte till, undcr hela den swära
tidm, sä att Profeten, enkan och henncs son woro
fullkomligt försörjde. Undcr Profctens wistelse i en«
lans hus blef henncs son siuk och dog. Mooren loride och klagade. Dä bad Profeten till Herran och
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Hcrren bönhörde honom, sä att han fick kraft, att
äter uppwäcka pilten och han ätergaf honoin ät fin
moder. När scdan Elia driipit Baals Prcsicr och
niäste fly undan Isebcls häind, fick han äter nya
bewis af Herrans nad oct) erhöll äfwen befallnlng,
att smörja Elisa lill Herrans Profet efter sig. Frän
dcnna ftund blef Elisa Hans tjenare, ehuru han sjelf
war m rik uian, och följde honom alltid.
Elia uppnädde en hög älder och wandrade alltjcmt efter Herrans siadgar. Slutligen bewisade Gud
honoin den största näden, hwilken cndast wederfarits
en utoul honoin- (Se 4:de Berätt.). Han tog honoin nemligcn lefwande till himmelcn. Da nu ti«
den koin, att Elia sä ffulle lenma jorden, gick han
med Elisa frän Gilgal. Men Elia sade till sin tjenare ''Kare, blif hiir; ty Hcrren hafwer sändt mig
till Vcthcl.'' Elisa swarade: "Sä sannt soin Herren lefwer och din själ; jag öfwergifwer dig icke."
Elia «pprepade sainma begäran och fick af Elisa samina swar bäde wid Vethel och lericho. Och de älföljdes till Jordan. Emedlertid fommo pä alla siällcn Profeternas söner och frägade Elisa, om han wisste, att-Herren stulle tagaElia ifrän honom. Elisa
swarade: ''Jag wet det wäl; men tiger siilla." Fem»
tio af desta Profeternas söner siadnade wid Jordan
twertöfwer, langt ifrän dcin. Men Elia tog sin
mantcl och hopwecklade den och ssog! floden, och sirax
dclade sig wattnet, sä att han med Elisa gick torr
öfwer Jordan. Pä andra siranden sade Elia till sin
tjenare: "Bed hwad jag dig Zöra stall, förrän jag
warder frän dig tagen!" Dä bad Elisa: "Komme
din ande öfwer mig dubbelt sä inpcket!" Elia sade:
"du hafwer vedit en swär ting: dock oin du ser mig,
när jag warder ifrän dig tagen, sä ster det; hwarom
icke ster det inlet." Och wid de gingo tillsammcms
och talade, sä kom en brinnande wagn nied brin:

-6"
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nande häsiar och stiljde dem frän hwarandra
och
Elia for sä upp till himmelen. Elisa säg det och
ropade: "Min fader, niin fader, IsraclZ wärn och
bestchd!" Och sä tog han upp Elias mantel/soin frän
honom sallit, och wände oin till Jordan.
44.

Profeten Elisa.

V. 2, 4 och 5 Kap.
Elisa kom frän denna stund Elias anda, sä
att han gjorde dubbelt sä mänga under soin Elia
gjort. När han kom till Jordan, slog han ined Elias mantel i wattnet och sade: "Hwar är nu Herren, Elie Gud?"
och si, wattnet delade sig, sä
att Elisa gick derigenom. När han koin till Icricho,
beklagade sig innewänarne, att wattnet der ickewar
goot och helsosamt. Da tog Elisa salt och kastade i
,

"fwer

2 Kon.

wattukällorne, och

wattnet

blcf f.istt och godt. Wi-

dare gick han tili Vcthcl. Pä wägcn kommo nägra
gosiar och bcgabbade honom. Elisa wände sig oin
och bcsiraffaoe dem, för det dc hänade en HerranZ
man och sirax sprungo twä björnar ur ffogcn och
rcfwo twä och fiiraiio pilcar ihiel. En enkä efter en
af Profeternas söner kom till Elisa med foliande Nagan: "Min man är doo och du wet, att han frukiade Herran. Nu kommer den han styldig war och
will taga bäda minä söncr till trälar." Elisa sade:
"Säg mig, hwad hafwer du i huset?'' Honswarade:
"Din tjenarinna hafwer intet, utom en krilka med
olja." Dä rädde Profeten henne, att lana af alla
sinä grannqwinnor en mängd tomma käril, sedän
tillstuta dörren om sig och sinä söner och gjuta af
oljan i alla kärilen. När enkan sä gjorde, si, sä
upphörde ej oljan att rinna, förrän alla kärilen woro fulla. Dä ssulle en af sönerna gä och staffa fle«

ra kärll; men dä

sädana

ej kunde fäs,

siadnade

ol-
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de penningar, hwilka hon, gcnoin försäliningen af dcnna olja, crhöll, kunde hon nu ei
blott betala fin stuld; utan iifwcn mcd ätcrftoden

ian. Mcd

försöria

och sinä söncr.

Ett lika märkligc unrerwcrk giordc Elisa wid ett

annat

lillfälle: Spriste

Äonungcns

härhöswidsman.

Naaman, war af sin herre högt aktad och en herrlig man; tl) genom honom hade Syricn hafc framglng och lycka. Men dennc Naaman hade en sjukdom, soi» kalladcs specälsta, hwilken war oboilig och
mcdforde de största swarigheler och plägor. E» Israeliiiff flicka, som i
blifwit tillfängaiagen,
tjeme hoZ Naamans hustru. Dcnna cillstyrkte/ att
Naaman stulle fara till'Elisa och inbeuua Hans md,
hwilket säkcrligcn stulle gora honom frist. Naaman
fick Konungens lillstand att resa, och dä han kom
till Elisa, bjod Profetcn honom, att bada si,q !>u ganger i Jordan, sä stulle han blifwa ren. Men sjclf
gick Elisa icke ut till honom. Detta fortröc Naaman, ja act han ämnade äcerwända, utan ntt fölia
ElisaZ rad, helst han formodadc, att han cj derigenom kunde blifwa helbicZoa; ucan snarare dä
nom bad i Spriens fioder. Men Hans tjcnaresatc:
"Min fader, om Profcicn hade forclagt dig naM
swärt, stulle du icke hafwa giort det; buru mycket
mcr, dä han blort sägcr: ''Twa dig, sä warder du
ren!" Dä steg Naainan ncd och ooppade sig sin
ganger i Jordan och blef fullkomligt frist och sund
och äterwände nu till Profeten, för att gifwa honom de rika stänkcr, han medfört; men Elisa kunde ei formäs, att nägot motcaga. Dä förklarade
Naaman, att han hädaneftcr ej wille durka nägon
annan Gud, än Hcrren, Israels Gud. Och Elisa
sade: "Far ! frid!" och Naaman begaf sig pä wäg.
Men Clisas tienare, Gchasi, styndadc i hcmlighet eftcr
honom, och begiirde, säsom pä sin herres wägnar, pen-
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ningar och högtldsklädcr, för twänne anlände frälnlin»
gar, hwilkcl han ock erhöll. Gchasi gömde de erhällna
gafworna, »ien när han ätcrko>n,frägade Elisa honoin,
hwaoan l>an koni. Gehasi swarade, att han ej warit
fran huset. Mcn Elisa lät honoin weta, att han kände
hela förloppet, och förkunnade honoin sedän, säsom
siraff, att Naainans spetälsta stulle widläda honoin
under hela Hans lifstid. Han blef ock genast spetälff.
45.

Profeten Jona.
I°n. l—4 Kap.

war bördig af Sebulons stain i Galilcen. T!ll
honoin stedde Herrans befallning, att begifwa sig
till Ninive i Afforien, en stor men ogudaktig stad, och
predika, pä det folket inätte bättra sig. Men Jona

Ville icke uppfylla denna Herrans befallning; ulan
flyode till hafs. Derföre stickadc Gud en sadan storin,
att steppet war näm att söndergä.
Skeppsfolket
kastade af försträckclse all steppsladdningen i hafwet,
pä det steppet stull? blifwa lättare; uien det hjclpte
ej. Hwar och en äkallade sin Gud, »ien Jona lag ncd
i steppet och sof. Dä gick stepparen till honoin och
sade: "«tatt upp och akalla din Gud, att han tilläfwentyrs wille tanka uppä off, att wi icke förgäs."
Men dcrpä sade den cne af steppsfolket till den an«
dre: "Äonuuer, wi wilja kasia lott, att wi nlä förfara, för hwilkens stull off sä illa gar." Och da de
kasiade lottcn, rakade den pä Jona. Han bekiinde
strax, att han hade flytt undan uppfyllandet af Guds
befallning, och pä deras fräga, hwad de stulle göra,
«ti hafwet luette blifwa lugnare, gaf han dein sielf
det rädct, att kasia honoin i hafwet, sä stulle det
stillas. De belnödade sig wäl, att ro till lands igen;
inen dä detta ei war niöjligt, och hafwet gick swärt
Inpz dcm, ropade de till Httran: 'M, Hene, liit ost
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för denna manncns skull och räfna oZ
icke ostyldiqt blod till; ty du, Herrc, gör säsom dig
täckes" Och de togo Jona och fastadc honoin i hafwct, och stormcn npphördc genast. Men Herren lät
en stor fist uppsluka Profcten och bchNla honom i fin
b»f l ne daqar och tre uäcter. Och Jona bad i denna sin bclägenbet till Herran ocb Hans bön blcf hörd,
sä att Herren lät fiffcn utsprma Jona offadd pH landet.
Och Herrans ord ffedde andra gängen till Jona, att han
stullegätill Ninive och rredika dcn predikan, Herren
honom sade. Nu lydde Jona Guds befallning, gick in i
staden och bestraffade innewänarnes syndcr, saint förkunnade dein, att siaden efter 40 dagar skulle förgäs rör
dcraß ondstas stull. Da de detta hörde, blcfwo de försträckte, ängrade sig och giorde en npprigtig bättring.
Konlingen sjelf afkliiodc silt purrur, förödminkade sig
och päbjöd en allmän fasta och botöfning. Deria
behagade Herren sä, att han, för
allwarliga
sngcr och oinwändelsc, ei lät siraffet
i wertställighet; ntan stonade Ninive. Men der förtröc lona,
alt Hans profetia ci gick i fullbordan. I sin wrcde
och otälighet häröfwcr önskade han sig döden, gick uc«
oin staden och bliqgde sig en hydda, för att oerifrän
hwad staden ssulle wederfaras. Herren lät dä
utanför huddnn wkxa en kurbiis, hwillen imd sinä
löf gaf Profecen skugga och wedcrqwcckelse. Och Jona
glalde sig öfwer kurbilscn. Men en morgon hade en
mast ätit kurbicsen, sä att han förtorkadcs. Dä nil
solcn stack Jona brännande pä hufwudec, sä atthan
icke

se

wanniäktig blef, sade han äter:"lag will hcldrc wara
död, än lefwande.'' Men Gud förehöll honom Hans
otälighet, mcd dcffa ord: "Du iemrar di,q öfwer kurbitscn, >ned hwilken du ingen möda haft eller ens
planterat, och jaa stulle icke jemra mig öfwer Ninive,
en

sä stor stad."
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46.

Tobias.
Tob, l—« och 14 Kap.
man,
Vet war en
bcnämnd Tobias, af Nasiali
siäqte- Han hade, tillika ined de öftige Isracliterne,
blifwit af Konungen Solmanasiar bortförd tili Ninive
i Affyrien. Men clmni han säledes war en fänge
bland ftcnllingar, ajföll han dock cj frän den sanne
Guden, utan tjente honoin af allt bierta och delade
allt, hwad han egde, ined sinä fängna landslnän.
Hans son, som iifwen bar namnelToslas,lärde frän
barndomen af sin fader, att frnkta Gud och flp syn»
den. Tobias hade Konimgcns tillätelse, att gä hwart
han wille. Men niir Sanherib, efter sin fader
Salmanaffar, besteg throncn, inträffade en swarare
tid för de fängna; ty Sanherib war hätst mot Is»
raeliterna, isynnerhet sedän han gjort ett frilkllöst
anfall pa Jerusalem och nödgats äterwända mcd
sior nianspillan. Han lät da dräpa mänga af fän«
garne och förtrpckte de öfrige. Men Tobias tröstade

de ol»ck!ige, spisade de hnngriga, klädde de narna

och

begrof de siagna och döda. När Konnngcn detta
förnain, befallte han, att Tobias stulle orcipas och
fräntog honoin alla Hans e.qodelar. Men Tobias
flydde mcd de sinä och upxehöll sig hemligt hos nagra wänner. Sanherib blcf kort derefler mördad af
sinä cgna söncr. Dä nterkom Tobias och äterfick
sinä egodclar. Pä Ädcrdomen träffade enhärdare
pröfning dcn fromme Tobias. Han blef blind. Men
han knotade ej, och ehuru Hans cgna wänner n» bcgab»
bade honom, siod han dock fast i sin gudsfruktan,
och ilär de sade: "Hwar är nu din förtröstan, för
hwilken dil dina alinosor gifwit hafwer och sä mänga döda bcgrafwit?" swarade Tobias: "Säger icke
sä! Wi iire de heligas bain och wiinte efter ett Uf,
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som

Gud gifwa

sle blifwa."

stall de!N/

som

i tron

siar?e och fa>

önstade dock Tobias, att Hans lidande
och
bad Gud om en stitta och saligdöd.
stutas
Och da han tiodde, att han bonhörd war, kalladc han
till sig sin son och gaf honom, bland mänga andra
fromma, faderliga föimaningal, äfwcn deffa:"Hedra
din nioder i alla dina lifsdagar. Haf Gud for ögcncn och i hjcrtctt alltid och tag dig till wara, att du
icke samtpcker i nägon spnd ellcr gör enwt Guds bud.
Af dina egodelar hjelp dc fattiga och wänd dig icke
iftan dciu, i» stall äler Gud se mildeliga till dig
igen. Hafwer du mpckct, sa gif rikcliga, hafwer du
litct, sä gif dock af det lilla mcd godc hjena." 3°lndtligen undelliittade ban sin son, att han hade en
gainmal fordran af tio pund silfwer hos en wid
nanm Gabel i Medista siaden Ragcs, och cgde Hans
egenhändiga förbindelse, att den betala. Han uppSlutligen

matle

drog at sin son, att resa och fordm desiä penningar,
samt äterleuma handstriftcn. Derwid tillade han:
"Söij icke, min son; wi äro wäl fatlige; mcnwifä
myckct godt, om wi fnikta Gud, fly synden och göre
det godt är.'' För att uppfylla sin faders befallning,
gick den nnge Tobias, att uppsöka sig en stallbroder
för «san. Han fann genast en ung, dägclig man,
soin stod tlädd och bcredd till att wandra. Det war
en Herrans Engel, sano af Gud till Tobie bWnd,
Tobias, soin ej wisite detta, hclsade honoin och frs-

gade, om han fände wiigen till Nages. Engclen
swarade, att han kände den wägen wäl, cmcdan han
ofta wandrat honom, och tillade, att han i Nages
haft härberge hos Gabel. I glädjen hastade Tobias,
att härom undcrrätta sin gamle fader. Fadren blef
ferwänad och bad, att han stulle föra in sin reskam»at. Da Engelen kom in, helsade han den gamle
lmnnen med, desiä ord: 'Gud, gifwe dig gliidie!"
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Tobias swarade: "Hwad ffall jc>g hafwa för glädie,
i mörkrec sitta mastc och icke kan se himmclcns
som
ljiis!'' Men Engclen gaf honom denna förmaning
och tröst: "Haf calamod! Gud wardcr dig snart hiclpande." Dcrpä fragade den gamlc fadren: ''Will du
Icdsaga min son till Gabcl i siaden Ragcs, sä will
jag gifwa dig din lön, när du igcn kommer?" Engclen sivarade: "Jag will ledsaga din son helbrcgda bort
och heldregda föra hanoin lill dig hcni igen." Dä sade
Tobias: ''Zä farcn astad! Gud ware ined edcr päwägen
och Hans Engel lcdsagc eder!" Wid sonens afrcsa ntbrast
modrcn i tarar och Nagade, att fadren borisande
deras älderdomströst, Dä nu de begge resande fulländat första dagsresan, konnno de till clfwen Tigris.
Tobias gick att der twä sinä fötter, och si, en stor
fist sprang upp och willc sinka honom. I sm försfräckelse ropade Tobias sin fölicsiagare och sade:
"M Hcrre, han will urpsiuka mig!" Da rädde Engclen

honom

att tciga

fistcn

i gälan

och

draga upp

honom. Tobias giorde det och högg hononi scdan i
siycken,

fanit tog, pH Engclens inradan, tre dclar af
honom: hiertat, lefwcrn och gallen, hwilka han förwarade sasom goda läkemedcl,. Resan fortsattcs;
och när den war närä malct, fragade Tobias en
afton: "Hwar skola wi taga härberge'?'' Engclen
sade: "Här bor en man, wid nanm Ragnel, af din
siägt; han hafwcr en enda dotter, Sara', soin, jemte
alla Hans egodelar, är dig bestänid. Du skall taga
hcnne till hustru." Tobias sade sig hafwa hört, "att
hon redan sju ganger blifwit gift; nien alla hennes
«iän genast dött och att en ono ande dräpit de»,."
Men Engclen uppnuintrade

ran,

att

af deras

honoin

som wederfarits
att
ogudaktigher;

hwad

och

nied den

försäk-

dein, stctt till folio
Tobias deremot, oin

han war from, säsom hittills, hade intet att frukta.
De togo nu in hos Raguel,
undfick dein med

som
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glädje. Han säg pä Tobias och sade till sin husiru
Hanna: "Huru lik är icke denne imge man wär
frändc." Sedän fragade han dcni, hwadan de koinnw. De swarade: "Utaf Naftali siägteäro wi: utaf de fangar i Ninive." Genast frägade Raguel,
oin de kände Hans frände Tobias. Engelen swara-

de: "Den Tobias, dn frägar efter, är denne unge
niannens fader." Da föll Raguel den unge Tobias
oin halscn, fysie hononi, gret och sade: "O min kara
son, wälsignad ware du; ty du är en rätt froin
nmns son." Rague'. wille sedän tillreda en mältid
sir sinä gäster, Nicn Tobias swarade: "lag will i
dag hwarken äta ellcr dricka, Man du bifaller en bön
och gifwcr inig din dotter Sara." Dä blcf Raguel
försträckt, inenande, att det skulle gä nied Tobias,
sju män,
Sara haft. Men
soin ined de
Engelen sade: "Frukta ei, att gifwa honoin din dotter; ty hon är honom beffärd till hustru, efter han
fruktar Gud; derföre hafwer ingen annan kunnat
fä henne." Da tog fadrcn sin dotters hand och lade den i Tobie och wälsignade deni bädn. Och Tobias höll bröllopp ined Sara i gudsfruktan och bön
och intct ondt wederfors honoin. När Raguel
detta sag, gaf ha» hononi hälften af sin stora förmögenhet och uppsatte ett testaiuente, enligt hwilket
äfwcn den andra hälften stulle efter Hans dod tillfalla Tobias. Engelen begaf sig sedän i Tobie sialle till Rages och uppbar penningarneafGabel, samt
nied denne till Tobie bröllopp. När
dän de unga makarne skulle Zterwända till Ninive,
gaf Saras föräldrar sin dotter uiängen fron, wälsignelse och förmanade henne, att halla sin mans

sorra

som

se-

äldrar i ära, säson, sinä egna föräldrar, hafwa sin
kär, egna en noggran tillsyn ät tjenstefolket och
sielf lefwa tukieligen. Derpä företogs resan.
Men son, Tobias, för sitt bröllops stull, dröjdfi
?
Kiibner.

«iän
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liingrc, iin äinnadt war, blcfwo Hans föraldrar orohuglige och i sunncryet niodren, soin ej wille
swala sig, eller aiuaga de ffäl, soin fadrcn förinodade wara orsaken till dröjsinälet. Hon gick derföre
olla dagar ät de Hall, hwarifrän soncn kundc kouima och satte sig pä ett berg, hwarifrän hon hade en
widsträckt utsigt. Da fick hon «n dag
och
Hans siallbroder och ffundade nied fröid till ocras
inöle. Och dcn blindc fadrcn lät lcda sig niot sin
Och sedän de hierlligi helsat hwarandra och
rackat Gud, tog Tobias, säsoni Engclen honoin sagt,
och sinorde af fiffens galla pä fadrcns ögon och eftcr en kort stund gick litson, en hinna af ö,,,onen och
han fick sin syn igen. Och alla prisade Gud.
Sju dagar dcrefter anlände Sara, son, pä Engelcns inradan rest längsannnare. Hon niedförd-e al<
la dc egodclar, Nagnel gifwit Tobias, äfwcnsompenningarne frän Gabcl. Nu outtalade Tobias, hwil«
ka siora tjcnster, Hans siallbroder bononi wisat och
öfwcrlade nied sin fader, huru de ffulle kunna wärdigt belöna honoin. Han bad sintligcn sin fader crbjuda honoin hälftcn af alla de statter, soin han heinfört. Men denne wille intet inottaga, utan sade:
"Lofwer I och tacker Gnd af hiininelen, att han edcr
sadan näd bewisat bafwcr. Da du, gamle nian, sä
binerligcn grct och bad och begrof de döda, da bar
jag denna bönen frain för Herran. Och efcer du
war Gud kiir, niasic det sä wara. Utan anfäkining
kunde du ej blifwa, pä det du ffulle bcpröfwao waida. Men nu hafwcr Gud utsändt niig, acc bot«
d!g och göra Sara och din son lyckliga. Och jag är

se soncn

son.

Rafael, en Herrans Engel."
Dernicd förswann han ur deras äsl)n; >nen de
tillbädo och prisade Gud för Hans näd och förkunnade

Hans stora

under.

Den gamle Tobias

lefde sedän ännu i 42 är och
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se sinä barnabarn. samt afsomnade i frid, d
hcm 102 är gammal war, och be,qrofs i Niniue. Före sin döo rädde hai: sin son, att flytta fr,ln Ninive,
emedan han forucsäg, att ilnicwänarneil Mdel stulle
staden olycka och försiöring. Detca giorde ock
Hans son mrd hela sin slagc, och förde alla dcsie en
Gudl behaglig wandel.
47.

3

fick

Job.
«Hela lobs bok.)
3 landet U; (i Norra Arabien) bodde en man, soin
hette Job: har war from och rattfärdig, gudfrukcig
och stydde det onda. Han hade siu söner och tre
döccrar, m,inga cienare och en stor mängd bostap.
Men en dag da de hu»ige Englar trädde frain for
Herran, koin ock Saran med dem. Herren sade da
till honom: "Hwadan konimer du?" Han swarade:
"lag hafwer farit genom landet, allt omkring." Herren fragade: "Du hafwer wäl da gifwit akt pä min
tjenare Job; tu Hans like är icke i landena; from
och rattfärdig, guofruktig och fivr det onda?" Salan swarade: "Menar du, att Job fruktar Gud förgäfrocs? Du hafwer ju wälsignat all bans werk och
Hans egodclar sprida sig widt oinkring landena. Men
räck ut din hand och fom mid allt det han eger
och
du stall se, att han forMer dig." Da sade Herren:
"Si, allt det han eger ware i din hand; men wid
honom sjelf komme du icke!" Nu gick Satan bort
frän Herran och inoin forrt fick Job fyra forkroffande underrättclser: Det första budet bemccade, attröfware frän rika Arabien hade infallit och borttagit
Hans oxar och äsnor. Det andra, att äffan siagit
ned och dödat alla faren. Det trcdje, att Kaldecrna tagit Hans kameler. Och medan detca iinnu caladc, koin det fjerde budet med den sorgetidnina,, act
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huset, der alla Hans barn woro santlade, hade af cn
hiiftig siorin kastats omkull, hwarwid alla omkonnnit.
3Lid desiä tätt pä hwarandra följande siag, blef
lobs hierta bekläindt; han sieg upp, ref sinä Näder
sönder i bedröfwelscn; incn kastaoe sig sedän ncd pä
jordcn, tillbad och sade: "Herren gaf och Herren tog;
wälsignadt ware Herrans namn!" Da nu Englarne
ätcr trädde för Gnds ansigte och Satan äfwen uied
dem, frägade Herren ater, oin han gifwit akt pä
Job, soin ännu stod fast i fin froinhet, ehuru swärt
profwad. Satan swarade, att oin han fick komina
wid lobs kropp, sä stulle han säkcrt upphöra ined
fin fronihct. Herren sade: "Si, han ware i din
hand; dock skona Hans lif." Strar stog Satan Job
ined onda sär, frän Hans fotablad upp till Hans
hjesia. Men Job tog ett siycke af ett lcrkäril: och
strapade dernied af sia och satte sig i affa, for att
beteckna fin undergifna sorg. I denna Hans jeininerflilla ställning, sade Hans egcn hustru till honoin: "Star du ännu i dinfromhet? Wälsigna Gud
och dö?" (d. ä. hoppas du ännu nägot af din froinhet? Tiink ej mer pä Gud; utan dö). Men Job
bestraffade henne mcd deffa ord: "Du talar, sasou,
de däraktiga qwinnor tala:

Hafwa wi fatt

godt

af

Gud, skola wi icke ock anannna det onda?"
Nu lounno tre af Hans wänner, för att trösta
honoiu; men kunde wid sin ankoiust knappast igcnkänna honom, och dröjde länge innan de talade uied
honom, emedan de woro förstrnckte öfwer hans swära lidanoe. Job, soin hittills nied tälamod burit sitt
kors, begick nu en sior synd deruti, att han för<
bannade den dag, da han född blef. Men Hans

wänner bestraffade detta tal och sökte bewisa hanoin, att han mäste förtjent sitt lidande, eiuedan
Gud är en rättfärdig Gud. Härwid besinnade de
ei, att Glld äfwen pröfwar de frolnma och icke blott
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de ogudaktiga. Job dercmot feladc, dä han
domoe sig alldelcs »en och stuldlös.
Dcras twist med Job stutares dermed, att Job
dcm for "anna hugswalare." Omsider förehöll Hcrrcn sjelf Job Hans oförstand, wisade honoin Hans wanniakc och förklarade honoin sin egen
makt och wishet. Da förödmjukade sig Job, och befände, att han owisliga c>,lac och gjorde enallwarlig
botöfning. lobs tie wänncr blcfwo äfwen tillrättawisade for deras tal oin Herran Gud. Dereftcr

siraffar

wälsignade Herren

ater

Job

och gaf honoin dubbclt af

allt hwad han forlorat i egodclar, samt ster sju sö'
ner och tre döttrar. Job lcfte sedän ett hundrade
fl)ratio är, och
barn ock barnabarn, intil! fjcrde
led. När han ändlligcn gammal och nmtt aflifwct
insoiunade, framställde han ett herrligc exempel pa
fronihetens bepröfwade tälamod, undcrgifwenhet och
simliga bclöning af en nadig Förspn, ofta redan
här i tiden.

saa

48.

ludith.
(liltiths bok.)

Konungcn i Asiyrien Ncbnkadnczar hade besegrat Medicns Konung, blef Hans rike inäkcigt och
Hans sinne siolt- Ha,i sände da bud tili alla frinZliggandc folk, att de ffnlle underkasta sig Hans wä<de. Men da de forakcade Hans budstap, beflöt han
med wäld kufwa dein och lät sin härhöfwibsman
Holoferncs draga uc emot dcm med en wäldig här,
hwarmed han nnderlade sig ficre länder, och genoin
den grmnhet, han i de underkufwade länderne ittöföfwade, sä försträckte de öfriga, att de siesta friwilligt underkastade sig. Men de blefwo likwäl icke stonade. Dä Israeliterna, som ännu i ludalandbodde, det hörde, fruktade de swarligcn för honoin; men
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bestöto, att i förtröstan pä Herran förswara sig, och
deras Ofwersie Prest stprkte dein i denna föresats.
De besatte derföre alla berg och fasta siiillen ochru»
siade sig till ett allwarligt motständ. Detta blde
förundrade och förbittrade Holofernes, heisi imet annat folk wägat göra honoin motstand. Han tillfräHade derföre sinä öfwersiar, hwarpä desse ludar kunde trösta, dä de ensamt wägadc sätta sig mot honoin.
Dä swarade Ächior, en ofwersie for Ammoniternc,
«ch förtiiljde alla Israeliternes öden; huril de klllid
«f sin Gud blifwit skyddaoe och besegrat sinä fiender,
da de förtrösiat p 8 honoin; men dereniot blifwit öf«
werwunne, dä de förgätit Herran. Han tillsiyrkte
derjemte Holofernes, att efterfräga, oin de
3not sin Gud; ti) da niente han, att deras Gud stulle gifwa dem i Holofernis hand; "men hafwadeicke
syndat, sade han, sä funna wi intet uträtta euiot
dem; ty deras Gud bessärmar dein och wi blifwci
hela landet till bcsportelse.'' Tntta tal förargade

Holofernes sä,

att han till och mcd lät gripa Llchior
och föra honom till den bclägrade siadcn Bethulia,
med förklaran, att det stullc wedcrfaras honom och
staden samina öde. Israolitcrne mottogo och trösiade honom och bädo Herran om hjelp. Men Holofernes fortsatte bclägringen af Bethulia, och för att
pastynda stadens uppgifning, lät han bewaka brunnarna, ss att sior wattubrist uppsiod och folket höll
pä att förgss af törst och wille gifwa sig. Detta
«ndrogo de för Osias, som hade högsta befälet i siaden; men han uppmuntrade dein, att ännu i fem da°
zar afwakta hjelp af Herran.
Nu bodde en enkä, wid namn ludith, i staden.
Hon war känd för ett siilla och fromt lefwerne och
i staden wäl aktad. Hon fattade befllitet, att rädda
Saden, ehuru de inanliga innewänarne förtwifiade.
Llkwäl oiutalade hon ej för nagon sitt försiag, det
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l förtrösian pä HerranZ hielp,
utföra. Hon bad blott, cm de stulle
for henne, da hon ined fin piga gick nt
till fiendernas lägcr, och eincdlcrcid wara wid godt
m«d de fcin dagar, under hwilka de hcslutac ännn
wänta räddning. Anländ till HoloferniZ lägcr, fick
hon genast tillträdc till hon oin, einedan hon förcgaf
sig wilja undcrrätta, hurn han lättasi stulle bescgra
hcnncs folk. Detta sade hon neinligcn, act hennes
Gud stnlle upxcnbara hcnnc och mille hon säga
Holofernes det. Hon wann härigenom, lika nwcket
soin genoin sin skönhet, HoloferniZ wälbehag, och
i)an gaf henne äfwen tillätclse, act, säsom hon bcgärde, morgon och afton göra sin bön moni lagrct,
till desi hon fatt den wäntadc uppenbarclsen. Se-">
dcm hon salunda i tre da,qar uppehällit Holofernes,
anställde han pä den fjcrde ett stort gästabud och
hjöd äfwcn ludith. I sin fröjo bcrusacc han si.q nu
sä, att han insomnade, och da gästcrnc, soin äfwcn
woro druckne, tillika med bctieningen bortgätt, tog Indith HoloferniZ eget swärd, och stdan hon bedit med inncrl!,a. andakt: "O Herre Gud, styrk niig i dcnna
stunden!" afhög.q hon Hans hufwnd och lät sin siga
lägga det ien säck. Derpä begafwo de >fig, sasonl

hon, endäst

ensam

pades
träget bcdia

wanligt, utom liigret; inen togo denna gäng en omwäg, för att toinina obeinärkte till naden. Franikomnien wisade Indith HoloferniZ hnfwud för siadens innewänare, hwilka förwanades och prisade
Gud. I daggryningen gjorde de ett utfall ,not
ficndcn. Dä Asil)rierne det inärkte, giorde de ect
buller utanför HoloferniZ tält, tn de wZgade ej gH
in till honom; »ien dä han ej hördes af, gingo de
siutligen in att wäcka honom;
och funno Hans
krovp, utan hnfwud, liggande i sitc blod. I den
försträckelse, som n» fattade dem, öfwerföllos de af
siadens innewänare och drefwos pä siykten. Israe-
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liternc förfölide deni till landet!' gränsor och asordei deias öfwcrgifna läger ett sa rikc byte, an föidclninqcn deraf upptog
Hänföid af beun-

dran och wördnad wid detca bcwis pä Ismcls Gnds
bcstydd öfwer sitc folk,
Achior fran hcdendoincn cill Hcrrans dyrkan. luditt) siöng en hcrrlig

för Hcrrans nao,

mcd henne.

och" hela

folket iniiänide

49.

Proftten Daniel.

Dan. 1, 5 och 6 Kap. Slyck. af Dan.
<<)land den,, soin af Konung Nebukadnezar bortfördes i fängenstap till Babel, war ock Dani<l, en
yngling, hwilken, enligt Konnngens bcfallning stiille,
jeime nägra andra, uppfostras för Hans tjenst.
Gud begafwade Daniel med ftora insigter och nicd
förstand, att uttyda
och drömmar.
Nn hände, acr Konung Ncbukadnezar hade en
dröin, hwaraf han förstläcktcs sa, att han uppwaknade. Da sannna,lkallade han alla sinä spanmn och
wisa, och bcfallde dein, att säga
han dröint,
pä det han deraf mättc se, oin deras uttydning war
att tro. Han hotade dem incd dödcn, oin de ci kunde gsra honoin till wilics. Häröfwer blefwo de alla
forffräckte; ty de kunde ei fullgöra bcfallningen.
Men Daniel flck Gnds uppenbarelsc, och trädde fram
för Konungcn, anförde drönnnen och uttydde den«
mnnua. Till belöning blef han begäfwad nied stora
ssänker och skatter och sattes öfwer alla wisa i Babel, saint fick tillalelse, att göra tre sinä wänner,

suncr

Mcsach och Abednego, till förstar öfwer
Babcls landffap.
När Babylonista riket sedän kom i Mediste Konungen Darii hand, blcf Daniel upphöjd till iin
siörre ära och anseende, ja, Darius wille sätta ho-
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noin öfwcr hela riket, Härofwcr harniades de andra
hofdingarne, sä att de söktcbringa Daniel oui lifwct.
Da han emcdlcrtid ei
beträdas ined nagon
ssuld eller iniffgerning, ofwcrtaladc dc Koiningen, act
laca en befallning utgä, dcc ingen stullc p>l 60 oa«
gar bedia nägot, uloin af Hommacn, wid siraff
att kasias i lejonkulan. Mcn Daniel giorde, soni
forr, sin dagcliga bön till Herran hemma isitthus.
Da anklagadc Hans afundsmän honoin; ocl» ehuru
bedröfwad Konungen blef. kunde han dock ei ändra
sitt Konungöliga päbud; utan sade till Daniel, dä
han nu kastades till lcionen: "Din Gnd, den du
utan äterwändo tienar, han hielre dig!" Och de bu-10 en stcn frain och lade den öfwcr öppningen till
halan och den forsegladcs ined Konungcnsegcnring,
pä det ingen stulle eliest nagot förecaga inot Daniel.
Undcr hela nattcn kunde Konungen af oro öfwer
Daniel ei sofwa, och gick i dagningen föliande nwrgon till lcionkulan och ropade: "Daniel, lcfwande
Gnds tienare, har ock din Gud förinact frälsa dig

frZn leionen?" Daniel swarade: "Min Gud hafwer
sandt sm Engel, hwilken lejonens nnin tillhallit,
sä att de ei giort inig nägon stada." Dä blef Ko-

nungen gansta glad och lät taga Daniel urur groxen
och si, han war alldelcs ostadd. Men de män,
soni honom anklagat hade, blefwo, pä KonungcnZ
befallning, ienite deras hustrur och barn, kastade i
kiila och hunno knappt bottnen, sorran lcjoncn
fingo deiu fatt och förkrosiade deni. Sedän lät Da«
rius i alla sinä länder päbjuda, att nian ffullc frukta och wörda Daniels Gud. Och Daniel hade anseende och niakt i Darii tid, och Masa när Cprils
koin till wäldct. Under den sednarcs tid bewisade
Daniel sin starpsinnighet, genoin upptäckande, att

samma

ofguden Vel,
ej war nagon

son, af folkct och Konungen dvrfades,
lcfwande Gud; utan att den offcrspis,
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soin 5t honom frambai-s, förtärdes af Presterne.

När Clirns dctta fann, blcfwo Presterna nedgiorde
och Bcl lemnadcs i Danicls wäld och blcf af boilom
sonttrsiagcn »ch Hans tcmpcl förstördt.
Dcrefcer
en Drake, Kwilken Vadylonicrna äf«
förgiolde
wcn
Di giorde folket llppror emoc Konnngcn och cwnngo honom air utle mna Daniel, hwilfen
de acer kastaoe i lejonNilan, En profcc fick under

tiden Guds bcfallning, act bemliqcn föra inac till
honom. Mcn da Äommgcn pä siunoe. dagcn fann
Daniel ostadad, roradc han: "O Herre, dn Danicls
Gud! Dn cir en stor Gud och ingen annan är Gno,
an du allena." Och Daniel npptogs; inen de, soin
foro efter Hans forderf, lät Konungen nedkasta,
och de wordo meo hasi, för Hans ögon, af lcjonen
uppsinkade.

50.

Tre

af

DanielS wänner i en brinnande ugn.
Dan. 3 Kap.

Mesach och Äbedncgo, cre ludar, som,
borcförde af Ncbukadnezar, pH samina gäng som Da-

niel, jemce honoln blifwit nppfostrade tili Konungcns
cienst och sedän genom Daniels förord upphöjdc till
de högsta wärdiglicter i rikct, follo i KonnngcnZ onad
genom

foliande tilldragelse: Konung Nebucadnczar

hade pä cn ston plan i Babel lätit nppställa ett
gyldene bclate, som war t>o alnar högt och 6 alnar
bredt. Detla inwiqdes högtidligen, hwarefcer ucro-

pades, act

när tecken gafs meo trumpcccr

och

andra

instruincnttr, stnlle allt folkec ncdfalla och tillbcdja
bclätet, wid siraff, act eliest kastas i en brinnande
ugn. Men Sadrach, Mesach och Mcdnego willc icke
foga sig efcer dcnna bcfallning. De anklagadcs och
fördes lill Konungen, soin meo ftränghcc bcfallde
dem, att tillded,ia afgudabclätet. Han tillade derniid:
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se, hwilkcn

dcn Gudcn är, som cdcr utur niina
(Äuo fan
cagcr." De swarade: "Si/
wlll hjclpa op utii-r dcn brinnunde ugnen och frälfa
och oin han an dcc
ost iniir din hand, o
icke gora will,
ffall du ändock wcia, att wi tina
Gudar e> wörd>', ej Heller det gpleenc bcläict tillbcdia
wiljc." D,i bicf Rebnkadnczar uprbragi och gaf be<
fallning, att ugnen stullc goras siu ganger hetare,
än wanligi, och atc de bäsici frigomän
hären st>:!le
binda och inkasta de tre »lännen. Och cldcn war sa
siark i ugnen, att d>.° niän, soin stulle inkasta dein,
l,!cfwo döda af cldslagan, När Fadrach, Mcsach och
Abcdncgo föllo ned i ugnen, aforunno dc band,
mcd hroilka de woro fängflade och de gingo lösa och
ostadade oinkring. Da försträcktes Konungcn och
sade till sitt rad: "Hafwe wi icke lätit kasta tre
mcin i ugnen bnndna?" De sade: "la, Herre Kodock fpra män gä lö'e
nung!" Han sade: "lag
dcrinne och eldcn stadar dein intet; och den fierdc är
likasoni han more en gudason." Derpä befallde han
de tre inkastade utga och alla fnnno, hurn eldcn
hwarken sfadat dein ellcr ens deras kläder> eller har,
ja inan funde icke kanna nagon eldl-lukc uppä dein,
tt) Hcrrans Engcl hadc afwändt lägan ifrän deni.
Da lät Konunqen utga ett pabud, ali hwilken son>.
försinädade Sadrachs, Mesachs och Abcdncgos Guc.
han stullc förgoms; "ly," sadc han, "dct är ingcn
annan Gud, soin sa hiclpa kan, soin dcnne.'' Och
dc tre Daniels wänner kounno accr till sitt fön?
wäloe igen.
51.

"3ät

händcr

sa

>

ser

ludarneS aterkomst ur Babylonista
Mngenstapen.
(Csras

Persiste

vch Nehemias Böcker).
Konungcn CpniZ, ft,n i Biblen
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kallas Korcs, kömmit till wäldct öfwcr Babylonien,

lippwäckce Hcrrcn Hans anda, sä act han redan
under sitt försia rcgeringsär lät i hela rikct utgä cit
päbud, att Ilidarne stulle fä ätcrwända frsn faw
gcnssaxen till siit fädcrnesland och ater uppbpgga
det förstörda te,»p!ct. Han lät ock till dem utlcmna
de hcliga käril, soin Nebukadnczar hade bonfört ur
saint päbjuda/ att de afcsgcmde
Icrusalcms temxcl,
pä
allt
sätt undcrstödjas af inncwäludarne stulle
narnc i det land, tcr de woro sasoin frcmlingar.
De undersiöddcs ock ur den Kong!, skattkammciren,
för det blifwcmde templets uppbnggande. Men oagtadt allt detta, äcerwände endast omkring 50,00 l),
tjenare inbcräknadc; tl) de funno sig gansta rväl i
Babel, der de flestc sunnit ett nytt fäderncsland och
ingstt forbindelscr, soin qwarhöllo dein. De äterwändande woro till större delen Prester, Leviter eller
af luda och Venjamins siani. Anförde af Serubabcl, Konung lojachims sonson, anlände de till lordans sirändcr sr 536 f. Chr. föd. och samlade sig
ällinäni i Jerusalem att
Herranoiu. Sedän
sammanstöto de till dct nya templets uppförande,
llwartill grundcn ladcs anora äret efier deras äterfomst. När nu Sainariterne (sc 41 bcrättels.) hörde, att fängelsets barn, säsoin de älerkomne ludarne
kallades, »ppbyggde Herrans tempel, wille de oeltaga
med dein i tcilipelbyggnadcn och sade till Scrubabel:
"Wi wilja bygga med eder; ty M söke eder Gud,
lilasom I;" »ien Serlibabcl och de öfrige ludaförsiar äfflogo deras begiiran, emedan de, jemte den

ossra

sanne

Guden, äfwen hade egnat afgudar sin dzirkan.
de förbittraoe och hindrade arbetets fortZäng under hela Cmi regering och utwcrkade, efter
Hans död, till och med förbud fran Persicn emot
buggnadens fortsättning, derigenom att de foreställde
Persisse Konungen, att ludarne uppbpggde en fäst-

Dä blefwo
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ning, for att göra sig oberoende af honom. Salun«
da hwilade arbetet 15 är. Men da Darins kom till
n'älc>et, upphäfte han förbndet, och lat byggnaden
fortga, hwarpa templet efcer 4 är blef fullbordadt
och imvigdes, d. 6 Febr. 515 f. Chr. föd. Dock war
detta tempel ej
stort och herrligt, soin det förra
templet.
Sa woro nil lakobs afkomlingar till en del Bter
bofasta i sinä fäders land och lefde nöjda och lugna
och sil)i'dcS af infödde Domare, hwilka stodo under
uppsigt. En ny tillwext erSvriffe
höll dcras siat, da Esra, en striftlärd ochwis man,
fick cillätelse af Konung XerxcZ, att begifwa sig till
fäderneslandet och bätire ordna GudZtjensten och
Domarnc? werksamhet. Mcd honom inflyttade om«
lring 6,UUO nybyggare, och genom denna mans kloka
atgärdcr uppbloinsirade rikeb iner och iner.
gaf sinä landsblef sedän den,
nmn en mera ordnad siatsförfattning och uppbpggde
änyo lerusalems murar, ehurn Sainaritanerne
häfiigt softe hindra detta företag, att de arbetande
lnaste omgifwas med wäpnade män, för attskyddas

sa

som

mot

wid

wäld, och hwarjc arbetare sjelf bära swärd

sidan.

Nehemia, likasoin EZra, gaf siränga förtmd mot
allt ulngänge nied hedningarna och giftermäl »ned
deras döttrar. Men da nu, det oagtadt, en af

j

3

Ofwersiepresicrnas söner, wid namn Manaffe, gifte
sig mcd en dotter till Samaritansse Stäthällaren,
blef han utsiött fran sitt folk. Han utwerkade da,
genom sin swärfader, Persiste KonnngenZ tillatelse,
alt för Sainaritanerne bygga ett annat tempcl p
!bcrget Garizim och inrättade Gudotjensien der i likhct med den ludista, och Sainaritanerna dyrkade
sedän den sanne Gnden. Likwäl gaf detta ännu
iner anledning till hat emellan ludarne och San,a«
Hiibner.
8
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ritanerne, och da tillika manaa miffnöida gingo
wer till dci», betraktades de säsoin affällingar
beinöttes af ludarne uied det siörsta foragt.

ludarne

öf«
och

52.

under

främmande öfwerwalde; samt

deraS StatS upplösning.
(l och 2 Makkab. B,)

atcrkonisien fran fängcnffapcn lefde ludarne

oinkring 200 är under Persist öfwcrhöghet; men
siyrtes af infödda Domare, hwarigenmn bcroendet

af en fränniiande magt war mindre känbart. De
lcfoe ett wckligt lif, nmhända lpckligare, än under
Saloinos dagar. Men sedän nöd,qadeZ de gifwa

sig under Nlacedoniske Koniin.geu 2llexa»der den
Swre. Dock gaf han dein inänga friheter och behandlade dein niildt. Efter Hans död intogs Jerusalem af Agyprens försia regent vwlomaeus, en
af Alcxanders Gencraler. Han lät nedrifwa nuirarne och bortforde 10,000 liidar till Egupten, att
Kefolra Alexandria, der de dock gansta wäl behandlades, sa alt flcra fluttade friwilligt efter (320 f.

föd.).
Sluligen nödgades Egppten afsiä ludiffa landet
at Syriens Konung, och dcnna
lydde under Syristt hcrrawälde, war dem en /w>'.r
pröfwo- och förfölielsetid. I ft)nnerhct war Annochus
obarmhertig och grym nm ludiffa folkct.
Han gaf bcfallninq, att alla Hans undersätarc ffulle
nntaga hcdniugarncs scdcr och gudsticnsi och de,som
ei wille detta, blcfwo ra det grpunuasie niisihandlade.
Sä blcf en gaunnal ffriftlärd inan blano ludarna,
wid namn Eleasar, pa det grynnnaste sätt plagad
till döds, eniedan han ei godwilligt wille äta swin«
kött, hwittet siridde inot Mosis lag. Hfwcnsä blcfwo siu söner med deras moder slagne mcd ris, sipin'

Chr.
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och i kittlar siekte, för det de ej w!lle begä delbrott enwt lagen. Mcn de uthärdade lidandet
:ued tälamod och ständaktighct och uppmuntrade hwarandra, samt sade tili Konungcn: "Wi wilje heldre
dö, iin nägot einot wära fäderslag handla. Detär e»
stor tröst, att wi hoppas, när mennistorna dmra
off, att Gud off ater till lif uppwäcka ssall. Men
du ogudaktiga niennista, höginodas icke afdittwäldc;
cfter du är wcildi,q pa iorden, gör du hwad du will;
men du mäste ocksä dö; och du hafwer ännu den
Allsmäktiges doin, som allting ser, icke undkommil.''
Under det inanga sälunda friiuodigt ledo döden
för sin tro och fädrens lag, sökte andra Bter niotsätta sig wäldet. Bland deffa utlnärkte sig Mackabeerne (168 f. Chr. föd,). De härsianunade frän
en Presi, wid nanin Mathatias, soin wid altaret ncdsiack en Jude, hwilken offrade efter hedningarnes
Han nddgaoes sedän fly till luda öcken, ,ned sinä
fein söner; och nmnqa fronnna följde dein. Snart
wäxte dc, as antal till tusen inan och de drogo dä ut
mot fienden och stonade lika litet egna landsumn,

päde
ta

soin assallit frän Herran. Ester Mathatie död fortsattes Hans hjeltcwerk af soncn ludas Mackabeus,
soni i flcrci drablmingar flog Antiochus och hanshöfwidsinän, chunl alliid försedd nied ringare antal ock»
swagare bewcipnlng. Han uprmuntrade sitt folk
med desin ord: "Sc,qren koninier af himmelen och
icke af stor myckenhet." Helgedoinen i lerusaleiu
war nu utplundrad, ohelgad af hedningarne, och
siaden öde. Men eftcr en np stger drog ludas upp
«icd sinä bröder och renade äler teinplet och offrade
ä nyo pä brännoffers-altaret, enliat lagen. Och allt
folket läfwade Gud. Antiochus Epifanes dog kort
derefter i d« förfärligaste plagor och störsia saniwetsqwal öfwer sinä gudlösa gerningar. ludas siöt för-
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son, Antiochus Ellpator och sedän
lued de nu mägtige Ronmrne.
I Syrien dad? emcdlertid urpkommit en Konnng
Demetrius. Denne anföll ludafolkec mcd en öfwer»
lögsen här. ludarne wille fl»; men uppunintrades
af ludas att halla ständ. De blefwo dock flagna
och ludas Mackabcus stupade sjclf i drabbningen,
efter en hel dags tappcr sirid. Hans broder Jonathan koin sedän till styrelsen och selän den andre
brodern Simon, och Mackabcernas ätt innehade
wäldet i luda till desi, efter mänga inbördesstrider,
i synnerhet mellan twenne Reliqionssekter, Fariseer
och Saduceer, riket siutligen förswagades allt mer och
mer och den sisie af Mackabeista iitten blef halshnggen af Romarne (34 f. Chr. föd,). Romarne hade
under tiden, gßng efter annan, afsatt och lipphöjt
regenter, plundrat teinplet och dödat lenisalcms in«
newänare. Nu bemäktigade de sig helt och HBllct
Väldct öfwcr Indalandet, och uppsattc Herodes den
Swre till lyd-Konung. Han ombyggde, utwidgade
och förstönade lerusalems teinpel, loi» dock ejblefalldeles
färdigt for än 64 6r efter Chr. föd, Wid Hans död dclades riket emellan Hans söner ocb forwandlades omsider
till en Romersk Provms. ludarne Hale wiil qwar
sinä lagar och sin gudsuenst; men dcras sjelfständig»
het war forlorad och deras Gudsdyrkan ett toint
strymteri och utwärics sten; och hela mcnnistostägtet
stulle sintligen förlorat all kännedom om den sanne
Guden, oin icke den genom Profeterna utlofwade
Mesiias, lesus Christus, werldens FMsare, i
mennistonatur kömmit och rcnat Guds dyrkan bland
jordens barn, klarare ntwecklat Hans wilja och räd
o,n war salighet och genom sitt lidande och sin död
öppnat den af ett spndigt siägte stutna wägen till

bund med Hans

nädens himmel.
Efter bestiindiga uppror,

som ludarne

gjoide

89

mot sinä n»a öfwerherrar, Noinarne, blekwo de
flutligcii af Titlis, Kejsaren Wespasiam son,underknfwade, deras siao och tenipel i grund försiörde,
en oräknelig niängd innewänare dödade eller saloa
soin siafwar och de atersiäcndc förs»ridda kring hela
werlden, öfwer alli föragtade och förföljde; uicn
dock bibehällande sinä fäders lag och en, i dcras
tanka ännu ej uppfpllo, Profetia om en Messias,
hwilken de i dcn ankonme werldens Frälsare oj
wille erkänna, Icrusalcms försiöring och ludasiatens
upplosning inträffade är ?U eftcr Chr. födelse.

Vud,

Profetior om Christus.
ewig i

sin näd, soin i sin rättfärdighet, kunde
mennistan, sin afbild, fallcn, utan inedel art
upprättas. Han gaf derföre sin egen Son ut för
ost alla, pä det att hwar och en, soin tror pä ho«
noni, icke ssall förgäs; utan fä cwinnerligt lif.
Löfcet oin Mesiiä ankonist i werlden gafs redan
ät wära försie Fäder i Paradiset, sirax cfter sl)nda«
fallet, wid det dcröfwcr !'ttalade siraffet. Dettaglaicke

se

da Euangelium oin en Förlosiarc npprepades sedän
af formioens fronnne inän, till lröst och uppnnintran för deras santtida, hmilka lcfde och dogo i detta
hopp oin en wäntad Frälsare. In närniare det led
niot tiden för Christi födelse, dcsto klarare blcfwo
till desi ändtligen, "i tiprofetiorne oin Honoin

dens fullbordan," Gud i inennistonatur försonade
werlden uied sig sjelf.
De helige män, soin rördc af GudZ Anda, förc
Cdrisii antoinst, förkimnade dcnna saliga tidning,
kallas Profeter. Bland sädane räwe wi Moses,

Samuel, Dawid, Mia och Hlisa ,n. fl. Mcit
af deni, soin egentligen cfterlemnat profetista ffrifter, rätne wi lv. FM af desa, fallas de större
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Profeterne och

och Daniel. De

äro: Esaia, Jeremia, Hesekiel
öfriqa tolf fallas de mindre Pro-

fecerne, neniligen: Vsea, Joel, Amos, Vbadia,
Habacu, Zefania,
Jona, Micha,
Haggai, 3«charia, Malachi. Wi ivilje här an»
sora nägra utdrag ur deras strifter.

Profetior

om

Christi födelse.

1

Mos. V. 3: 15. Herren sade till ormen: "lag
siall sätta fiendstap emellan dig och qwinnan, och
«mellan din säd och hennes säd. Dcnsannna stall
söndertrainpa ditt hufwud, och du stall siinga honom
i Hans häl.''
Malach. 4: 5, 6. Si, iag stall sända eder den
Profeten Elia, förr än den siore och forsträcklige
Herrans dag fommer. Han stall oniwända fädernas
hjcrta till barncn och barncns hierla till fädcrna; pä
det iag ickc stall fomma och flä jorden mcd spillgifmng.
Es. 40: 3. En Prcdikares röst är i ökncn: Be<
«der Herranoin wäg, görer en jenin siig pH marken waron, Gudi; ty Herrans herrlighet stall uppenbarad warda; och allt fötc stall lillsannnans se, att
Herrans mun talarMich. 5: 2. Och dll Bethlehem, son, liten äst
ibland de tusende i luda, ntaf dlg stall mig den
konnna, soui i Israel en Herre wara stall, hwilkens
,>tgäng warit hafwer af bcgynnelsen och af ewighet.
,

Es. 9: 2,4, 6. Det folket, som i mörkret wandrar, ser ett siort lins; och öfwer den», soin bo i
«>örko lande, stin det klarliga- Du hafwer sönder»
brutit deras bördas ok, och deras stuldrors ris och
deras Mgares staf, likasoin i Medians tid. Ty osi
är födt «c barn, en Son är osi gifwen, hwilkens
herradöme är uppä Hans axlar och Han heter Un»
derlig, Md, Gud, Hielle, Ewig Fader, Fridfölste.
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Es. K 0: l, 3,4, 6. Statt upp war
ditt ljus kommer och Herrans herrlighet

lins;

ty

uppöft
wer dig. Och hedningarna stola wandra i dilt lins
och Äonungar uti stenec, soi» uppgär öfwer dig. Di»
71a

söner stola komina sierran cfter. Af Saba stooch rökelse föra och Herrans

la de alle komma; guld

läf förkunna.
Zach. 9: 9. Du dotter Zion'. fröjda dig siorliga;
och du dotter Jerusalem, Md dig; si, din Konung

fommer till dig, en rättfärdig och en hielpare, failig,

och rider pä en äsna och pä en ung äsniunos fäla.
Profelior om Christi lidande, död och
upphöjelse.

Zach. Il: <2, 13. lag sade till dcm: Vehagar
det eder, sä bärer bit sä mycket soul jag gäller; och
de wogo upp trettio silfwerpenningar. Och jag tog
de tretlio silfwerpenningar och kastade deni uti Herrans hus, pä det de stullekrukomakaren gifne warda.
Es. 53: 4,5, 7, 11, 12. Scmnerligcn, Hau
bar wär kranfhet och lade uppä sig wär swcda, mcn
wi Hollo honou, för den, soin plägad och af G»di
slagen och pint war. 3)?en Han är sargad för wära
misigerningars stull och stagcn för wära synders stnll:
näpsien ligger uppä Honom, pä det att wi stulle
fno hafwa och genoin Hans sär aro wi helade. Da
han näpsi och plagad wardt, lät Han icke upp sin
»uin: säsom ett lain, det till flagtning ledes och s,isoni ett fär, det Ma tiger för sin klippare. Der»
före att Hans själ arbetal hafwer, stall han fä se
sin lust och nog hafwa och genoin sin kunstap stall
Han, min tjenare, den rättfärdige, mänga rättfärdiga göra; tp Han bär deras synder. Derföre will
jag gifwa Honon, gansta mycket till byte och Han
stall hafwa de siatta till rof: derföre att Han gaf
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sitt l!f

och wardt ogernmgsniän li? räknad,
wnder
bar och bad for öfwerträdarcna.
och
Pf. 69: 22. Dc gäfwo mig galla iita och ättika
dricka uii min siora törst.
Ps. 22: 2,8, 9. Min Gud, min Gud, hwi hafwcr du öfwcrgifwit mig. Alle de, som >nig se, bcspotta mig, gapa upp med inunnen och rista hufwudet: Han klage der Herranom, Han hjelpe ho»
noin uc och undsatte honom om Han hafwcr
lust till honom.
Dan. 9: 26,27. Chnsius ssall dödad warda
ech de stola ickc wilja honom: och ett Förstans folk
ssall kounna och förstöra staden och helgcdomen, sä
ott det ssall blifwa ändadt, säsoin igenom en flod,
!

döden

m>inga

och efter siriden skall det öde blifwa.
Osea 6: 2. Efter twä dagar gör Han ofi lcfwande; pa tredie dagen ssall han uppwäcka off, sä
atl wi fä lefwa infor Honoin.
Ps. 68: 19. Du hafwcr farit upp i höidcn och
sangat fängcllct; du hafwcr undfätt gäfwor for mennistorna, dc affällige ock, att Herren G»d ssall ändä
litwäl blifwa der.
M 110: 1. Siitt d!g pä min högra hand, till
desi jag lägger d!n« sicndcr till din foiapall.
Dcssa och flera det Gamla Testainentets heliga
och herrliga Profecior oin Christo sago i det Nya Te»
liamcntet sin fullbordan.

»

Berattelser
ur

Nya

Testamentet.

l.

Zacharias.

Uti

Luc. I Kap.

HerodiZ, luda Äonungs, tid lefde en äldrig
Prest, wid nainn Zacharias. Hans hustru, somwar
af Arons rresierliga siägt, het Elisabeth. De woio
bäda rättfärdige och wandrade i alla Herrans bud
olh stadgar ostraffeliga. Men de hade inga barn
och intet hopp att fä nägra: ty de woro bada i en
framliden älder. Nu bcgaf det sig, att Zacharias en
dag, i sitt stifte, ssulle upptända» rökelsen i Herrans
tepmel, och allt folket war utcmtill och bad, sälänge
rökelsen stedde. Da spntes honou, Herrans EWcl,
sisende pä hogra sidan wid rökaltaret, och Zacharias
wardt förssräckt, dä han sä.q honou:. Dä sade Engelcn till honom: "War icke fö,-färad, Zacharia;
din bön iir hörd, och din hustru Elisabeth stall föda
dig en son, hwilken du stall kalla Johannes. Och dig
stall wara glädie, och wänga stola fröidas af Hans
födelse; tl) han stall wara Uor för Herran. Nin

och starka drncker stall han icke dricka och stall urpfl)lld warda af dcn hcliga Anda och omwiinoa nmn«
ga af Israels folk till Herran deras Gud. Han stall
gä för Honoin (Christus) nied Elias anda och kraft,
till act oinwända niennistornas hjertan och göra

beredt folk." Dä infull Zacharias: "Hwaraf stall ,'ag detta weta; ty jag är gauriual och nun
hustru är framliden i alder?" Engelen swarade:
"Jag är Gabriel, soin stär i Guds äsvn, och är utsänd, att bada dig denna goda tidning. Och si, du
stall warda »Mös, intill den dagen, dä detta ster,

rano», ett
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derfore att du icke trodde »nina ord." Och Zacharias
blef mallös och inasie teckna för det utantill wäntan«
de folket; ly han kundc icke tala, och erholl först efter sin sons födelse sitt mäl igen.
2.

MariaS

Vebädelse.

Luc. 1 Kap.
Uti sictte m.inadcn dcrefter wardt Engelen Gabriel
sänd af Gud till siaden Nazareth i Galileen, till en
lungfru, wid namn Maria, som war förlofwad
zned en tiinmcrman cller konstnär,
het Josef,
härttammande frän Dauid. Engelen koin in till hen«
ne och sade: "Hell, full mcdnäd! Herren är mcd dig,
wälsignad är du ibland qwinnor!" Da wardt Maria
ashanstal;
wäl af Engelcns äsyn,
förfärad
uppä,
tänkte
och
hurudan helsning dctla war. Engelen sade till henne: ''Friikta dig icke, Maria, ty
du hafwer sunnit nad för Gud. Si, du skall föda
cn Son, hwilkens namn du skall kalla lesus. Han
stall warda sior och kallas dcn Högsics Son och wara en Konung öfwer lakobs hus i ewig tid och p
Hans rike stall ingen cinde wara." Da sade Maria
till Engelen: 'Hum stall delta tillgä; ty jng wet af
ingen nmn?" Engelen swarade hmne: ''Den Hclige
Andc stall komma öfwer dig och den bögstes kraft
at
stall öfwerstygga dig: derföre ock det heliga,
d!g födt warder, stall kallas Guds Son." Deriein«
te erinrade Engelen Maria, alt hennes fränka Eli»
sabcch. ehuru gammal, nu wäntade uppfyllandct «f
ett Guds löfie om en son; "ty, sade han, för Gud
iir ingenting omöiligt." Da sade Maria: 'Si Herrans tjenarinna; warde mig efter ditt tal." Lch

som

som

3

sa

som

Engelen

stildcs ifran henne.
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3.

Elisabeth.

MariaS besök hos
Luc, 1 Kap.

efter Engelens bcsok siod Maria upp och g!ck
hast till Bergsbygden mi Jude stad och koin i
Zacharie ock Elisabeths hus och hclsade dem. Dä Eliiabeth hörde Marias helsning, warot hon uppfylld
liicd den hclige Anda och hon ropade incd hög rost
och sade: "Wälsi>mad d» ibland qwinnor och wälsignad din lifs?'rnkt. Hwadan kommer det, att min
Herras moder kommer till mig? «alig är du, som
«icd

trodde; tv allting warda fullbordade, som diq sagde
aro af Herranom." Maria swarade: "MinsjÄprisiorliga Herran, och min Andc fröjdar sig i Gud,
sar
niin Frälsare, ty han hafwer sett till sin tjenarinnas ringhet. Si, härefcer warda alla stägter mig
salig kallande, Ty den miigtige hafwer gjort lnäq«
tiga ting med mig och Hans namn är hcligt. Han
bafwer upptagit sin tjenare i Israel, tiinkande

sin

barmhertighet,

gick

sedän hcm

säsom han

sagt

hafwer till wära

fäder, Abraham och Hans säd, cill ewig tid." Och
Maria dröjde hos Elisabeth' omkring tre manaderoch
'

igcn.

4,

Josef och Maria.

Match. 1 Kap.
Maria blef gifz mcd Josef, sin trolofwade,
fanns hon wara hafwande af den heliga Anda. Josef fcinde icke forhällandet, och emedan han war en
from man och icke wille röia henne, tänkce han hemligen öfwergifwa henne. När han detta tänkte, si,
dä uppenbarades honom i sönmen Herrans Engel,
och sade: "Josef, Dcwids son, räds icke taga Maria,
din husim till big; cp det soin är afladt i henne, det
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af den heliga Anda. Hon stall föda en Son och
stall kalla Hans naiun lesns (Frälsare); lp Han
Ml flälsa sitt folk ifrän deras spnder. När Josef
wakuade upp af sömnen, gjorde han säsoin Herrans
8r
du

Engll

hade honom befallt och

tog

sin husiru till

sig.

5.

Johannes Döparens födelse.
?lil

Luc. I Kap.

for Elisabeth tidcn fullbordad, att hon
föda, och hon födde en Son. Och hennes gran«ar och fränder fingo höra, att Gub hade gjort sior
barinhertighcl ined hcnne, och ftöjdade sig ined henne. Pä ättonde dagen kolnino de till att omstära
barnet och kallade det efter desi fader: Zacharias.
Da sade modren: "Ingalunda; han stall Heta Johannes." De inwiinde: "Mi din stägt är ingen,
de, genoni
soni hafwer det namnet." Derpä
tecken, fadren, hwad han wille kalla honom. Och
han begiirde en tassa, hwarpä han stref: "Johannes är Hans nainn." Och alle förnndrade sig der-

stulle

wardt

pst.

Och strax öppnades Hans mun och hans tunga,
och han talade, läfwande Gud. Och en sior förwaning koin ofwer alla deras grannar, och ryktet om
allt detta gick ut ofwer hela Juvista bergsbpgden,
och alla, som det hörde, mbllisio: "Hwad mände ward«
iitaf detta barnet?" Ty Herrans hand war med hoe
nom. Och Zacharias wardt uppf»lld af den heliga
3lnda, sa att han i glad hänrpckning läfwade Gud,
profeterade och förutsade sin sons blifwande siorhet,
säsom lesu föregangare, och deil der stulle bcreda
wäg for werldens Frälsare, bland inennistorna.
Och barnet wiixte upp och stärktes i cmoanom
och wistades i öknen, till den dagen, da ha» stulle
framkomma för Israels folk.
Hubner.

>
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lesu födelse.
Luc.

Vet

2

K.,p.

begaf si.a pä den tidcn (onikring 4000 5r sfter

wclldens starel>e), att af Kcjsar Ananstiis i Roni
ucgick ett bud, att hela Hans rike ssnlle beffattas. Och
dcnna bcskattning war den sorsia och ffedde under
den höftingen öfwer Syvien Kyrcnius. Och dc gingo alla, hwar till sin ftad, för acc l,ita beskatta sig.
Sa for ock lofef upp fran Nazarcth, i Galilcen,
till Davids siad, Vethlehem, i Indiffa landec; ty
han war af Daoids hus och stiigt. Och Maria war
ined honoin. , Medan de woro der, wordo dagarne

hon sknlle föda; och hon födde sin
lindafläder och lade ho<
i«in ned i en knibba; t» dein war icke rmn ! herbcrgct.
herdar,
Och i ocnsamma ängden woro
bwilka
och Hollo wäro oin natten öfwer sin
filllbordade,

försifödde

att

«on, swepte honon, i

bjord. Och si! Hcrrans Engcl siod när dein och Herrans klarhet kringsfcn dein, och de wordo siorligen
förfiirade. Dä sade Engelen till dein: "Warer icke
förfärade: si, jaa, l«dar eder stor glädjc, hwitten allt

folk wederfaras stall;

tl)

i dag är eder fodd frälsa--

rcn, soin är Chrisins, Herren i Davids siad., Och
detta stall wara eder för tecken: I stolen finna bar»
net swcpt ! lindafläder, nedlagdt i en krubda." Och
sirar wardt >ned Enqelcn ett siort cal af den luininclssa
dä!'ssaran, sein l.ifwade Gnd och sade: "Hra wcne
Gud i höiden och ftid pä jörden, och mcnnifforna
en god wilje."
Och Englcune foro ifrän dem, nrp
i tummelen,

och herdarne

begpnte säga emettan sig:

"Läcer off nu aa till Vethlehein och se det, som wi
hört skedt wara, det Herren osi uppcnbarat hafwer."
Och de aingo hasieligcn och funno Maria och Josef
och barnet nederlagdt i trubban. Niir de detta sett,
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berpftade dc ut hwad dcm sagdt war oin detta Barnet. Och alla dc dcc höroe, förundrade sig pä de
ting, soni dcm s>>gdc woro af herdarne, Men Maria gömde alla deb'a ord, belmkcande dein i siit hjcrta. Och herdarne gingo lillbaka igcn, prifade och
läfwade Gud öfwer alli det de hört och sett hade,
säsom dem saqdi war.
Dä aita dagar woro framgängne att barnet stulle omstäras, kaiiades Hans nanm lesus, hwilket sä
falladt war af Engelen, förr iin han aflad war i

moderlifwec.

7.

lesuö ftambäreS i templet och wälsignaS af
Semeon.
Niir

Luc. 2

Kap.

tidcn, cnligt Mosis lag, war inne, att Maria

äier fick inga i HcrranZ tempcl, förde de Icfum cill
Jerusalem, pä det de stulle bära honoin frain för
Herran, säsom strifwet är i lagen: Allt mankön,
som
först öppnar moderlifwec, skall kallas l>eligt Herranom; och pä dec de stulle offra, säsom

sagdt war i Heirans lag, ett par turturdufwor ellcr
twä »nga dufwor.
Och si, i Jerusalem war en man, benänind Simeon, och dcn mannen war rättfärdig och gudfruktig och wäniade esicr Israels tröst, och dcn helige
Ande war mcd honoin. Och han hade fätt swar af
dödcn, ucan
den helige Ande, att han icke stulle
att han hade sett tillförene Herrans Christ.
Han
toin nn af Ändans tillstyndelse i templet; och föräldrarne buro in Barnet lesus, att de stulle göra för
honom, säsom sedwänia war i lagen, Dä tog han
Honoin i sin famn, och läfwade Gud och sade: "Hcri md, cficr soni
re, nil läcer Du din tienare
Dll sagt haftver: ty minä ögon hafwa sett din

se

sara

sa»
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lighet, hwilken Du beredt hafwer för allt folk; ett
ljlis till Hedningarnes upplusning, och ditt folk Israel
till pris." Och Josef och Maria förnndradc sig pä
det, som sadcs om honom. Och Simeon wälsignaoe
dem, och sade till Maria: "Si, denne är satt till
ett fall och uppständelse för mänga i Israel, och tili
ett tecken, hwilket einotsagdt warder. la, ett swärd
stall ock aä igenom din själ, pä det m?iM hjertans
tankar ffola uppenbaras''
Och der war en Profetiffa, benäinnd Hanna, Fa«
nuels dotter, af Affers slägt. Hon war en enkä wid
fvra och sttatio är och koin aldrig bort utur lemplet,
ljellande Gud, ined fasta och böner, natt och dag.
Hon koin ock dertill i samma stunden och prisade
Herran och talade oin Honom till alla dem, soin i
Jerusalem wäntade förlosining.
Och dä lesu föräldrar allting fullbordat hade,
rfter Herrans lag, drogo de in i Galileen igen, mi
fin siad Nazareth. Men barnet wäxte upp och för»
stärktes i andanom; och Gnds nad war med honom.
8.

lesus besökeö af

nagra

Dsterlandets wisa.

Matth. 2 Kap.
Niir lesus wcr food i Bethlehem, i ludiffa lan<
det, i Konung Herodis tio, si, dä kommo wisa män

af Osierlanden till Jerusalem och sade: "Hwar är
den nl)födde ludakommgen? ty wi hafwe sett Hans
sijerna i Osterlanden, och aro komne, att tillbedja
Honoin." Niir Konung Herodes det hörde, wardt
han bcdröfwad, och hela lerusalems siao med honom,
och lät församla alla de Ofwerste Presterne och ffriftlärde iuland folket, och frägade dem, hwar Christus
stulle födas. Och de sade honom: "I Bethlehem, i
ludiffa landet; tl) det är sä ssrifwet gcnoin Profe«
ten: 'Du Vethlehein, i ludiffa landet, är ingalunda
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den lninsta ibland luda förstar; ty utaf d!g skall
inig konuna den sorsien, soin öfwer initt folk Israel
en Herre wara stall." Dä fallade Herodes heniligt
till sig de wisa inännen, och utfrägade sorgfälligt af
dcui, hwad tid sijernan syntcs- Och sände dein
till Beihlehcni nied dcffa ord: "Farer dit och befpörjcr granneliga eftcr Barnet; och när j det finnen,
sä säger niig det igen, act jag kan ock konnna och
tillbedja Honon,.''
När de hade hört Kommgen,, siro de ästad, och
si, sijernan, soin de sctt hade i österlandcn, gick för
dem, till desi hon blef ständande öfwer der barnet war.
När de sigo sijernan, wordo de ganffa glade, och
gingo in i buset, och funno Barnet med Mana desi
nioder och sillo ned och tillbadoHonom; och uppläto
sinä häfwor, och stänkte Honom guld, rökelse och
myrrha.
fingo de uppenbarelse i sininen,
att de icke stulle kcmma igen till Herodes; och
sä en annan wäg hein i sitt land igen.

sa

soro

9.

lesu

fiykt till Egypten.
Match.

2 K.ip.

??är

de wisa frän Osterlanden woro bortfarne, si,
dä uppenbarades Herrans Engel för Josef i sininen, sägande: "Statt upp och tag Barnet och desi"
moder uied dig och fiy in uti Egypti land, och blif
der sä länge jag säger d!g; ty det kommer dertill,
att Herodes ffall sika efter Barnet, till att förgöra
det." Han siod upp, tog Barnet och desi nioder om
«attcn incd sig och flyddc in nti Egypten; och blef
der intill Herodis död, ps det att fullbordas stulle
det, sini sagdt war af Herran genoin Profetcn: "Utaf Egypten hafwcr jag kallat niin Son."
När Herodes nu ssg, att han war beswiken af

de wisa «lännen,

blef han gansta wred, och9nsände
,
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ut och lät sia ihsel, i Bethlehem och i hela neiden
deromrring, alla Mebarn,
woro twä ärgamla
Äder,
en
derunder;
soin
och
han hadc noga mfrägat
af de wise männen, att lesus mäste hafwa. Dä

som

blcf fulltomnadt det, soin afProfctenlereiniassagdt
war: "Rachel gräter sinä barn och will ickc läta hugswala sig; ty det war Me med dem." Men näl Herodes war dod, si, dä uppcnbarades Herrans Engel
för Josef i sömncn, i Egypti land, och sade: "Statt
upp och tag Barnet och dest nioder med dig och far
in i Israels land, ty de äro döda, soin foro efter
Barnets lif." Josef giorde sä och nedsatle sig i Nazareth i Galilcen, hwarigenom fullbordades Profcternas utsago om lesus: "Han ffall kallas Nazareus."
tO.

IcsuS i lerusalems temvel wid 12

arö alder.

Luc. 2 K.,x.
föräldrar gingo ärligcn till Jerusalem, att fira
Pästahögtidcn. Och dä lesus war
ar
och de uppfarne woro till Jerusalem efter högiidens
sedwänja, och hade fullkoumat dagarna och gingo
hem igen, blef pilien lesus qwar i Jerusalem, och
Josef och Hans inodcr wisite der imet af. Men de
mente att Han war i sällskapet och gjorde en da>is«
rem och sötte Honom, bland fränder och wänncr.
Och da de icke funno Hono»», gingo de till Jerusalem igen, och sökte Honoiu. Sä begaf det sig, cfcer
lre dagar funno dc Honom i teinplet, sittande midt
ibland Lärarnc, hörande dem och frägande dem: Och
alle, de Honom hörde, förwänades öfwer Hans för-

siänd och swar. Dä Josef och Maria sägo Honom,
forundrade de sig, och Hans moder sade till Honom:
"Min Son, hwi gjorde du osi detla? Si, dm fa«
der och jag hafwa söit efter dig, söriande!" Dä swa«

rade

Han: "Hwad är

det att

I siten »iig? Wiften
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att nti dc siycken, soin min Fader tillhöra,
dör mig wara?" Och de förstooo icke ordec, soin Han
till dcni talade, Och
for Han ined de>» och fom
hem till Nazarelh och war dem nndcrda!!i>z; nien
Hans moder göinde alla dcsta ord uci sict hjeria.
Och lesns wäxie till i wisdoln, älder och nad, för
Gud och mennistor.

I icke,

sa

11.

Johannes

Döparen framträder,
föregangare.

sasom

lesu

Matlh. 3 Kap.

SDinkring 30 ar cfier lem födelse, framträddc, pä
Guds befallninq, Johannes Döparen och predikade i
öknen i ludista landet, och sade: "Görcr bäilring;
tl) Himmeliiket är rommct haidt när.". Sa upxwlldcs Psofecen Esaias förmsägclse: 'En ropandco röst
är i ökncn: Beredcr Herrans wäg: görer Hans stigar riitca."
Johannes hade kläder af kanielhir och en lädcrjsördel om fina ländcr. Hans mat war gräshoppcr
och wildhommg, Dä ginao Icrusalems innewanare
»c till ho!wni och folk frän hela ludista landec och
all land, soin li>M wid
och liuo döra
sig af honom och delanne sinä svnder. Da han säz
inänga af dc Fariseer och Saddiiccer") komma nt
till det ställe, der han förräirade sin döpclse, sade han
till dcm: "I hngqormars afföda! ho haiwcr förc,qifwit eder, att I stl,'len undflu den lillkommande wre»
den. Görer fördcnstull sadan frukl, soin bätrring
tillhörer och tänker icke cller sägcr wid eder sjelfwa:

Jordan"—

')

2:»e Reluiions-fartler blan?
of ftwilka Faristerne nilistr ifraee fi>r dwavji' rltre nppfullante af Dagens bud, och Sadtuceenn- ~,-kate de dötas upfständelse och ett lif efter delta.
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Wi hafwe Abraham till stamfader;

ty

jag sägcreder,

af dejza stenar uppwäcka
Äbra!,a»!s barn! (Ifr. Jos. 4: 9.)
Nu är ock pxan
satt till roten pa trädcn. Derföre, hwart och ett träd,
soin icke bar goo frukt, blifwer afhugget och kastadt

acc Gud är mägtig att

i eldcn."

Dä nu de, som frän Jerusalem blifwit utsände,
tanncdom om Hans person och einbcce, frä»
gade, om han war Christus eller Elias eller nagon
Profet, swaradc han: "Nej, jag döpcr mcd wattcn
till bättring; men den cfcer mig tommer, är uarka»
re än jag,
hwilkcns stoband jag icke är wärdig
«tt uprlösa (loh. 1: 27.) Han stall döpa eder med
den hcliga Anda och mcd eld."
12.
ett taga

lesuZ döpes af Johannes.

Mattft. 3 Kap., loh. 1 Kap. och Luc. 3 Kap.
Nu fom lesus
Galileen till färjestället VethaKara, wic> ostra strandcn af Jordan, der Johannes
löpce, för att läca döpa sig af honom. Men Johannes forwägrade Honom och sade: "Mig behöfwcs,
act jag worde oöpc af Dig, och Du kouinler till nng!"
DH swarade lesus: "Lar det nu sa ste; sä bör cet
wara med osi, att wi uppfplle all räitfärdighct,"
Dä cillsiadde han Honom det. Och när lesus wnr
döpt, steg han sirar upp ilr wattnet; och si, oä wardt
Honom hinmiclen ovpnad och han sag Guds Ande
«cdfara, soin en dufwa, och komina öfwer Honom.
Och en röst af himmelcn sade: ''Dcnne är inin färe
Son, i hwilken jag hafwer ett godt bchag." Dagen
derefter s,lg Johannes lesum konnna till sig och sade
dä: "Si, Guds Lain, som borttager werldens syndcr.
Denne är det, om hwilken jag sagt hafwer: efter
mig stall konnna en man, den fore mig warit haf«
wer, och jag kände honoin icke; men Den,
mig

som
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hwilken
sänoe att döpa, Han sade till mig: "öfwer
du far se Andan ncderkomnm och blifwa pä Honom,
heliga Anda." Och
Han är dcn. soi» döper mcd dcnwatten,
pä det Han
jag är komme», att döpa mcd
uppenbar
warda
i
stulle
Israel." lesus begpme dä
wara omkring 30 är.
13.

lesus frestaZ.

Luc. 4 Kap. Matth. 4 Kap.
gick lesns, efcer sin döpelse, frän Jordan
igen, full uied den heliga Anda, och wardt förd af
Andan i öknen pä det Han stulle forsokas af djcfwulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40
nätter, sä hungrade Honoin. Och frestarcn gick
Du Guds Son,
frani och sade till Honom:
säg, att dcsia sicnar warda bröd." Dä swarade Han:
"Det är strifwet: Mcnnissan lefwcr ickc allenast af

s«

utan af hwart och ect ord, som gär af Guds
mun." (5 Mos. B. 8: 3.). Da tog djcfwulcn Honoin med sig till dcn heliga siaden (Jerusalem), och
förde Honom till uttersta ringmuren, som omgaf
tcniplet och sade till Honom i det han wisade brä«
djupceder nedanför: "3°lr Du Guds Son, fägifdig
härucfore; ty det är strifwet: Han stall gifwa sinä
Englar befallning oin dig, och de stola bära dig
pä sinä händer, att du icke stall siöta din fot emot
sienen." (Ps. 91: 11.) Dä sade lesus till honom:
"det är ock strifwet: Herran din Gud stall dn icke
fresia." (5 Mos. B. «: 1«.). Dä tog ätcr djcfwulen Honoin med sig upp vä ett gansta högt bcrg och
wisade Honom hela ludista landet och kringliggande
rikcn med deras herrlighet; och sade till Honom: "Allt
dctta will jag gifwa dig, oin Du faller ned och till<
beder mig." Dä sade lesus till Honom: "Gack bort,
satan, ty det är strifwet: Herran din Gud stall du

bröd;
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tillbeoja ocsi Honom allena stall du tienä." (5 Mos.
B. <>: 13.) Dä ofwcrgaf ojcfwulen Honom, och si,
Englarne gingo fram och tjcme Honom.

14.

lesus antrader fitt Lärarekall och

waljer

Lärjungar.

loh. , Kap.
Eftcr fresielsen i öknen, dä Icsus hörde, att Johannes war sängen, drog Han in ät Galilccn och öfwergaf Nazarcth och wille taga sin boning i Kapcrncin»i, som liggcr wid hafwet, Ifrän den tiden be«
gunce lesus au predika och sade: "Tiden är full»
Matth.

fomnad

och cror

ä: IN. Marc. l.

och Guds rike är
Euangelium."

för handen:

Wättrer eder

Twenne af lohannis Lärjungar hade redan öfwergäit till Icsum, dä de hörde sin förre Lärares
wittnesbörd om Honoin, Tl) när Johannes, wid
Jeni äsyn, utropade: "Si, GudsLam," säföljoedesja Ies»»!. Dä wände lesus sig om och säg dein
följa sig och saoe till de,u: "Hwad söten I?" Dä
sade de till Honom: "Mäsiare, hwar wistas du?"
Han swarade: "Kouimcr och scr." De konnno och
sägo hwar han wistades, ock blefwo den bagen nar
honom. Och war Andreas, en af de cwä. Han
fann först fin broder Simon och sade till honom:
"Wi hafive sunnit Messias," och han haoe honom cill
Icsus. Dä Icsus fick se honom, sade Han: "Du är
Simon, Jona son; du ssall heca Cephas (Petrus);
det betyder hälleberg.
Dagen der,fter wille

Icsus gä ut i Galileen och
fann philippus och sade till honom: "Följ mig!''
Philippus fann
och sade till honom:
"Den, som Mose hafwer strifwit om i Lagcn och
Profeterne, hafwe wi sunnit, lesus, losefs son af
Nazareth." Nachanacl sade till honom: "Kannägot
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godt fomma af Nazarcth'?'' Philippus swarade: ''Koin
och se." lesus saa Naihanacl konnna lill sig och

sade oin hononi: "Si, en rält Israelit i hwilfen inswck är." Da sa?e Naihanacl: "Hwaraf fänner
Du niig?'' lesus swarade: "Forrän Philippus tallade dig, da du war undcr fikoniradet, sag jaa dig."
Naihanael sade da: "Du är Gnds Son, Du är Isracls Konung." lesus swarade: "Efier der iag sade
dig, an iag sag dig under fikonrrädet, tror du;
storre ting än dcsta äro, ssall du fa se, Sannerligen
säger iag eder, härefter stolen I fa se binnnelen oppcn och Guos Englar fara upp och neder öfwer niennissones Son."
Sedän gick lesus oinkring ! hela Galileissa landet och predikade Ei)angcliun! och botade allahanda
sjukdoiuar bland folket; och Hans Lärjungars antal
tet

tillwexte betydligt.

Bland deffa ntwalde Han sedän tolf, dein han
kallade Apostlar (sändcbud), einedan de »csändes,
citt öfwcr hela werldcn
Euangelium. Och
,dcsta äro de tolfApostlarsnainn: Den försie Simon,
soin kallas pecrus, och Andreas, Hans brooerz lacobus, Zebedei son och Johannes Hans broder;
Philippus och Barcholomeus; Thomas och
Macheus, soin hade warit cn Publikan; lacodus,
Nrhc, son och Heddeus, ined lillnanmet Taddcus;
Simon Zeloces af Rana och ludas Iskarioch.
15.
pä ett bröllop i Kana.
underwerk,
lesu första
2
loh. Kap.
Kana,
Galileen,
I
i
wardt ett bröllopp; och Iciu

nioder war der. 3Lardt ock deMes lesus biuden och
Hans Lärjnngar. Och da winet begynie fattas, sade lesti nioder till Honom: "De hafwa intet win,"
Derined tpcktes hon welat gifwa lesus tillfänna, att
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det wore tid, att gä. Men lesus sade: "Min tid är
änini icke fommen." Emedleriid fattade lesti inoder
häraf hopp, att lesus stulle afhjclpa bristcn, och sade till tjcnarnc: "Hwad hail säger cder, det Mcl."
sicnkrlikor, so»l satla woro cfter
Sä woro der
sättet oin ludarncs rcning, HZllande hwardcra twä
eller tte mact. Dä sade Icsiis till tienarne: "Fyl«
ler iipp krukorna med watten"
och de fiMe de>u
öfwcrfulla. Och Han sade till dem: "Läter nu uti
och bärer till totsmästaren;" och de buro. När da
löksinästaren smakade winet, soin watten warit hade,
ech icke wisite, hrvadan dct kommet war; men tjenarena,
wattnct öst hadc, wisite det, kallade han
bmdgnmmcn och sade till honom:'°''Hwar mansätter
först fram det goda winet; och när de iiro wordne
drnckne, da det, soin sämrc är: Du hafwcr gömt
dct goda winet allt hcirtill." Dctta war det soista
teckcn, soin lesus gjorde, och uppenbarade sin härlighct, och Hans Läriungar trodde pä Honoin.

ser

som

lesus

16.

uppenbarar för en Qwinna i Samarien,
alt Han är den wäntade MeSfiaS.
loh.

Verefter gick lesus

4 Kap.

med sinä Läriungar in i liidilandet; mcn begaf sig ätcr tillbaka at Galilcen,
när han fick weta, att Fariscerna siämplade eniot
Honoin, einedan Han samlade Lärjungar. Pä den«
na wandring inasie Han gä genom Saniarien. Och
när Han koni till en stad i Samarien, som kallas
Sichar, ncdsatte Han sig wid Jacobs brunn, emedan Han war trött. Da kom en qwinna af Satill henne:
marien att heinta watten. lesus
tp Hans Liirjungar woro
'Gif mig att dricka;"
Zängne in i siaden, till att köpa mat. Da sade den
Samaritansta qwinnan till Honoin: "Huru, beder du.

ssa
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som

iir en Jude, oin dricka af »lig soin är en Sa«
ty ludarne wille ingen ge«
maritanst qwinna?''
mcnirap hafwa mcd Samaritanerna.
(Se Gauil.
Test. 51 beriitt,) lesus swarade: "Förstode du Guds

gafwa, och hodenär, som säger till dig: "Gifmigatt
dricka," sa bad du honom, och han gaf dig lefwande
watten." Qwinnan sade: "Herre, icke hafwer du
det du fan mga det mcd, och brunnen är diup; hwadan hafwer du da lefwande (fristt) watten? Mände
du wara mcr än wär fader Jakob, som gaf ofi brunnen och drack af honom?" Da swarade lesus: "Hwar

och

en, soin dricker af detta wattnct, han warder töruig igen; mcn hwilken soin dricker af det
jag honoin gifwer, han stall icke törstcc
watten,
jaa, honom giftill ewig tid; utan det watten,
wer, stall blifwa honom en kalla med springande wattcn till ewinnerligt lif." Dä sade qwinnan: "Herre,
gif mig det wattnet, att jag icke törstar ellcr behöfwer komma hit efter watten." lesus sade: "Gack,
kalla di» man och kom hit." Qwinnan swarade:
"Jag hafwer ingen man.'' lesus sade: "Du sade
rätt, jag hafwer ingen man, ty du hafwer haftfcm
män, och den, du nu hafwer, är icke din man; der.
sade du sannt." Da sade qwinnan till Honom: "Herre, jag ser att du är en Profet." Denna ofwercygclse foranledde henne, att räofräga sig nägot i religionsimmen, och hon lillade: "Wara fädcr hafwa tillbedt
pa detta berget (Garizim), och I sägen, att i
Jerusalem är det rum, der man tillbedja stall." lesade: "Qwinna, tro mig; den tid kommer, att
hwarken pä detta berget eller i Jerusalem stolen I
tillbedja Fadrcn. I weten icke hwad I tillbcdjen;
men wi wete hwad wi tillbedje; tl) saligheten (Messias) är af ludcrne. Men den tid kommer och är
nu allaredo, att riitte tillbedjare stola tillbedja Fa«
dren i Anda och sanningen." Dä sade qwinnan:
Kiibner.
t«l

som

sus

som
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"lag wet, att Messias stall konnna, soin kallas Chri.sius; när Han fommcr, warder Han oss allting un«
derwisande." lesus sade till henne: ''lag är densamme, soin talar mcd dig,'' Och i deisaunna ton,'
mo Hans Lärjungar. Dä lät qwinnan fin kruka
siä, och gick in i siaden och sade till follet: "Konimer och ser en inan, soin mig hafwer sagt allt, det
jag hafwer gjort. Manne icke han är Chrisius?"
Da gingo de nr siaden och kommo till Honom. Och
»nänga Samariter af den siaden trodde pä Honom
for qwinnans cals stull, soin wittnade, att Han ha»
de sagc henne allt, det hon hade gjort. När nn de
Samariter fonnno till Honom, bädo de Honom att
Han wille blifwa när dem; och Han blcf der twä
dagar. Och mycket fleia trodde for Hans ords stull,
och sade till awinnan: "Nn lro wi, icke för ditt tals
stull; tl) wi hafwe sjclfwe hört och wete, att Han
är wifft Chrisius, werldcns Frälsare."
17.

lesus botar Höfwidsmannens tjenare i

Kapernaum.
8 Kap. Luc. ? Kap.
begaf sig lesus till Galileen; och när Han
gick in i Kapernamn, tom en Höfwitsman till Honom och hao Honom, sägandc: "Min tjenare ligger
hemma borttagen och hafwer sior wedermöda." De
äldste fälldc ock förbön för honom, sägande: han är
wärd att du gör honom det; tl) han hafwer wart
folk karc och hafwer byggt osi synagogan. Dä sade
lesus till honom: "lag will fomma och bota ho-

Vervä

nom." Men

Matth,

Höfwitsmannen swarade: "Herre, iag

är icke wärdig, att Du stall ga in under mitt tat;
ntan säg allenasi ett ord,
blifmer min tjenare
belbregda." När lesus detta hörde, förundrade Han
sig och sade till dem: "Sannerligen ftiger jag eder,

sa
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ja,.l hafwcr ickc sunnit sadan tro i Israel." Och lill
Hofwitsmanncn sai>c Han: "Gack, ock som du tror
sä ste dig." Och i samina siunden blef Hans ticnarc helbregda.

lesus

18.

wisar, genom underwerk

Han

ör den ullofwade

och tal,
Mestias.

att

Luc. 7 Kap.
kallades Nain
lesus till den staden,
och mcd Honom gingo Hans Lärjungar och uiDclcc
folk, Dä Han nu kom in till stadsportcn, si, dä bars
der ut en död, sin moders cnde son, och hon war
en enkä; och en stor hop folk af staden gick ined henne. Dä Herrcn säg henne, warkunnade Han sia
öfwcr benne och sade till henne: "Grät icke!" Och
han gick lill och tog pä bärcn och de,
burosiadnade. Da sade Han: ''Jaa sägcr dig, unge man,
scatt »pv!" och den döde satte sig upp och begyme
tala, och Han lemnade honom ät Hans moder. Os')
e» forwämna fom öfwcr alla och de prisade Gud.
sigande: 'En stor Profct
uppkommcn ibland ost
>>kc sicc folk." Och della ruktetoi»
och Gud
Honom gick ut ofwer allc ludiffa landet och alla de
land derouikring.
Om allc deita undcrrättade loyannis Lärmngar
fin nu fcingstadc Lärare. Da kallade Johannes lill
sig twä af sinä Lärjungar och sände dem till lesus,
sägande: "cklr Du den, som komma stall eller stole
wi wänta nägon annan?" Dä männen kommo till
Honoin, war Han iust upptagcn af att gora mänga hclbregda af sjukdomar och plaqor och onda andar
och gaf mänga blinda sl)n. Dcrförc sivarade lesus
och sade till dem: "Gar och sägcr Johannes
hwad I sett och hört
dc blinde se, de
gä, de spclälstc göras rene, de döde stä upp igcn;

gick

som

som
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bem fattigoiu warder Euangelium predikadt.
lig är den, soin icle förargas pä mig."

Och

sa«

19.

lesuS begifwer sig äler till Jerusalem och
bocar en sjuk wid Becheöda.
loh.

Verefter

K

Kap.

war en Indarnes högtid och lesus for upp
till Jerusalem, Men i Jerusalem war en damm,
wid färahusct, som het pä Ebreiffa Bethesda (d. ä.
Varmhertighetshus) och hade sein stjul. Deruci lägo en stor hop sjuke, blinoe, halte, borttwinade och
bidade cfter, att wattnet stulle röras. Ty en Engel

sieg ned i dammen pä en wiff cid och rorde wattnet.
nn forst steg ned i wattnet sedän det war
?ördt, han blef helbiegda, ehwad siukdom han hade.
Sä war der en man, soin hade waric sjuk i 38 är.
honoin, der han lag, och förnam,
Da lesus fick
att han nu i lang tid hade legat sjuk, sade Han
till honoin: ''Will du blifwa hclbregda'?" Den sjuke
swarade: "Herre, iag hafwer ingen, soin forer niig
i dammen, strax när wattnet är rördt; incn forr
än jag kounner, är en annan stigen ned fore mlg."
Dä sade lesus till honoin: "Statt urp, rag din säng
Och det war pä en Sabbathsdag. D»
och gack!"
sade ludarne lill honom, soin war worden helbrcg«
da: "Det är Sabbach; dig är icke lofligt, att bära
L)en der

se

sängen." Han swcuade: "Den, som giorde mighelbregda, han sade till mig: 'Tag din säng och gack."
Dä frägade de: "Ho är den mannen, som detta sade?"
Men han wisice det icke; tu lesus war undanwikcn,
emedan mycket folk war i det rummet. Derefter fann
lesus honoin i templet och sade till honom: "Si, du
iir helbregda worden, ftinda icke hädcmefter, att dig
icke wederfarcs nägot wärre." Dä gick manncn bort
vch sade ludarne, att lesus war den, som honom
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helbregda gisrt. Och dcrföre förföljde ludarne leatt döda Honom, för det Han delta

och sökte
sum
giorde pä

Sabbathen.

20.
sjuk man pä

lesus helar ater en
Sabbathen.
Matth. 12 Kap. Marc. 3 Kap. Luc. e Kap.
sig pä en annan Sabbath, att lesils
3>et begafSynagogan
en
och lärde. Och der war
hwilkens högra hand war borttwinao; och de
Skriftlärde och Fariseer waktade pä Honom, om Han

gick in i

man,

nägon helbregda giorde pä Sabbathen, att de mätte
finna Nägot, det de kunde anklaga Honom för. Men
han förstod deras tankar och sade till mannen, soin
dcn twinade handcnhade: "Statt upp och gack fram!"
han giorde sä. Da sade lesus till dem: "Hwiltetdera är lofligt, att göra wäl om Sabbathen eller gma
biclpa lifwct ellcr förspilla det?" De tego.
illa,
Da säg han uppä dcm med wrede och ömkade sig
öfwer deras hiertas blindhct, och sade pttcrligare till
dcm: "Hwilkcn är dcn menuista ibland edcr, son,
hafwer ett fär, och om det sallcr i en gropom Sabbathen, icke gär och fattar :tti det och dragcr det
npp? Huru myckct bättre är nn icke en mennista än ett

fär! Dcrföre ma man ju göra wäl pä Sabbathen."
sade Han till mannen: "Räck ut din hand!"
och han uträckte henne; och hon wardt honom färdig,
säsom den andra. Dä gingo de Fariseer llt och rädslogo pä siclfwa Sabbathen, hmm de mätte förgöra
Honom. Men niir lesus det förnam, gick Han dadan. Och Honom följde mpcket folk, och Han gior-

Dcrpä

de dcm alla helbregda.
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21.

lesu liknelse

om utsädet och om vgraset bland
hwetet.

Match, 13 Kap.

Luc. 8 Kap.
dag gick lesus ut af sitt hus i Kapcrnamn och
satte sig ut nicd Galileista hafwet (sjon Genesarech).
Och der försam'.adcs mycket folk till Honom, sä att
Han sieg uti ett stepp och satte sig, och allt folket
stod pä siranden. Och Han talade med oem mangahanda i litnelser, sägande bland annat: "En m«
desinan gick ut/ till att sä fin säd; och wid h.m sädde, föll en del wid wägen och wardt förtrampadt och
foglarne under himinelen äto det. Och en del föll
p 5 hälleberget; och da det uppgick, sörtorkades det;
tl) det hade ingen wätffa. Och en dll föll ibland
lörne; och törnet gick nied upp och förqwafdc det.
Och en del föll i god jord; och gick upp och giorde
himdradcfaldt frukl." Da Han detla sagi, ropade
Han: "Den der bafwer öron lill att höra, han höre!"
Dä frägade Honoin Hans Lärinngar, hurudan
denna liknelsen war. Han sade till dein: "Säden
är Guds ord. Men de, hos hwilka ordec faller, stkomsoin säden wid wägen, äro de, somhöra;
mcr diefwulcn och tager bort ordec utur deras hicrta, att de icke tro stola och blifwa frälste, Men de, hos
Vwilka ordet faller, säsom säden pä hällcberqec, äro de,
när de höra, anannna de ordet med gladje; men
det fßr inga rötcer; de tro till en tid; men dä freIltlsen pätommer, falla de derifran. Men de,
hos hwilka ordets säd föll ibland törnc; äro de, soni
höra, och gä bort och warda förqwafoc af omsorgcr
och rikedomar och lifwets wällust och bära ingen frulc.
Men de, soin mottogo det utsädda ordet i god jord,
aro de. soin höra ordet och behälla det uti gansta
godt hjerta och bära frukt i tälamod, sä att en del

En

scoan

som

115
gor hundradcfallt, en del

liofallt."

sextiofallt och en

del tret-

liknclse satte dan deni ime och sade:
"Hinnnclrikct är l,tasoin da' en n>an sadde god säd
i sin aker; mcn da folkct >'of, koin Hans owan och
sädde ogräs niidr ibland hwetec och gick sin n'äg.
Da nn säden wäxie och bar frukt, synccs ock ogräsct. Dä gick husbondcns tjenare fram och sade till honoin: "Derre, sädde du icke god säd i din aker, h:vadan hafiver han da ogräs?" Da sade ban till dem:
"det hafwer owänncn giorc." Tjenarne fragadc da:
En

,mnan

swa-

"Will dn, atr wi ga och heinta decborc?" Han
rade: "Nej; pä dcc atr, när I upprycken ogräscc, I
icke skolen dcrined npprycka hwccet. Läter b,ida wcra
incill stordccii cil; och da will jag säga till stordeniännen: Hcmccr sorsi ogräset lillsamiuans och bindcr
dc: i knippor, till act nppbrännas; nien hwctet
sa niler i >nin lada," Tedail lesus ia!at dessa och
ännr
liknelser till sVttec, stilid? Han det
sia och koni hein. Dä siego Hans Lärinngar frain
till Honoin och sade: "Uttyd osi denna litnelscn o,n
äkerns ogräs," 'Da sivaraoe Dan: "Mennistoncs
Son, (Christus) är den, soin den goda
Älern är weilden. Den goda säden är rikets barn,
!dc trogna). Ogräset är den ondns barn (de onognc). Owännen, soin sädde, är djefwnlen,
är werldens ända. Slordcmännen äro Eng'
larne. Tasoin nn ogräset hcintas tillsannnan och
brännes upp ined eld,
stall det ste pä denna wcrl.
tens ända, Mennistones Son stall jända sinä Eng'
lar och de stola försauila all förargelse utaf Hant»
rife och alla dem,
illa göra; och stola kasia de»i
ien brinnande ugn. Der stall warda grät och
dagnissan. Dä stola de rättfärdigc stina, saso», so>
len i deras fadcrs rike. "Hwilkcn oron hafwer till

sor-

sscra

sar.

sa

son»

mc höra, han hörc."
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22.

Johannes

Döparen halshugges.

Luc. 3 Kap. Marc. s

Kap.

Match.

14 Kap.

3)a Herodes
mco tillnamnct Antipas,
wardt straffad af Johannes för Herodias, Hans brodcr Philippi hustrus, stull, hwilten han tagit, och
för allt det onda, soin Herodes giorde, lade han
Johanms i häktelse. Johannes hade ncmligcn sagt
till Herodes: "Dig är icke lofligt, att hafwa dm
broders hnstru." Men Herodias gick efter Hans ar«
gasie och hatze gerna dräpit hononi, och funde dock
icke fonnna deff wid; ii) Herodes fruktade Johannes,
wccande, att han war en from och helig man, och
schcken, och hörde
attade och lydde honom i
honom gerna. Dä nu en laglig dag koin, att Herodes, pä sin födelsedag, gaf de öfwcrsia och höfwitsniänncn och de vvpersta i Galilcen en afcomnäliid,
gick Herodias dottcr in och dansade, och det behagade
Herodes och dcl», soin mcd honoin sutto wid bordet.
Dä sade Konungen till henne: ''Bcd af mig hwad
dn will; jag will gifwa dig det." Och han swor
dericmte hcnne en
"Hwad du bediande warder
af mig, will jag gifwa dig,'allt iniill hälfcen af
mitt rike." Hon gick dä m och sade till sin moder:
"Hwad ssall jag bedja?' Hon sade: "Johannes Döparens hufwud." Och hon gick med hast in till Komingcn och bad, siiqande: "Jag will, att dn gifwcr mig
sirax, pä ett fat, Johannes Döparens hufwud."
Da wardc Komingcn bedröfwad; dock för edens stull
och för deras stull, som sutto wid bordet, wille han
icke afwisa henne; utan sirax sände Konungen bödcln
och böd inhenita Hans hufwud. Han gick ästad och
Eller Fjerdingsfurste, emedan han regerade öfwer
en «f de sora telar, i hn-ilk!! P»!Kstina »n war fordelodt.

*)
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halshögg Johannes i fängahufct, och bar framhans
cic fat och Icmnadc det ät Herodias dothnfwuo
lcr, och non gal del äc sin moder.
Dä lohanni,s Läriimgar det sporde, komin? de
lcka,!!cn uvp och begrofwo honom,
och
gingo
och
sedän bort och förknnnade det för lesuZ.
23.

lesuS lärer
Matth.

Kap,

??iir lesus

och spisar i en ödemark
lusende män.
Marc.

6

Kap. Luc. Z Kap.

loh.

fem
6

Kap.

Döparcn,

Johannes
afsides bort nti en ödenmrk öfwcr det Galileista hafwet, soin är wid dm stadcn
Tiberias, och mycket folk följde Honom, derföre att
de sago Hans nnocr, soin han giorde med dem, som
sjuke woro. Da gick lesns pä ett berg och satte sig
der med sinä Lärjnngar- Och da tiMundade Paska,
ludarncs högtid, Och Han talade till folkel oiu
Guds rike och giorde de», helbrcgda, som det bchöfde.
Mcn när det led till astunen, gingo Hans Lärnmgar frani till Honom och sade: "Här är en ödemark
och tiden är förliden; lat folket ga ifran Dig, att de

for Han

hörde mordet

incd stepp

bort i byarne och föpa sig mat; tp de
intct
att äta." Da sade lesus till Philippus:
hafwa
"Hwar fa wi köpa bröd, att de mäga äta," Det
sade Han, till att förioka Honoin, ty Han wisite
wäl hwad Han willc göra. Philippus swaradc:
"För twä hnndrade penningar bröd wore icke nog,
att hwar och en fingc ett litet siucke." Da sade
Andreas, Simon Petri broder: "Här är en pilt,
soin hafwer sen, bröd och twa fistar; men hwad förMr det il'land sä mänga?' lesus sade: "Läter folket
sälta sig," Och pä det rummet war mucket gräs.
D 5 satte sig ned omkring fem tnsende inän. Och
lesus tog brödcn, tackade och gaf Lärjungarne, och
maga

118

kärsimqarne utdclade bland dein, soi» suttozsammainycket dc willc. Dl dc woro
Icdes ock af fistarne
mätte, >ade

Han till sinä
som öfivcrblcfnc aro,

hopa stycken,

''Henucr

att de icke

lill<

för-'

5

fara?." Sä hcmcade de tilliinpä, och uppfpllde tolf
lorgar med stucken, som öfwcr woro af fem bröd,
efter dem, som äcit hadc. När de mennistorna sägo,
att lesus hade gjort delta under, sade de: Wisierli»
gen är denne den Profcten, som fomma stall i werl«
den. När dä lesus säg, att de wille komma och
laga Honom och göra Honom till Konung, gick Han
afsidcs boxt uppä bcrget, Han sjclf allena, till act
bcdia. Men sinä Lariunqar bcfallte Han, att de
stiille gä till sjös och fara före bonom ofwer hafwet.
24.
lesus gar pa wattnet.
loh. s. Kap. Matth. 14. Kap.
befallning, ned
?°esu Lämmgar gingo dä, pä Hans
till hafwcc, för att fara öfwcr till Kapernaum Och
det Mr ledan mörkt; mcn lesus bade icke kömmit
till dem. Dä blaste ett siarkc wäder och waqen bc«
midc rä hafwec och
g>)Nte ga. Men de woro
tywädrcl war cmoc.
dcras farkost led plats-i
Mcn wid dm 4:de nattwäktcn (rl. 3 oi» morgoncn)
pä hafwec. När Lär»
koni Icnis iill dcm,
jungarne f.igo Honom gi pä hafwct, wordo de för«
färade och >ropade af raddhäga. Men Icsus talade
den, strax till och sa?e: ''Warer wid godt mod, det
iir jag, warer icke förfäradc,'' Da swarade Petrus:
"Herre, är det Du, ia bjud mig komina till Dig pä
watmet." Dä sade Han: "Hom!" När Petrus d
sleg ur bäten, venyitte Han gapa wattnet, att
Han ssulle fomma till lesum, Mcn när han sä.q,
act wädrer war siarkt, wardt han förfärao: och fom
han bcgynte sjunka/ ropade han: ''Herre, hjelp mig!"
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Icsus ut handen och fattade nt!honl»m
till honoin: "O, du klemrogne, bwi iwiflade du?" Och när de woro inkonine i bäten,
wädret sig och de woro wio landet. Mcn de, so>n
woro häien, gingo frani och tillbädo Honoin och
sade: "Wiffcrligcn är Du Guds Son.''
Och när folkct föriiuinnio Hans ankoinsi, fäni><
dc bud i Kela landet deroinkrinq och bade alla sjicka
till Honoin och bädo Honoin, att dc niäite allcnasc
ft taga pä Hans klädcfall; och de, soin cogo deruppä,
wordo alla hclbregda.
Slrar räckte

och sade
,

25.

qwinnan.
mot den
lesu
Matth. 15 Kap.
qick dcrifran och koin till trakten oinkring siäderna Tyrus och Sidon. Och si,en Kanancisk qwinna koin af de landsändar och ropade till Honoin och
sade: "O Herre, Dauids Son, förbarina Dig öfwer
m!g! Min dorcer qwäljes jeuiiiicrligen af
Men Han swarade hcnne icke ett oro. Dä stego Hans

förhällande

Kananeiska

Läriungar frain och
Hl.nonl och sade: "Skili
hcnne ifrän Dig; ly hon ropar efccr oss." Men
Han swarade och sade: "Jaa, är icke utsänd, man
till de bortiappadc far af Isracls hus/" Mcn hon
foin och tillbad -honoin, sägandc: "Herre hielp
Da swarade Han: "Det är icke höfwiski, att caga
brödet ifrän barnen och kasta det för hundarne."
"Ia Hcrre'.-" swarade hon, "dock äca likwä! hundarne
af dc snnilor, soin falla utaf dei as herrars bord." Da
swarade lesus och sade till henne: "O qwinna! din
tro är ssor: ffe dig soin du willi" och hennes
blcf hclbregda i samina stuno.

dotter
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26.

lesuZ gifwcr syn

at en blindfödd man.
och 9.
gick upp till löfhyddohöqtiden i Jerusalem och
talade mpcket i templet och undcrwisadc, saint besiraffade ludarncs otro, hwarigcnom dc sä förbittra»
des, att de togo upp stcnar pä teinplcts förgard,
lill att kasta pä Honom, »ien lesus gick undan ur
templet. När Han nu gick fram o»,, säg Han en
man, so;n war blind född. Och Hans Lärjnngar
sporde Honoin till och sade: "Rabbi! hwilken spndade,
dcnne cller Hans föriildrar, att han stulle födas
blind?" lesus swarade: "Hwarken har denne eller
Hans föläldrar syndctt sä swärt, soni I menen;
nien han foddes blind, pä det Guds wcrk ssola uppcnbaras pä honoin, lag niäste wcrka Hans werk,
Mig siintt hafwer, inedan dagen är: natten
kommer, dä ingcn kan wcrka. Sä länge jag är i
werlden, är jag werldens lius." Dä Han detta sagt
hade, spottade Han ps iorden, och giorde deraf en
incd den pä den blindes ögon, och
deg och
sade till honoin: "Gack bort och twä dig i daimuci:
Siloa." Han gick och twäddc sig, och foin igen

loh.

lesus

7, 8

som

smoroe

och hade sin syn. Dä sade grannaine och de, som
honom förr sett hade: "Är icke denne den, soin satt
och liggde?" Somlige sade-' "Det är han;" andra'.
"Van är honom lik." Men han sjelf sade: "lag är
deusamme." Dä sade de till honoin: "Huru wordo
dina ögon öppnade?" Han swarade: "Dcnmannen,
soin kallas lesus, giorde en deg och smorde min
ögon och sade till mig: ga«ck till dainmen Siloa och
twä dig, och när jag gick och twäode nng, fick jag
synen." Dä förde de honom till de Farisecr. Och det
war pä en Sabbath, som lesus öppnade Hans ögon.
När derftre Mannen hade för Fariseerna bcriittttt
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sade desiä: "Den mannen 5r icke af
efcer han icke häller Sabbathen" Somlige
äter sade: "Huru kan en spndig mennista göra desiä
leckcn?" Och en twedrägt war euicllan dem; äter
sade de till den blinoföode: "Hwad söger du oin honom, att han hafwer öppnat dina ögon?" Dä sade
han: "En Profet är han" Men ludarne trodde
icke oin honou» att han warit blind och fätt synen,
förrän de fallade föräldrarue, och sporde dem till och
sade: "Är denne edcr son, den I sägen wara blind
food
och huru ser han mi?" Föriildrarne swarade: "Wi wete, att denne är wär son och att han
war blind fodd; inen huru han me ser eller hwem
Hans ögon öppnat, wete wi icke. Han är äldrig nog,
fvörjcr honon, till; tale han sjelf för sig," Detta
sade Hans föriilorar derföre, att de räddes för ludarne; tl) ludarne hade dä redan bestutit, att hwilken
soin bekänoe lesus wara Christus, han stulle utkastas ur synagogan. Äter tallade de mannen, som
warit blind och sade till honom: "Gif Gudi aran!
tilldragelsen,

Gud,

wi wete, att denne mannen är en syndare." Swarade han och sade: ''Oin han är en syndare, wetjag
icke: ett wet jllg, att jag war blind och ser nu."
När mannen sedän bestyrkte les» högre sändning
med desiä ord: "Wi wete, att Gud icke hörer synda»
re; wore icke denne af Gudi, sä kunde han intetgöra," sä blefwo de förbittrade och drefwo honom ut.
Och fick lesus höra, att de hade utdrifwit honom;
och när han fann honom, sade han till honoin: "Tror
du pä Guds Son?" Han swarade: "Herre, ho är
han, att jag mä tro pä honoin?'' lesus sade: "Du
hafwer sctt honom och det är den, soin talar med
dig." Dä sade mannen: "Herre, jag tror"
och

han tilldad honom.
Hiibner.

«
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"det heliga berget."
lesus förklara SpäSpä
Match. ,7 Kap. Luc. 9 Kap.
lesus tog Petrus och Jacob och Johannes,
hansbroder, till sig och hade dem afsides pä ett högtbergoch
wardt förklarad för dein; och Hans ansigte sken, soin so«
si,
ljus;

len, och Hans Näder wordo hwita, soin ett
och
dein spntcs Mose och Elia, talande med honoin onl

Hans afgäng, soin han fullborda ssulle i lernsalein.
Da sade Petrus till Icsuin: "Herre, här är osi godt
att wara: will du, ja wilia wi här göra trehyddor,
dig en och Mose en och Elia en"
och wiffte icke
l)wad han sade. Wid han ännu talade, si, en ljus
stl) oinstyggde dein; och si, en röst utur stpn sade:
"Denne är niin kare son, i hwilken jag hafwer ett
godt behag; honoin hörer!" Och när Lärjungarne det
horde, föllo de pa sitt ansigte och wordo swärligen
förfärade. Men lesus M till och tog pa dem och
fade: "Star upp och rädens icke!" Men da de upplufte sinä ögon, sago de ingen, utan lesuin allena.
Och när de gingo ncd af berget böd lesus dcM:
"Säger för ingen denna spnen, till desi inenniskones
Son är uppstanden ifrän de döda".
28.
syndare wid en
hwarje
liknar
lesus

Son.
förlorad Kap.

2ill lesus

Luc. 15

gingo

allehanda Publikaner och syndare,
att de mattc höra honom; och de Fa: isecr och Skriftlcirde knorrade och sade: "Denne undfar siindare och
äter nied deni." Da sade han till dein denna liknclsen: "En nmn hade tnä söner, och den yngre af
dein sade till fadrcn: "fadcr, leinna niig den dclen
af egodclame, soin inig tilltoiumcr." Och han bpt-
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dagar der»
te egodelarne dem emellan. Icke
efter, dä den yngre
hade lagt alla sinä ting
tillhopa, for hau langt bort i ftemmande land, och
der förfor han sinä egodelar och lefde öfwerstödigt.
Sedän han allt förtärt hade, wardt en sior hnnger i
det landet; och han begyme lida nöd och gick borrt
och gaf sig till en borgare der i landet; och han lande honoin till
afwelsgärd, att han stulle stöta
Hans swin. Da bcgärde han matta sig med draf,
och honoin gaf ingen.
hwarmed swinen foddes;
Dä besinnade han sig sjelf och sade: "Huru mänga
niin faders legodrängar hafwa bröd nog, och jag förgäs här i hnnger. Jag will stä upp och gä till min
fader och säga till honom: "Fader, jag hafwer syndat i himmelen och for dig. Jag är icke nn wärd
kallas din son; gör m!g säsom en af dina legodrängar." Och sä stod ban upp och fom till sin fader.
Och da han lZngt ifran war, säg honom Hans fader
och begonte warkunna sig öfwcr honom, och lopp emot honom, foll honom oin halsen och kystte honom.
Mcn
sade: "Fader, jag hafwer sundat i himmelen och for dig och är icke wärd härefter kallas
din son," Dä sade faorcn till sinä tjenare: "Bärer
fra», den ypperna Nädnaden och kläder honom dcr>uti och sätter en ring pä Hans hand och
pZ
Hans foticr; och hafwer hit de>i gödda kalfwen och
stagtcr honom: wi wilia äta och göra osi glada; ty
tenne min
war död, och hafwer fatt lif igen;
han war borttappad och är igenfunnen." Och de
begyme göra sig glada. Mcn Hans äldre
war
Me pä nmrfen; och när han koin och nalkades hn-

sonen

sm

sonen

ssor

son

son

sct, hörde han sinngas och damas; och kallade en af

tjenarne och frägade bonom hwad det war. Dä sade han till honoin: "Din broder är fommen och din
fader lät siagta den godda kalfwen, for det han hafwer honoin helbregoa igen." D 5 wardt han wred
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g 3 in. D 5 gick Hans fader ut och bad
honom. Han swarade och sade till fadrcn: "Si, jag
tjcnar dig i sä
är och hafwer aldrig gätt frän
dina bild; och du gaf mig aldrig ett kid, att jag

,ech wille icke

mäne göra mig glad ined minä wämier Men sedän denne din son tommen är, soin sirla egodclar
hafwer förtärt pä ett lastbart sätt, Kafwer du för
honom flagtat den gödda kalfwen.'' Da sade fadren:
"Min son, du är alltid när mig, och allt dec miti
är, det är ditt. Men man niäste nu glädias och
fröidas; tv denne din broder war död och fick lif igen,
han war bortiappad och är igenfunnen."
29.
lesus framstaller en liknelse om en rik man
och vm en fattig.
Luc. 16 Kap.

Widare framställde lesus

for Fariseetne dennalik»
nelse: "Det war en rik man, som flädde sig i purpur och fosteligt linkläde och lcfde hwar dag fräscligt.

Och dec war ock en fattig, benämnd Lazarus, den
der läg för Hans dörr, full mcd sär, dcgärandcs siäcfa sin hunger mcd de smulor, soin föllo af den rika
mannens bord. Dock kommo hundar och slekte Hans
sär. Sä hände det sig, att den sättine blef död och
wardl förd as Englcune uti Abrahams sköle. Blef
ock den rike död och wardt begrafwen. Som han
nu i helfwetet och pinan war, lyfte han sin ögon
«pp, och fick
Abraham längt ifran och Lazarus i

se

Hans ssöte. Dä

ropade

han och sade: "Fader Abra-

ham, warkunna dig öfwer mig och »and Lazarus,
alt han doppar det yttersta af sitt finger i watten
och swalkar min tunna; ty jag pinas swärligen i
denna lägan." Dä sade Abrahain: "Min son, tänk
uppä, att du hade ditt goda medan du lefde och Lahade deremot ondt; men nu hafwer han hug°

zarus
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Md och du pinas. Och öfwcr allt dctta är emessan
ost och eder befästadt erc siort swalg, sa att de, som
wilia sara hädän till cder, de kunna det icke; cj
Heller fara däi>an och hit öfwcr till osi." Dä sade
hiin: "Sä bcdcr jag da dig, fader Abraham, att du
sändcr honom i min fadcrs hus; tp jag hafwer fcni
bröder, att han förwarar dem, att de ock icke koniina nti detta pinorummct." Abraham swarade: "De
hafwa Moses och Profcterne: höre oem!" Dä sade
han: "Nej, fadcr Abraham; men kommcr nägon af
de doda, dä bättra de sig." Dä sade han lill honom: "Höra de icke Mosen och Profetcrna, sä tro de
icke Heller, om nägon af de döda uppstode."

30.

lesus, Barnenö wän.
M.ttth. 18. Marc. 10 Kap.
dag gingo Lärjimgarne fram till lesus och
de: "Hwilken är dcn störste i himmeli iket?" Da
kallade Icsus fram ett barn och siällde det midt iblcmd
dcln och sade: "Sannerligcn sigcr jag eder: Utan I
omwänden cder och wardcn säsom barn, stolenlicke
komina i himmclriket. Hwilken nu aktar sig sjelf
dctta barnet, han är dcn siörste i hiin-:
sä ringa,
melriket, och hwilken
undfar (och wärdar) ett
sädant barn i mitt namn, han undfar mig. Men
hwilken
förforer en af desin smä, som tro pa
mig, honom wore bättre, att en qwarnsten wore
bunden wid Hans hals och han fänktes ned i hafwets djup!"
En annan gäng buro de barn till Icsum, att
han ssulle lägga händerna pä dem. Men Lärjun-

sa-

En

som

som

som

«arne nävste dem, ftm barncn framburo. När ledet säg, wardt han misilynt och sade till dem:
Lälcr barnen konnna till mig och formener dem icke;
tl) sädana horer Guds rike till. Sannerligcn sager
10"

f>ls
'
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jag eder: Hwilken som icke undfär Guds rike sssom
barn, han konnner der aldrig in." Och han tog
dem »pp i famnen, lade händeine pä dein och wäl'
ett

signade dein.

31.

lesus liknar Gud, i Sin andeliga styrelse,
wid en Husfader, som ftndt arbetare
i sin wingand.

För

Matth.

20 Kap.

att wisa, huru mennistan ej kan göra ansvräk
p 8 Gnds näd cller mäca sin belöning efccr nagon
fortjenst, ftainställde lesuZ denna liknelse: Med Gnds
siyrelse i andeligt afseende är lika förlMande, soin
mcd en husbonde, hwilken gick ut bittida on: mor-

gonen, till att lega siq arbetare nti sin wingärd.
Och när han hadc blifwii öfwerens »icd arbccarcna
oin en roisi dagsvcnning, sände han dein ut i sin

wingärd. Scdan gick ban ut wid treojc tinnnan
(kl. 9 f. m,) och säg nagra andra staende svstlolösa
pa torget, och sade till dein: "Gär ock I nti min wingärd, och hwad ffäligt är, will jag gifwa eder."
äter gick han ut wid sjette och
Och de gingo. Och
monde tinnnan (tl. 12 och 3) och gjorde sammaledes. Mcn wid clfte tinnnan (tl- 5 e. >»,) gick han
ut och fann nägra andra si,lcnde sosilolösa, och sade
till dem: "Hwi stän I här hela dagen?'' De
rade: "Ty ingcn hafwer legt off." Dä sade han till
dein: ''Gar ock I mi min wingsrd, och hwad ffäligt är, stolm I fä." När nu aftonen koni, sade
wingärdöherren till sin uppsyningsman: "Kalla fra»,
arbetarne och gif dem deras lon, begynnande pä de
wid clfcc tin,<
sista." Och när de kommo fram,
mcin komne woro, fick hwardera fulla dagspenningen;
men när de sorsia kommo/ mcnte de, att de stulle

swa-

som
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fingo hwardera dagspcnningen. D?l
fnorrade de emot husbondcn och sade: "desic siste
hafwa arbctac en timma och du godcgiorde oem lika
mcd ost,
hafwa burit dagens cunga och
Dä swarade han en af oem: '"Min wiin, jag gör
dig ingen orätt. War du icke ofwcrcns med mig
om en wisi dagspcnning? Tag dit dig tillhörcr och
gack dm wäg; me!i iag will gifwa denne siste lika
»Mckct som dig, Eller mä jag icke i mi» ting göra
hwad jag will? Hwi brinncr ditt öga af afund, för
det jag sH god är?''
32.

fi mer; mcn

som

leluZ

uppwäcker

Lazarus.

loh. n, 12 Kap.
wistadcs gerna hos tre froiuma syskon l byn
Bcchania: lazarus, Martha och Maria; och dcc dcgaf sig en gäng, da han wandradc med sinä Lärjnngar, gick han in dit och Marcha undfick hononi
l sitt hus. Hcnncs sl)>tcr Maria satte sig wio Icsu
foitcr och horde Hans lal; mcn Martba bckymrades
mcd idtelig tjcnst, Hon gick fram ochiadc: "Herre,
störer dn intcc deroni, att min fustcr laier mig ticna
allena? Sä saa, hrnnc nu, att hon hjclpcr miq."
Icins swarade: "'Marcha, Ma,tha, du hafwcr o,n<
sorg och bck»i»mer om muigahanda, > Men ett är
nödtorftigt: Maria hafwcr utkorat den goda delcn,
hwilken henne icke ssall ifrämagas,"
En tid dcrcftcr blcf Lazarus, Marias och
thas broder, sjuk. Da scindc Hans systrar buo till
Icsum och sade: "Herrc, se, den Du kär hafwcr, lig'
gcr sjuk." När lesus det horde, sade han: "Denna siukdo,ncn äl icke till döds, utan till Guds ära;
att Guds Son stall deraf ärad warda," Ehuru nu
lesus horde, att LaZariis war sjuk, blef han qwar
pH
sialle twä dagar. Dercfter sade Han till
z!»c, 10 Kap.

samma
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wän, sofwer; mcn i'ag
Lärnmgarne: "Lazarus,
c,sr att uppwäcka honom af sömncn." D,l sade hanZ
Lärjungar: "Herre, sofwcr han, sa warder dctbätt-re ined honom." Men Icsus talade om Hans dod;
och de mcme, att han hade. talat om lckamlig sönin.
Sa sade da lesus uppcnbarligen: "Lazarus är död;
ock jag glädcs för edcr stull, att i'ag icke war der,
pa dec I tro stolen. Mcn lälcr ost ga till honom".
Da koin lesus och fann honon, reocm hafwa lcgat
fi?ra dl)gn i grafwen. Qch war Bethanicn icke langt

isran Jerusalem, och mänga af Indarne worokomde stulle hugswcila
Martha hörde, act
lesus koin, lopp hon emot hononi; >ncn Maria sact
hcmma. Dä sade Martha till honoin: "Herre, hade
da warit här, hade min brodcr icke blifwit dod. Mcn

ne till Martha och Maria, att
dcm öfroer deras brodcr. När

jag

wet ännu, att allt det du bedcr afGud, detwar«
der Gud gifwande dig." lesus swarade: "Din broder
stall sil upp igcn." Martha sade: "Jag wci, att han
stall nprsii i uppständelsen pä yttersia
lesus sade till hcnnc: "Jag är uppstandclscn och lifwet:
hwilken som tror pa mig, han stalllefwa, om hanan
dod bllfwe, och bwar och en,
lefwer och tror pä mig,
hau stall icke dö cwinnerligen. Tror du detta?" Hon sade
till honom: "la, Herre, jag tror att du är Christus,
Guds Son,
kounua stulle i werldcn." Och när
hon detta hade sagt, gick hon bort och tallade sin
syster Maria lönligen och sade: "Mästaren är koulinen och fallar dig." När hon detta hörde, stod hon
strax upp och koin till honom. Da nu ludarnc,
so,n mcd henne woro i hustt, sägo, att hon gickm,
följde de henne, och sade: "Hon gar till grafwcn,
att hon stall grata der." Da Maria kom dit, der

som

som

war, och sag honom, föll hon till Hans fotter
och sade till honom: "Herre, hade du warit Här,
wore min brodcr icke död." När lesus fäg henne

lesus
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gräta, och ludarne, som woro komne med henne,
greto, rördes han djnpt och sade: "Hwar ladcn
I honom?" De swarade: "Hcrrc, koin och se." Och
lesus grct. Dä sade ludarne: ">»i, huru kiir
hade han honom," Men somliga as dem sade:
"Kunde icke han, som öppnade den blindes ögon,
hafwa sa giort, att dcnna icke blifwic död?" D 5
blcf I«sus Hter innerligt upprörd och koin till grafwen, soin war en kula, med cn sien lagd deruppa. Da
ock

sade lesus: "Tagerbort sienen!" Martha imoände:
"Herre, han luktar redan; ty han hafwer waric död
i fpra dygn." lesus swarade henne: "Sade jag
dig icke, att om du crodde, stulle d» fä se GudZ
herrlighet.'" Dä togo de sienen bort af rummec, der
den döde lagd war. Och lesus höide sin ögon uvp
och bad och sade: "Faoer, jag tackar dig, att du
hafmcr hört mig. Dock wet iag, att du hörer »nig
alltid, men för folkets stull, soin häroinkring stZr,
sä.qer i'ag dcc, pH del de tro stola, act du mig sändt

hafwer." Och da han detta sagc hade, ropade han
med hög röst: "Lazare, koin ut!" Och han, son»
död waric, koin ut, bundeu om händer och föccer

uied swepfläde och Hans ansigie war betäckc mcd en

hufmudbindel. lesus sade till dem: "Löser honom
och liier honoi» ga." Da trodde pa honom m.urga
af ludarne, soin kömmit till Maria. Men somliga
gingo bort till de Farisesr och sade dem hwad lesus
hade giort. Dci församlade Ofwcrste Presierne och
Fariseerne ett räd, och Caiphas, som war Ofwersie
Prest pä det äret, sade tili dem: "OZ är bättre,
alt cn man dör for folket, än allt folket stulle
förgls." Det sade han icke af si,g sjclf;men efter
han war öfwersse Presi det ärec, profeterade
han. Ty lesus stulle dö för folket. Ifrän den
dagen rädfiogo de, emellan sig, att de stulle
döda honoi», och när uwcket folk äfwen kom, för
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Lazarus, den
se rHrflogo
de

hade ifrän de
att deock stulle
dräpa Lazarus; ty inänga af ludarne troddc för
Hans stull pä lesum. Sedän wandrade icke lesus
«tt

han

uppwäckt

öfwerste Prcsterna,

döda,

mer uppenbarligen bland ludarne, utan gick dadan
i den landsändan wid öknen kring Icricho, i staden
Epyrem; och wistades der med sinä Lärjungar.
33.

lesus förutsäger silt

lidande, begifwer fig pä
wägen lill Jerusalem och gastar hoS
loh.

Zaccheus.

II Kap. Luc. 18, 1» Kap.

?lu instnndade Judarnes Pasta och mänga gingo

upp till lerusalein, act de stulle rena fig. Dä tog
Icsus till sig dc tolf och sade till dem: "Si, wi ga
upp till Jerusalem; och all ting ffola fullbordade
warda, som ffrifne äro af Profctcrna om menni<
stones Son. Ty han stall öfwcrantwardas Hcdningarne och bcgabbas och försmädaö och bespottas, och
sedän de liafwa hudsiängt honom, ssola de döda
honom; och tredje dagcn stall han uppua igcn."
Men de förstodo in,et af dettci talet. Och scdan
han undcr wägen ätergifwit synen ät enblino, drog
han !n och gick gcnom Jericho. Och si, der war en
»,an, bcnäumd laccheus; han war en öfwerste för
de Publikaner och war rik. Han sökte tfter, att
lesum, ho han war; mm han
han stulle fä
kunde icke för folkets stull; ty han war liten till
wextcn. Säledes lopp han framföre och stcg upp
uti ett mullbärsträd, pä det han stulle fä honom;
ty han stulle gä der fram.
Och när lesus koni
honom, och
till den plcttsen, säg han upp och fick
sade till houom: "Zacchee, stig snarligcn ned; ty i
dag maite jag gästa i ditt hus.'' Han steg ned och

se

se

se
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undfick honom mcd gläöjc. Och när de delta sago,
knorrade de alle, cm han ingängen war, till att
gä>m när ''en syndare.'' Men Zaccheus fieg fraiu
och sade till Herran: "Si, Herre, hälften af niinä
egodelar gifwer jag de fattige; och oin jag hafwer
nagon bedragit, det gifwer jag fyradubbclt igcn.''
Dä sade Icsus till honom: "I dag är detta hus
salighet wcderfaren, efter han är ock Abrahams son;
t» '.nenniffones Son. är fommcn till att uppsöka
och frälsa det, som fortappadt war."
Och sedän Han dereftcr hade genom liknelser
»nderwisat folket,
Jerusalem.

gick

han

dadan

och resie

upp at

34.

lesuö intägar i Jerusalem.
Matth. 2l Kap. Luc. is Kap.
de nu nalkadcs Jerusalem och kommo till
Bethphage wid Oljobergct, sände lesus twa sinä
Lärjnngar och sade till tein: "Gär i bpn, soin liggrr for eder, och sirax warden I finnande en äsninna bunden och fälan när hcnne; löser dem och
leder till mig. Och vm nagon talar eder till,
srigcr: "Hrrrcn behöfwer dem och strax stäpper han
dem.'' Detta är alle stedt, att det stulle
är genoin Profelen Zacharias: "Säger
lill dottren Zion: "Si, din Konung kommer till dig.
saktinodig, ridande pä en «sninna och p 8
asninnaß fola!"
Lärjnngarne gmgo bort och gjorde
IcsuZ
hnde dcin befallt. Och när de lösic dcm, sade egaren till dem: "Hwi lösen I dem?" Da sade de:
"Ty Herrcn behöfwer dein." Och de ledde dem till
lems och lade sinä kläder pä solan och satte lesuö
deruppä. Nil)cket folk bredde fina kläder pä wägen;
qwistar af träden och strödde pä wägen;
andre

När

sa

som

sasom

ssuro
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och dä han när kom och drog ned för Ollobcrget,
begpnte hela hopcn af Hans Lärjungar/ »ied fröjd
och hög röst, läfwa Gud öfwer alla de i»ed gudoui'
lig krafc giorda undcrwerk, soin de sett hade; sägandc:
"Wälsignad ware han,
ronmier en Honung i
Herrans na»m. Hosianna i höiden!" Nägra ibland
folket, soin woro af de Fariseer, sade till honoi»:
''Mästare, naps dina Lärjungar;' men hanswarade:
"lag säger eder: on, dc tego stnlle sienarne ropa."
Och da han koin frain och fick fe siadcn, gret ha»
öfwer honom och sade: "Oin du ock wifftc, hwad din
frid tillhörer, worde du det wisicrligcn i denna
dm dag betänkande; men nu är dec fördoldc för
dina ögon; th den tid stall toinina öfwcr dig, act
dina owänner stola dig belägga och skanfa fring o»i
dig och tränga dig pä alla sioor;och de stola nedersia
dig till jordcn, och dina barn, soin i dig iiro; och
de stola icke lenma qwar i dig sien pa sten, derföre
alt du icke kanna tunde den tiden, der du nti sökt

som

sa

war?" När han koin in i Jerusalem, fom hela sta«
rörelse och sade:"Ho är denne?" D 5 sade folket:
"Denne är lesus, den Proferen afNazaret i Galileen,"
Sä gick han in i teiiiplet och bcgyme utdrifwa
dem, som dcrinne saloc och köpte, sägande till dem:
''Mitc hus är ett bönehus: men I hafwcn gjort det
till en »ofwarckula." Ock han lärdc hwar dag i
templet; och till honoin kommo i templct blinda och
halta, och han gjorde dem helbregda. När de Of»
werste Presicrne och de Skriftlärde sago de under,
soin han giorde och barnen ropade i templet: "Hosianna Daoids Son!" blefwo de misiliMa och sade
till honom: "Hörer du, hwad dessa säga?'° Da sade
lesus till dem: "Ia; hafwen I aldrig lasit: af
barns och spenabarns mun hafwer du fullkomnat
läfwet?" (Ps. 8: 3.)
den i

133

Wid lesu ord förlorkaS ett fikottträd.

Marc. Il Kap. Matth. 2l Kap.
Aär det led at aftoncn, gick han nt till Bethanien
uied de tolf. Och dagen derefter, da de ätcrroände
till Jerusalem, hungrade hau. Och han fick
ett
fikonträd der langt ifrän, soin lof hade. Dit
kom hau, att han tilläfwenthrs mätte finna nagot
deruppä; men fann intet annat iin löf; ty det war
icke dä tiden for fikon: och Icsus sade till det:''Äte al«
drig nagon härefter frukt af dig, lill ewig tid.'' Och
Hans Lärjungar hörde det. Och de kommo in i Jerusalem och leslis gick upp i templet. Och da aftoncn kom, gick han ut ur staden. Och om foliande
niorgonen gingo de der framom igen och sago fikonträdet föriorkadt wara intill roten. Da kon» Petrus
det ihog och sade till honom: ''Rabbi, si, det fikondu bannade, är förtorkadt." lesus
trädet,
rade: "Hafwer tron till Gud! Sannerligen sägerjag
wareder, om I hafwen tron och twiflen intet,
der I icke allenast gorande sädant, soin med fikon»
trädet stcdde; utan jcmwäl. om I sägen till detta
Häf dig upp och kasta dig i hafwet, sästall
det ste;'— och allt det I bedjen i bönen, troende, det

se

som

swa-

sa

stolen I fii."

36.

lesuS framföre offerkistan i Jerusalem
Marc. 12 Kap.
När de nu kommo äter till lerusalein, gick han

in i templet och stdan han talat i liknetser, satte han
sig twärt emot offerkistan och sag uppä, huruledes
folket lade penningar i kistan. Mänga rika lade
mycket !n; men en fattig enkä fom och lade in twT
stärftvar, det war en penning. Da kallade han sinä.
13
Hiibnel.
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Läriimgar till sig och sade till dein: "Sannerligcn
jag eder: denna fctttiga enkan lade mer in i
listan, an alla de andre, soni der inlade, t» de baf»va alla inlagt

hon

all

sin

af det dem war till öfwcrfiöd; nien
utaf sin faciigdom, allt det hon hadc,

näring."

37.

IcsuS lärcr

vm wördnad
Matth.

för Dfwerheten.

22 Kap.

af lesu ofta fornyade besiraffningstal emot dem, gingo de Fariscer bort och lade rad,
lxinl de mätte besiä honom ined orden. Och sände
sinä Lärinngar till honoin, nied de Herodianer, och
sade: "Mästare, wi wete, alt du är sannfärdig och
lärer Gnds wäg rätt och du rädes för ingcn; ty du
ser icke efier mennistors person, Sä säg ost, huru
dig: är dct rätt cuc man gifwer (Romerste)
Heimren ffatt eller ei?" När lesus märkte deras
listighet, sade han: "Hrui fresicn I mig, I strmntare? Läter mig
nmntpregeln pä statterenningen."
Och de lenmade honoin penningen. Da sade han
till dem: "Hwars beläte och öfwerstrift är detta?"
De sade: "Kejsarens." Da sade ban till dem: "S
gifwer Keisarcn det Keisaren rillhörer och Gudi det
Gudi tillhörer." När de detta hörde, forundrade de
sig, och öfwergäfwo honom, gaende ifrän honoin.

soncs

6

se

lesu

3esus

38.

liknelse om de tio lungfrur.

framsiällde
föliande bild:

Matth,

25

ett tal

om fin

Kap.

sista

tillkommelse,

bimmclriket litt tio
iungfrur, som togo fina lcunpor och gingo ui emot
brudgummen. Men fem af dein woro wisa och feni
fäwitssa. De faroiissa togo sinä lamxor och togo
under

da warder
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ingcn

o!ia

mcd sig;

incn

de

färil, tillisa nieo laniporna.

dröjdc,

blcfwo

dc alla

olla i sinä
brudMMmcn
och sofwo. Men oin

wisa

sömmga

togo

n»

inidnattscio wardc ccc anstri: "Si, brudgnnnncn
kounner; gär ul ci!!»! l?onoin!'° Dä siodo alla de
jim.ifmr »pp och rcdde sinä lainpor till. Dä sade
dc ftwicsta cill de wila: "Giiwcr oZ af eder olia,
Da swarade de wisa:
ci) wsra lainpor stockna."
p!i dec icke bädc oss och eder stall fatta?;
ucan gar hclore till dcin, soin salia och köper ät elcr
siclfwa," När de gingo och ssulle köpa, kom bruoguimncn. Och de, soin redo woro, gingo in ined ho-

till brölloppcc och dorren lillstängdes. Pa det
fo!i!!!io ock- dc andra jungfrnrna och sade: "Herre, Herre, lät upp för oZ!" Da swarade han och
sade: "Sanncrligen säger iag edcr, jag känner edcr
"Waker, fördcnffull; tv I wcten hwarkcn
intcc."
dag eller siimd, när mcnnistoncs Son ärkoininande!"
iioii!

sisia

39.

IcsllS talar c»n yttersta domen.
Matth. 2! Kap.
incniiistones son kommer i sitt Maiestät och
alla hel-ga Englar mcd hmwl»; da stall han silta
pass,: hälliidccs stol. och for honom skola sanilas
all folk; och han stall stilia deni, dcn ena ifrän dcn
andra, säsoin cn hcide st,lier fären ifrän getterna.
Och fären stall han sialla pa sin högra sida och gctccrna pä dcn wenstra.
stall Konnngen säga till
dcni, soin aro pa hanZ högra sida: "Konnner I, inin
Fadcrs wäl't'gnade, och besicccr det riket, soin edcr
cillredt är ifranwcrldeiisbegiinnelie; cy jag war hnnarig och I gafwen nng äta; jag war cörstia och I
gafwcn inig dricka; jag war hxswill och I hcvdcr.qeraden inig; naken och I tlädden nng; siuk, och I
besöktcn liiig; jag war i hättclse och I konnuen lcll
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swara

honoin och
D 5 stola de rättfärdige
säga: ''Herre, när sZgo wi dig hungrig och spisade
dig, ellcr törsiig och gäfwo dig dricka? När sago
wi dig hnswill och hcrbergerade dig, eller naken och
llädde dig? Ellcr när sago wi dig sink ctter ihäktel»
se och konnno till dig?" Da stall Konimgen
och säga till dem: "Sannerligen sägcr jag cder: det
I hafwcn giort en af desiä minsia ininä brödcr, det
hafwen I giort inig." Derpa stall han ock säga
till dem pä wcnstra sidan: "Gar bort ifrän niig, I
förbannade, nti ewinncrlig eld, soin dicfwulen och
Hans cnglar tillredd är; t!) iag war hungrig och I
gäfwen inig icke att äca; jag war törstig och Igaft
wen uiig icke dricka; jag war huöwill och I herbergeraden niig icke, naken och I tläddcn inig icke; iag
war sjuk och i häktelse och I besökten niig icke. "Dä
stola ock de
honoin och säga:''Herre, när sägo
wi dig hungrig eller törstig eller hnswitt ctter naken
eller sink eller i häktclsc, och hafwa icke tjent dig?"
Da stall han swara dcin och säga: "Sanncrligcn sä<
zer jag cdcr: hwad I icke hafwen giort en af desiä
niinsta, det hafwen I ock icke giort nng." Och deZ<
stola daga nti cwig xina; men de rättfärdige i
Mig."

swara

swara

sa

cwinnerligt lif."

40.

lesuZ warder säld, äter det sista Pastalammet,
och instiftar dell Heliga Natlwarden.

Matth.

2« Kap. Marc. 14 Kap. Luc. 22 Kap. loh.l2Kap.

När lesus

haoe siutat alla desiä ord, sade han till
sinä Lärnmgar: "I weten att twä dagar härefter
warder Pasta. Mennistones Son stall da öfwer«
andtwardas till att korsfästas." Och försainlade sig
dc öfwerste Prcstcrne och de Skriftlärde och de äld<
ste i folket uti den Ofwersie Presten Caiphas palats,
och rädssogv/ huru de mätte gripa lesuni mcd list
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om dräpa honom, Dock sade de: "Icke l högtiden;att
ett upplopp icke warocr bland folket."
Nu hade rcdan
dagar före Paska, dä lesuZ
soni lill Vcchcmia, en nactward der blifwit gjord
för honom- Da steg Maria fram till honom och
hade crt glas mcd dyr smöriclsc och giöt dec pä Hans
hlifwiid, der ha,l satt wid bordet och sniorde lesil
fmcr och torkade de», nied filt här; och hilset uppfylides mcd wällukt af smörjelscn. Da sade en af
Hans Lärjunaar, ludas, Sinions Ischarioc: "Hwi
wardc icke denna sinörielsen försald för trehundrade
penningar och gifwen de fattiga?" Det sade lian
icke derföre, alt han wardade sig nagoc oi» de facliga; ucan emedan han war en tiuf och hade hand
om dc mcdcl, soin gifnc woro. Dcl sade lesus: "Lat
hcnne blifwa. Hon hafwer giort en god gerning
pä mig; l» I hafwcn alliid fatriga närederoch »är
hclst I wilicn, tunnen I dcm cill godo; mcn
mig hafwcn I icke alltid. Det fton kunde, dctgjordc hon: hon är förctommcn, alt smöria min lckanien lill begrafning." Da gick ludas bort till de
llfwerste Prcstcrna och sade: "Hwao wiljcn I gifwa
min, att jaa, förrader edcr honom?" Och de gladdcs
och wordo öswerens mcd honom, att de skulle gifwa
honoin trettio silfwerpcnningar, och ifran den tidcn

sex

som

sökte han tillfälle,

se

att han matte

öfwerandtwarda ho-

nom at dem, utan bnller.
Sa koin da sötbrödsdagcn, pa

hwilken

man ma-

stc osfia Pästalammet. D 5 scinde lesns Petrus och
Johannes, säaande: "Gär och bercder osi Pasfalaiilmct, att wi det äte." Dä sade dc till honom: "Hwar
will du, att wi stola bereda det?" Sade han till
dem: "Si, när I kommen in i siaden, wardcr cder
möcande en man,

som

biir en wattenkruka, söljer

honom i husct, der han ingar och säacr till husbondcn: Mäsiaren läter säga dig: hwar är herberget,
12^
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der jag ma äta

Pästalannnet

ined minä Lcirnmgar/

Och han stall wisa eder en stor sal beredd; reder der
till." De gingo ästad och funno, soi» han dem sagt
Och dä lid war, sathade och tillrcdde Pästalaniincc.Aposilar
n,ed honon».
te han sig ner, och de tolf
Och han sade ti" dein: "Jag hafwcr med ml)ckcn ä«
stundan begärt, att äta detta Pastalammet uicd eder,
förr än jag lider; ty jag säger eder, att jag hiirefter icke stall äta deraf, till desi det fullkomnadt warder i Guds rike." Och wid de ato, tog Icsus brödet,
tackadc och bröt och gaf sinä Lärjungar och sade: "Ta«
ger och äter! Detta är niin lekainen, soin för eder
ntgifwen warder. Görer det till min äminnelse!"
Sannnalunda tog han ock kalkcn efter nattwarden,
tackade och gaf sinä Lärjungar och säle: "Tager och
drickcr häraf alle! Dcnne kalk är det nya Testamentet i mitt blod, fom för eder och för manaa ucgiilret warder till spndernas förläcclse. Sä ofta soin I
det gören, görer det till min äminnelie." Och de
Lrucko deraf alle. lesus tillade ock: "Jag säger eder:
jag stall icke dricka af winträds frukt, intill den da>?en

jag warder det drickandc nytt med eder i min

Faders rike."

41.
twar
Lärjungarnes
fötter.
lesuS
i!uc. 22 Kap. loh. 13 Kap.
Iliir Lärjungarne hörde lesus näinna fin Faders
like, waknade hos dem de gamla föreställningarne
oin ett jordistt herradöme och de wärdigheter de der

Alille erhälla. Och sä wardt en träta cmellan dem,
bwilkendera stulle synas wara pppcrst. Dä sade lesus till dem: "Werlosliga Konlingar regera, och de,
<sm maktell hafwa, kallas näoige herrar; meu I
icke sä; utan den, som störsi är ibland eder, han
ssall wars säsoin den pngstc, och t>en soin ypperst
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sasom

s

en tjenarc." Och 6 siod han
upp af naitwardcn och ladc af sig tlädcrna och cog
ett linneklädc och band oui sig, Scdan lät han wallen i ett bäcken och bcgmitc twa Lärjungarncs föttcr
och torkade mcd det linncllädct, soi» han war ombunden mcd, Sä fom han dä lill Simon Petrus;
och han sade till lesus: "Herre, stnllc du twä minä
fötter?" lesus swarade: "Min afsigt mcd det jag gör,
wet dn icke nu. Härcfter stall du der fä wcta."
Petrus sade: "Aldrig stall du twa minä föttcr."
lesus swarade honom: "Om jag icke twär dig, sä
hafwcr du ingcn del med mig,'' Da sade till bononz
Simon Petrus: "Hcrre, icke allenast minä fötter;
utan ock händer och hufwud." lesus swarade: ",Dcn,
twagen iir, honoin göres icke behof, man att
twa föttcrna; mcn han är fullfomligc ren. Och I
iircn re»c, dock icke alle." T» han wisite ho dc»

Br, hcm ware

som

war,

"I

som

honoin forräda stulle. Derföre sade han:

ären icke.rcnc alle."
Scdan han da hadc twagit deras fötter, och lagit sinä flädcr pH sig igen och satt sig, sade hau accr
till dem: "Wetcn I hwao iag cder gjort hafwer? I
kallen mig Mästare och Hcrre; och I sägen ralt; cy
jag är ock sä. Hafwcr nu jag, som är sder Herre
och Mästare, twagit edra fötter, >A stolen ock I
indördes twä hwarandras fötter, Jag hafwer gif'
wit edcr en cfterdömelse, act
giorde edcr,
sH stolen I ock göra. Sannerligcn, sannerligcn sti«
gcr jag eder: tjenaren är icke förmcr, än Hans berre; icke Heller sändebudet för mer, än han,
honom sänoc hafwer.'' Om I det weten, saligeäre7l
I, om I det gören."

som
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42.

Icsus

antyder,
Joi),

hwcm wm war Hans förrädare.
,3

??är Icsus hade

K,!p.

MMH.

26

Kap.

sagc,

detta
wardt han uedrofwad
i andan och bccyqade och sade till Lärjunaarne:
''Zanuciligen, sanuerligen sager ja>i eder, act en af
eder stall förrada mig," Da fago Läriungarne hwar
pa annan och woio iwchoasc, om hwein han calade,
och wordo
bedröfwade och begynte hwar i
sin stad säga cill honom: "Hcrre, icke är jag densamuie?" Da swarade han och sade: "Den, soi»
me? mig dopxade i Mtcr, han stall förrada
Mcuuiffones Son wardcr gäende, soin skrifwet är
oin honoin, men we den incnnista, af hwilken
Mcuniffoncs Son warder förr,idd. Det wore den
bältre, atc hon aldrig hade född warlc,''

Da sade ludas, soni förriddc honom: ''Mäsicne!
icke är jag dcnsamme?" lesus swarade: "Du indet.''
Och war e» af bans Lärjungar (loha>nncs), som satt
wid bordec, imill les» bröst, den Ies»? kär hade.
Till honoin winlade Simim Pecrus, att han fraga
stulle, ho den war, son, hau talade oin, När Ka,i
bröst, sade han till r>onom:"Her«
nu lag imill
rc, hwittcn är det?" Icsus swarade: "Len är
det, soni jag läcker det indopvadc brödec.'' Och när

ban hade indoppac brödec, gaf han det
ludas
Simon Ischarioth. Och cfter den decan for satan in
i honom. Sa sade da lesus till honom: ''Det du
wid bor'
gör, M- snart." Men ingen af dcm,
det sutto, förstod, hwarförc han sade honom det; tl)
soinlige mcnce, efter ludas hade penningarne onl
b<nid, att lesus hade menai: Kop hwad som behöfwes till högtidsdagen, eller att han stulle gifwa
de fatliga nägot. När han dä tagit hade den bctan,
gick han strax ut
han war
och det war natt.

som

-
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sade lesus: ''Nu är Mcnniffones Son
förklarad och Gud förklarad i honom: är nu Gud
förklarad i honom, sa ffall ock Gud förklara honom
i sig sjelf; och ffall snart förklara honom."

lesu sista
Match.

43.

stlinder

med sinä Lärjungar
lidande.

26 Kap. Marc. 14 Kap.

loh.

före sitt

13, 14, I? Kap.

Derefter sade lesus till de ellofwa: "Kare Barn,
jag är ni, blott en luen lid när edcr. I ffolen söka
mig, och säsom jag sade Indarnc: dit jag gär, kunEtt
»en I icke komina, ja säger jag nu edcr.
nytt bud gifwer jag eder, att I älffen hwarandra
inbördcs, säsoin jag hafwer älffat eder. Dcrafffola
alla första, att I ärcn minä Lärjungar, omlhafwen kärlek inbördcs."
till hono»!'. "Herr", hwart
du?" Icsus swarade:
"Dit jag gir, kan du nu icke följa mig, .ncn härcftcr ffall du följa" Petrus sade lill honom: ~Herre, hwi fan jag icke nu följa? Mitt lif will jag
lata för dia." lesus swaiade honom: "Sklille du
Ura ditt lif för mig? Sannerligen, sanncrligen säger jag dig, hänen stall icke gala tws gänqer, förr
an du hafwer tre ginger förnekat mig." Sade Petrus till honom: ''Om jag ssulle än dö mcd dig, will
jag icke förneka dig."
sade ock alla
Lärjungarnc.

lesus fortsattc sitt lal, för att sorinana och trösia sinä Lärjungar, och sade: "Hlffen I mig, sä
hallen minä bud. Och jag ffall bedja Fadren, att
I,an ffall gifwa edcr en annan Hugswalare, att han
ffall blifwa när eder cwinnerliga: Sanningens Anda,
dcn werlden icke kcm undfä; tu hon scr honom icke
och känner honom icke, men I kannen honom; ti)
han hlifwer när edcr och ffall wara i eder. Jag
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lata eder wara faderlösa; jag sfall komina
Än är cn liicn tid, och wcrlden scr mig
icke mcr; mcn I stolen se mig, ty jag lcfwer, I
Mcn ock lefwa,-" Nurissen lyfte Icsus sinä ögon
ttnnden är kom>
upp cill himmclcn och sade!
mcn; förklara din Son, att dm Son förklarar ock
dig. Jag hafwer förklarac dig
jorden; jag hafwer fullbordat det wcrk, som du mig gifwit hafwer,
an jag göra stulle.
du hafwer m!g
Jag de er nu för desiä,
gifwit, När jag war mcd dem, förswarade jag de,n
i diic namn; och ingen af dem är borttappad, utan
det förlorade barnel. Nu kommer jag lill dig. Icke
bedcr jac,, att Du stall taga dem af wcrlden: utan
act du förwarar dem ifran ondo. Helga dem i din
sanning; ditt tal är sanning. Sasom dn hafwer
mig sändt i wcrlden, sa hafwer ock jag sändt dem i
werldene. Men icke beder jag allcnast för dem,
utan ock för dem, som genom deras ord stola tro
mig, an dc stola alla wara ect. Fadcr, jag will,
acc der jag är, skola ock de wara med mig. som du
mig gifwit hafwer, att de ffola
min herrlighet,
den du mig gifwic hafwer/-

ssall icke

lill cdcr.

som

se

lesus

44.

Mgär lill Ge.hsemane, der han ängstis,

förrädes och

gripes.
Luc. 22 Kap.loh. 18Kap.
Mcitlh.
Vä lesus haoe detta sagt, gick han ut med sinä
Lärjungar öfw>!r de» bäcken Ki>ron till Oljobcrget.
Der war cn örtagärd, som kallades Gethscmane, l
hwilken han ingick och Hans Lärjungar. Sä wisite
ock luda«, soni
honom, rummct; tt) Icsus
plägade ofta komma dic mcd sinä Lärjungar.
Mr de nu kömmit dit, sade lenis till sinä Lär»
jungar: "Zitcer här, sä länge jag gar afsides, till att
26 Kap, Marc.

,4

Kap.
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Och sä tog han ined ssg Petrus och Jakob
och Johannes, och beguntc förstiäckas och ängsiak«,
och sade till dc,»: "Min sial är bcdröfwad alit intill döden. Blifwcr bar och wakcr mcd inig." Och
han M litcc ifrän dcm, foll ned pä sitt ansigte,
bad och sade: "'Min Fadcr, är det möiligt, sä gänge
dcnna kaiten ifran mig, dock icke som iag will;utan
som dn will," Och han koin tili Lärjungarne och
fann dcni sofwande, och sade till Petrus: "Simon,
sofwer du? Si formäddcn I icke waka en siund
mcd mig! Waker och beder, act I icke fallen uii
frcstelse. Andcn är willig; inen köttct är swagt."
Äier gick han bort audra gängen och bad, sägande:
"Min Fadcr! om det icke är mojligt, att dcnna kaiken gar ifran mig, med mindre iag dricker hononi,
sä ste din wilie!" Sä koni han och fann dem äier
sofwande; lp deras ögon woro tunga: och han lät
dä blifwa dein, och gick äter bort och bad tredjc gängen, sägande samina orcen, Dä siMes hononi en
Engel af himmelen och stuiktc hononi. Ock han
wardt betagen af en mägta sior ängcst och badlänge,
och Hans swett war, säsoni blodsdroppar, löpande
ned pä jorden. När han nu uppstod af bönen och
tredie gängen koin till sinä
fann han
dem sofwande och sade till dem: "la, sofwcn nu och
broileri edcr! tet är nog; stunden är koinmen, si,
Mennistoncs Son wardcr öfwcrandtwardnd uli spndares händer. Star upp och läicr osi gä; si den är
här, so>!> mig förräder.'
Wid han ännu taladc, si, sä kom ludas, och
Uied hononi en stor sfara med swärd och stafrar,
l»ktor och blofi, utsände af de Ofwerste Prcsicrna och
af de äldsta i folket. Men den, soin förräddc honom, hadc gifwic dein ett tecken, sägande: "Hwilkcn
iag kpsicr, den är det. Tager fatt pä honoiu och
förer honoin warligen."
bcdja."
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Och eftcr

lesus wisice allt,

det honon, wedcrfahan fram och sade till dcm: "Hwe>!>
De swarade: ''lcsnm af Nazareth." Ie«
söken
sus sade da: "Detinedär jag," Stod ock ludas, soi»
dcni. När Kan d 3 sade till
honom förraddc,
dcm: "Det är jag," stcgo de tillbaka och fullo till
jordcn. Dä sporde han de»! ätcr till: "Hwem söken
I?" De sade: „lesum af Nazareth" lesus swarade:
"Jag sade eder, att det är jag. Söken I mig, sä
läien desiä gä." Da sieg ludas Ischariolh hastigt
fiain och sade: "Hel Nabbi!" och kuste honom. Dä
sade lesus lill honom: "Min wän, hwarefler fo»imer du? ludas, förrädcr du Mcnnistoncs Son mcd
kytzande?" Dä stego de frani och buro händer pH
lesus och grepo honoin. Dä drog Simon Petrus
«t sitt swärd och slog den Ofwerste Prestens tjcnare
och afhögg Hans öra. Dä sade lesus till honom:
"Stick ditt swärd i stidan; tl) alla de, soin taga till
swärd, stola förgäs nicd swärd. Eller mcnar du,
jag funde icke bedja niin Fader, att han stickade till
mig nier, än tolf lcgioncr Englar? <2kall jag icke
dricka den kalkcn, soin inin Fader mig gifwit Hafwer?" Och sä tog han pä drängcns öra och hclade
honoin. Och war drängens ilanln Malchus.
Mcn lesus sade till Ofwerste Presterna och före>
siändarena i teniplet och lill de äldsia, soni till honom komne woro: "Säsoin till en röfware ären I
utgängnc, med swärd och mcd stafrar. Jag hafwer
tzock dagcligen warit med eder i templet och I kommcn cdra händcr intet wid mig. Men dctta är eder
siund och mörkrets magt." Och Lärjlingssrne öfwer<
gäfwo honom nu alla och Mde.
lc>s stulle, gick
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45.

lesus
loh.

18,

anklagaS, förhöreö, förnekaS
och dömeS till döden.
13 Kap.

Marc.

Match.

14, 15 Kav.
26, 2? Kap.

af Petrus

Luc. 22, 23 Kap.

och Höfwitsmannen och ludarnes

tjenare

bnndo nu lesum och förde honom bort, först tlll Han-ms; tp han war Caiphas' swärfader, hwilken i det
äret war Ofwersie Prest; och Hannas sände honom
bundcn till Caiphas, hwilken war den, som hade gift
wit ludarne rädet, att det war npttigt, alt en men-

dog for folket.
Simon Petrus följdc lesus, längt efter, och en
Lärjunannan Lärjunge (Johannes). Den
gen war känd nied Ofwerste Presten och gick in med
lesus, i Ofwerste Prcstens palats; men Petrus stod
Da gick den andre Lärjungen,
umnföre
war känd med Ofwerste Presten, ut och taladc till
dörrawärdarinnan, och hade Petrus in. Mendrängarne och tjenarne, som hade giort en folcld, tl) det
n'ar kallt, siodo och wärmde sig; med dem siod ock
Petrus och wärmde sig, och wille utgangcn.
Da spordc Ofwerste Presicn lesus om hansLärjungar och oin Hans liirdom. lesus
"Jag hafwer uppcnbarligcn talat för werlden; jag hafwcr alltid
lärt i ftnagogan och i tcmplet, der alla ludar kommo
lillsaimnans och heniliqcn hafwcr jag intet talat. Hwi
spörjcr du m!g? Spörj dem,
hört hafwa, hwad
jag hafwcr talat till dem, si, de weta hwad jag hafwcr sagt." När han dctta sade, gaf en af tjenarne
lesus en kindpust, sigandc: "Skall du sä
Of-

niska

samme

som-

se
swaraoe:

som

swara

wersie Presien?" lesus swarade honoin: "Hafwer

jag illa talat, sa wittna om ondt; men hafwer jag
wäl talat, hwi stär du mig?" När nu talet war
om lesu Lärjungar, kom en Ofwerste Presiens tjenHiibner.
13
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sieqwmna, och dä hon fick se Petrus wärma sig, säg
don pa honom ock sade: "Du war ock med lesus
af Nazarcth." Da nckade han och sade: "lag kän«
lier honom intet; ci Heller wet iag hwad du säger.','
Och sä gick han m i garden och hänen gol. Och
säga till dei»,
ciwinuau slg honoi-n Zter och
der när stodo: "Denne är iitaf dem." Da steg
som
en af dei» frain och sade till Petrus: "Du är ock af
de»!;" >uen Petrus sade: "menuista, iag ärdeticke."
Och han nekade och swor: "lag känner icke dcn man<
nen," Och litct dcrefier stego de fram, soin der stodo ock! sade till Petrus: "Msierligcn är du ock en
af dc»>, ty du är en Galileist man ock ditt tungoinal röjer dig." Och en af Ofwerste Prestcns tienare, deus frände, som Petrus hade huggit orat af, sade
honoiu: "S.ig icke iag dig med honoin i Ortagärdcu?" Da begynte han förbanna sig och swäria,

nti han icke kände inannen.
Och wid han ännu
lalade, gol Hier hauen. Ock) Herrcn wände sig om
och sag pa Petrus. DH begpnte Petrus tanka pa
Hcrrans ord, huru han honoin saat hade: "ssörrän
hänen hafwer galic cwa gangcr, stall du tre gänger

förneka mig;" och Petrus gick

ut

ock gret bitterligen.

De mau, so,u Hollo lesus, bcgabbade honoin emellcrtid, stogo honoin, bundo för Hans ögon och sade: "Sr>a, ho dcn är soin slog dig;" och mycken annan
>adc de till honoin. Och soin dct.dagang de äldstc i folkct och de Qfwcrdcs,

sia Picflcrua och Slrifckärde och hade houoin inför
wittnen inot lesus, cttt te
honoin, ock kundc dock intet finna;
Hale burit falstt wittnesbörd emot honom;

sirt rao och sötie
niitie lata doda

i!)

dock giorde deras wittnesbörd icke tillfyllcst. Da stodo nagrä upp och sade: "Wi hörde honom säga:
iag tan bryta ned Guds tcmpel och bygga det upv
pä tre dagar
men deras wittnesbörd giorde
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ändä icke tillfollcst. Tch den öfwcrsie Presicn siod
urp och sade lill honom: "<swarar du iurci lill d«,
N'!i! dcffa wictua cmoc diq?" Men Ics:ic> icg,
Dä
säle llfwcrsie Presicn: "lag bcswär dig wid Icf-

wandc Gud, aic du sägcr ost, o»! du iir Christus,
Guds Son!" lesus swarade: "Du sade det. Dock
siger ia,', eder: härcfier stolen j fä se mennistoncs
Son sitta pa krafccns högra hand och komina i himmclens sfy," Dä ref den Qfwersie Prcsien sinä kläder sönder och sade: "Han hafwer hädät Gud; hwad
görcs osi nu mer witine bchof! Si, nu hörden i Hans
hädclse. Hwad sy,ncs eder?" D,l swarade de och sade: "Han iir sakcr lill dödcn." Dcrpä lcdde de Ic«
och det war oin morsiis ifian Caiphas
gonen; mm de giugo icke in i Radhuset, att Lc icke
ssulle warda besinittade; uran att de mätte äta Pastalammet. Dä gick Pilatus uc cill dem och sade: ''Hwad
klagoiM hafwen i moc dcnna mcmncn?'' Da
rade de: ' Wore han icke en ogerningsman,
hade
wi icke öfwcrandtwardar honom ät dig." Da sade
Pilatus lill rem: "Ta>icr j honom och dömer honom
efier cdcr la>;." ludarnc ''warctdc: ''Off är icke lofligl, act toda nagon." Sa begiMe de alt llaga p 3 Holloni, sägande: ''Demic hafwe wi beslagit dermed,
att ban forwiindcr folkct, och förbjuder gifwa Keistatc och sägcr sig wara Christus en Konung,"
Da gick Pilatus Kccr in i radhuset och sade till le'Hr du ludarnes
"Säger du det af dig sielf cller hafwa andra sagt
dig det om mig?' Pilcuus swarade: ''lcke är iag en
Jude. Ditt folk och de Ofwcrfte Prcsterne hafwa
dig öfwerandtwardat sst mig, Hwad halwcr dugiort?"
lesus swarade: "Mitt rike är icke af denna wcrlden." Da sade Pilaius: "Sä är du dock en Honung?" Icsus swarade: "Du sägcr det; jagärenÄonung. Derlill är jag södd och är dcnill
i

sa

saren
sus:

swa-
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«erldcn, att jag ssall wittna oin sanningen. Hwar
och en, soin ar af sanningen, han hörer »iin röst."

Sade pilatus till honom: "Hwad arsanning?" Och
när han detta sagt hade, gick han äter ut till I>>'
darne och sade till deim ''Jag finncr intec brocc mcd
denne mannen." Men de Hollo sict tal fram, sä«
gande: "Han gör uppror ibland folket, lärande of
wer allt Indista landet, begynnande i Galilccn, och
sedän allt hit." Dä Pilatus hörde nämnas G«li'
lecn,
han om han war en Galileist inan.
Och dä han förnam, att han war under Herodls
wälde, sände han honom till Herodes; ty han war
ock i Jerusalem wid det lillfällcc. Dä Herodes fick
se lesus, wardt han ganffa glad, ty han hade i läng
tid haft ästundan att Honom; ty han hade myc»
nägoc tecken
ket hört oin hononl och hoprades fä
göras af hononi. Och han fragadc honon, oin niän»
ga siycken; inen lesus swarade honom intet. Sto»
do ock Ofwerste Prcsterna och de Striftlärde och kla«
gade swärligen pä honom. Men Herodes mcd siti
folk föraktade honom och begabbadc honom och fläd'
de honom nti ett hwitt kläde och sande hononi ige»
till Pilatus, Och Pilatus och Herodes wordo wan«
mr cincllan sig ra samma dag, tl) emcllan dcm ha«
de tillförcne warit owänstap. Da lallade Pilatus
lillhopa de Öfwcrsie Preucrnc ock Fölcständartna
och folket och sade till dcm: "I hafwcn öfwerleinnat
mig denne inaniien, säsom den der hafwer forwändt
folket; och si, jag hafwer förhört honom i cdcr när«
waro och finner dock mcd honom ingcn af de oger°
ningar, som j anllagcn honom för; och ei Heller He<
rodes, till hwilken i'ag sände eder. Derföre will jag
näpsä honom och släppa honom," 3lter sade han:
"Il hafwen sedwänja, att jag skall gifwa eder en
fänge los on, Pässa: hwilken wiljcn j, att jag ssall
gifwa eder lös, Varrabas eller lesus, ludarnes

se

se
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öfwersie Presierne
hade ucaf afund öfwcrandtwardat bonoin. Mcn ingifwen af desiä, ropade bcla hopen: "Tag denne af
wägen och gif osi Barrabas los." Och Barrabas
MU- cn röfware och mandrapare. Dä sade Pilatus
till dcm: "Hwad stall iag dä göra af lesus, soin
fallas Christus?" De swarade: "Lät korsfäsia honom." Dä sade Tandshöfoingen: "Hwad hafwer han

Konung?" Ty han wiffte, att

dock illa gjort?" Da ropade de ännu mer: "Kors-

fäft honom!"
Da gaf Pilatus Barrabas los; mcn tog lesum
och hudflängdc Honoui; men krigslnektarne förde Ie«
sum in uti Radhusct
och fallade tillhopa hela ssaran
och tlädde honöm uti ett purpurkläde och wredo tillhopa en krona af törne och satte pa honom och sat»
te ett ror i Hans hand, och begpnte till att helsa honou,: "Hel, ludarnes Konung!" och siogo Hans
hufwud med ett ror och spottade pä honom, och fölw
pä knii för honom, Da gick äter Pilatus ut och sade till dcm: "Si, iag hafwer honom ut till eder,
act i förstä ssolen, alt jag mmer ingen sak mcd honoui." Dä gick lesus m och bar en törnekrona och
ett purpurNäde ocb Pilatus sade till dem: "Si mennissan!" När de Qfwerste Prcsterna och tjenarne sago honom, ropade dc: "Korsfäst! Korsfäst!" Pilatus
sade till dcm: "Tagcr j honou, och korsfiisier, tyiass
finner ingen sak mcd honom." ludarne swarade
honom: "Wi hafwa lag; och efter wär lagssallhan
dö, t» han

sig till Guds Son."

Da

Pilatus hörde det talet, fruktade han ännu mer; och
Zick äter in i Rädhuset och sade till lesus: "Hwadan är dil?" lesus swaradc honom intet. Dä sade Pilatus: "Talar du intet; wet du icke, att iag
hafwer magt, att torsfästa dig, och hafwer magt
att siäppa dig?" lesus swarade: "Du hade ingen
magt

öfwer mig, «ore den dig icke

gifwen

ofwaneft
13*
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fördcnssull hafwer han siörre sund, soin m!g
hafwer äc dig öfwerandcwardat." Fran den tidcn
sökte Pilatus att gifwa honom lös. Men ludarne
ropade: "Gifwcr du honom loö, sä är du icke Hsjsarens wän; tl) den soin gör sig till Konung, han
ler;

är emot Hejsarcn."

När Pilatus Horde det talct, hade han honom ut
tilloch satte sig pä domstolen. Och det war

Och när han satt pä domstolen, sände
Hans hustru ocb lät säga honom: "Bcfatta dig imet
mcd dcnne rättfärdige mannen; jag hafwer mcicket
lidit i dag i sonnien for Hans stull." Da sade Pi«
lacus till ludarne: "Si eder Äonung!" Dä ropade
de: "Tag bort, tag bort, korsfäst honom!" Pilatus
sade till dem: "Skall jag korsfäsia eder
Qfwerste Presierne swarade: "Wi hafwa ingen Kc>«

redelsedag.

nung; utan Kejsaren."
När im Pilalus säg, att han intct kundessatta;
utan sorlet blcf mcr och mer, wille han göra folfec till wiljes och domde, acc ste stulle,
de de«
gärde. Och han cog watcen och cw.ldde sinä händer
infor folket och sade: "Ostyldig är jag i denne räccfardige mannens blod."
swarade folkec: -Haus
bloc> fomme öfwer oZ och wära barn!" Da öfwcrandtwardade han honom äc oem, act korsfäsias.
Men när ludas säg, acc han war dömd, ängsilfwerpenrade dec honom och han bar igcn de
ningarne till de llfwersie Presierna och till de aidsia
och sade: "Jag hafwer illa gjort, act jag hafwer
forrädt mcnlöst blod," Da sade de: "Hwad fommer det off' wid? Det mä du se dig om." Och han
rastade silfwerpenningarne i tonplet och gicksinwäg
dorrt och hängde sig sjelf. Men de Ofwcrste Prcsierna togo filfwerpenmnZarne och sate: "Man mä
icke kasta dem i offerkistan; tl) det är blods wärde."
Och när de hade Hällit räd, köpce de dcrined en kru«

som
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fomakarcs äkcr, till fremmandcs bcgrafning; hwarigenom

Profetian fnllbordate?.
4!>.

lesus lider och dör pä forsct.
Matth.

2?

Kap. Marc.

Kri.zsknekcarne

,5

Kap. Luc. 23 Kap.

loh.

ln Kap.

af Holesiim
och Nädde pä honom hanö egna kläder, och Icdde honom born till att korsfastas.
Och
han bar sm kors, Och da dc ledde Honom ui; fun«
no de en man, som der framgick, benämnd Simon
af Cprene, foin frän marcen infoin; honom lade de
forsec uppä, act han stulle bära der efier Icsliui.
Mcd honom följde en sior bop folk och qwinnor, de
der grcco och ömkadc sig ofwer honom. Dä wände
sig lesus om cill dem och s.we: "I Icrusalcms
oöctrar, >n'äier icke ofwcr mia; utan aräccr öfwer
rder siclfwa och cdra barn; cy si, dc dagar warda
lommcinde, pä hwika dc skola säga: "Salige aro de
ofr!istsam!!!a,som inccc födt!'afwci och ingcn di aifwic."
cogo nn

och tlädte

noin maniclen,

Ledde:' der ock m mcd oonom twa ogcrningslilän
till cm aflifwas. Och dä de kommo till dcc rumwcc, som lallas Golgacoa (hiiswudstallcplaiscn). torsfasic dc honom der, och dc ogcrninasmän mcd honom, dcn ena ra dcn böara sidan, den andra pä
den wcnura. Sa blcf Skrlficil fullbordad:
ogcrimigsuiän wardc han rälnad," Och Icsus sade: "Fadcr, förläc dem dct; tv de weca icke dwa>>
de gora." Och folkct stod och säg uppä. Och Pilatus ssref cn öfwcrffrist och satte pä korsct,
war

som

sä strifwcn: "lesus af
ludarncs
Vommg." Denna öswerstrifcen läsie mänga af
Indarnc; tp rnmmet, der lesus war korsfäfl, war
«ära inwid staden; och det war strifwet pä Eblcista, Grekiffa och Lätin. Dä sade ludarnes Ofwersie Prcster till Wattis: "Skrif icke: ludarncs Äo-
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nung; »tan alt

han hafwcr

sagt: lag är

Indar»

nes Rolling," Pilatus swarade: "Hwad jag haf<
wer stnfwic, det hafwcr jag ssrifwit,"
Dä fiigskncftarne hade forsfäst Icsnm, togo de
bails llädar och giorde fyra dclar, en dcl at hwarie
fiigsknekl, Mcn fiortelen war icke soinmad, utan
wirkad ifran öfiuerst alli igcnom. Dä sade de emellan sig: "Skärom honom icke sönder; man kaston»
lott oin honom, hwein han ssall cillhöra." Sä fiillkomnadcs «Vkriftcn: "De hafwa bi)tt minä kläder e°
niellan sig, och kastat lott om »iin kjortel."
Wid lesil kors siodo Hans Modcr, och Hans Mo»

ders wsier, Maria, Cleophe hiistrii, och Maria Mag«
dalena. Och „är lefus fick
Modren och Lärjull»
,«en (Johannes), dcn han älstade, der när siäcnde,
din son!"
sade han till sin Moder: "Owinna,
Sedän sade han till Lärjungen:
din inodcr!''
Och ifrän dcn tlden tog Lärjnngen hcnne till sig.
Mcn de, sein aingo der frani/ hädade lesum,
risiade
och sade: "Twi dig! fkönligen
dn oinklill Giids lenixcl och pci tre dagar !,'l)gqcr det
du Guds Son, sä
upp igen, Hiclp dig >iclf.
slig ncd af forsct." Sannnaledes begavbade honom
ock de öfwcrstc Prestcrnc, och dc Skrifilärdc och de
Hldsie, äfweilsom kligskiicklarnc. Och cn af de o»
zerningsmän, soin upphängde woro, hädade honoin
och sade: "Hr du Christus, sa hiclp dig sjclf cch
Da swarade den andre, straffade hononi och sade:
"Fruktar d» icke Heller Gud, du, soin är i
fordoinclse! Och är wäl rätt med oZ; tl) lvi lide det
w.rra gerningar wärde äro; lnen deime hafwer inlet ondt gjort." DcrpH sade han till Icsus: "Hci«
re liink pä lnig, när dil kommcr i ditt rike," leftli
swarade: "Tannerligen säger jag dig; i dag skall du
wara mcd mig i paradiset." Och delta war wiZ
sjette timman. Och ett mörker wardt öfwci hela
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se

"

samma
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landet allt intill monde timman, och solen misie sitt
stcn. Wid nionde timmcin rovade IcsuZ med hög
rost: ''Min Glld, niin Gud, h>vi hanvcr Dn öfwtlgifwit mig?" Scdan, cfccr Icsus wissie, alt nlliing
det Skriften stulle
nu war fullko!»nadt, sade hau,
fusibordas: "Mig törstar!" Dä stod der ett kari!,
filllt ined ätlika; och en af dcm uppfpllde en swamp
nied ättika och trinc,lade isop och satte ocn päetcrör
och höll det honom för nuinnen. Da nn Icsus ba<
de tagit ättikan, sade ban: ''Det är
och bojde ned hufwudct och gaf upp andan. Och si,
förlatcn i templet rcmnade i twi silicken, ifrän ofwan
och ned igenom, ock) iordcn stalf och hcllcbcrgen rem»
nade och grafwarnc öppnadcs och manga de hcliqas
lckamen siooo upp och gingo nt ur sinä grafwar eftcr
Hans uppstandelse och founno i den hcliga stadcnoch
nprenbaradcZ for manga.
Mcn när hofwilömannen, soin stod der gent emot
honom, och de,
honom, s.igo, ati han
cckiade
med ett sädc.nc rop gaf npp andan, och de ling,
sscddc, räddcs dc swarligcn, prisade Gnd och sade:
"Wisierligcn war denne en rätcfärdig man och Gudi
Son."
Men cfcer det war iillr?dc!sedagcn, att fropparne
icke bordc blifwa qwar pä forscn öfwer Sabbalheu,

som

ly

samma

latus, att de

borttagas.

som

war stor,

korsfästcs ben stulle sönderstas och

de

Da kommo
och söndcrstogo den
forstes ben och den andres, som war kort-fäst mcl»
honom. När de foinnio till Icsus och sägo honom
allaredan wara död, siogo de ickc Hans ben sönder;
man en af friMnclcaine siack upp Hans sida u«d
ett spjut, och sirax gick ut blod och wattcn.
Sä fullbordades Skriften: "I ssolen intct ben sön-
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dersiH
"de

stola

se

i hwcin de stungic

hafwa."

47.

leius bcgrcfwes.
,5 Kap. Luc. 23 Kap.loh. 19 Ka,.
pa lillreoelsedagcn, soin gick före Sabbathcn, fom Josef fran Äriinaihia, en rik inan och
ärlig Nädshcrre, god och rättfärdig, soin icke hade
sanii!)ckl dcras läd ccl> gcrinngar och war lesn Lär«
jnngc, dock lönligen af rcidsia för Indarne. Han
tog sig drisiighcc till och gick in till Pilatus, och dat»
Monoin, att fa taga Icsu lekanien. Da förundratc
sig Pilatus, atc Icsus allaredan war död, och sallade till sig Höfwicsniannen och frägade, oin lian läw
gcsedan war död Och da han der förnunnnic hade,
gaf han Josef lckamen. Och han köpie ett linnekläde.
ock deffliles Nifodenius, soin lillförene hade
tommic till lesiis o/u nattcn (loh. 3 Äap,), och bar
en blandning af Myrrha och Äloc, roid hundrade
pnni). S,i toqo de les» lckamen ncd och nvcrce
dcn i linnctlädec mcd wällutiande lryddor, saso»!
Indarne xlciga bcgrafwa.
Och war pa dcc rnnmiet, der han lorsfäst war,
en örcagäro, och i örtagärocn en ny graf, hwilken
loscf hade utouqglt i ett hällcbcrg, i hwilken ännu
mgcn hade warii lagd. Der lade de lesns, eficr
grafwen war närä, och «adbachcn bcgynie nalkas:
Och de wälirade en stor sien för dörren äc grafwen,
och gingo sinä färde.
Da woro der nägra qwinnor, soin ined honom

Matlh.

2?

Kap. Marc.

aftoncn

fonnnit fran Galilccn, hwilka besago grafwen och
Horn Hans lckainen lagd war, och gingo sedän tillbara och lillreddc wälluktande tryddor och sinörjclsc;
incn oin Sabbathen woro de stilla, som budet war
i lagcn.
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Dagcn cftcr tlllredclsedagen koinnio de Ofwersie
Prc>icrna och dc Farisecr lillsaunnans lnför Wrnus
och sade: "Hcrre, oZ konnner iho,i, att dcn försöra«n sade, när han änn» leide: cfcr tre dagar wil<
jag uppsta iqcn. Viud fördcnstull, atc mau för-

warar grafwen iniill crcdje da„,en, att Hans Läriungar ickc komina och siiala bort honoin och säga för solkei:
Han är nvpsi,rnden isrän de dö>a
och blifwer
s? den sista willau wärrc, än dcn sorsia." Da sade
Pilatus: "Der hafwen j waticn;
och förwarcr,
soin i knnnm," Da gingo de borc och förwarade
grafwcn ined wäktare och förseglade sienen.
48.

lesuS Christus uppstär iftan de döda och
uppeibirar sig.

Matth, 28 Kap. Marc. ,6 Kap. Luc, 2lKap. loh. 20 Kap.
3)a Sabbatben
war, konnno oui inorgonen af försia dagcn i wcckan, Maria Magdalena
och Maria, lakobs modcr, och Taloine, och cmdra,
soi» nicd dcui woio, bärande wälluklande krvddor,
soin dc tillredc hade, för at>, sniöria lesus. Och de
anlände till grafwen da solcn nprgick.
Och si< det wardt en sior jordoäsning; tu Herrana Engel sieg ned af hiininclen och gick frani och
wälce sienen ifran grafwcns dörr och satte sig vä
h»nom, Och han war pa'ccnde >'oin en Ininqeld,
och Hans klader hwica, soin en snö; och waktarne
blcfwo försträckta och soin de hade waric döda.
Men qwinnorna sade sinsenicllan, nndcr wäqen:
siall wälcra osi sienen ifrän grafwlns dörr?'
"Ho
ty han war gansta sior. Men da dc sago lill, flinno de sienen wara afwältad ifran grafwen. Dä
Icwp 3Naria Magdalena, acc hon det tungöra stulie
för Petrns och Johannes.
Men de öfriga qwinnorna gingo in i grafwen
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och fimno ickc HerranZ lefti lckamcn. Och det beZllf sig, alt da te deroni bckynirade woro, si,
liode» när dc,n twä niän i stinande flädcr. Dii
wordo de förfäradc, och slogo sinä ansiglen ncd at
jorden. Da sadc de till deni: ''Nädcns ickc:

>

söken

lesns. soin korsfäft war: hwi sisen i dcn lrfwande
bland dc döda? han ar ickc här, han är nppstanden.
Si rnnnnct, der dc hade lagt honon>." Och qwinn«rna gii.go hasiigt nt och fludde f, an grafwcn; tl)
deni war bäfwau och hiirenhct p,°ckom!ncn. Men
undcr dct de gingo, si, dä niöttc Icsns dcni och sade:
"Hel ldcr." Da gingo dc fram och oinfaliade Hans
fötlcr och tillikö honom. Da
lesus tilldeni:
'MädenZ ickc! gär och rungörer det minä brödcr,att
de ga tili Galilccn, der stola de fä sc niig."
Och
dc gingo och badade dctia alli för dc cllofwa och alla

de andra« soin plägadc wara nicd honoin, och de der
Zrätande och sörjandc woro; incn de trodde dcin icke.
Nn kommo nagra af wäktarne in i stadcn
och knngjorde de Ofwerste Prestcrna, allt det soin
skedt war. Och de försainlade sig med dc äldsia och
mdgiorde, och gäfwo krigskncktarne cn sior
xcnningar och sade. ''«ägcr, alt Hans Läri!,ngar
koninw oin nallen och sinlo honom bont, nicdan wi
sofwo; och oin dcl rouinier för Landöhöfdingcn, wil«
je wi stilla bonoin och bcga det sä, ait I sfolcn wa->
ra ulan fara/' Och de logo penningarne och gjorde
fäsoin de woro lärda
och dctta är bei vkladt ibland
Ixdarnc intill denna dag.
49.

sunnna

lesus

M«tth.

uppenbarar sig widare
Döpelsen.

och stiftar

28 Kap. Marc. 16 Kap. Luc. 2-1 Kap.

Emedlcrtid hade

»ch Johannes och

loh.

20 Ka,.

Maria Magdalena lnpit lill Petrnt
sagt till dem: ''De

hafwa togit Hei»
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l«n borrt utur grafwen, och wi wete icke hwar de
hafwa lagc honoin.'' Dä gingo Petrus och Johannes m och bada lupo de till grafwen; »ien Johannes lopp före, snabbare än Petrus, och koin forst
ftam. Och niir han lutade sig neo, fick han se lakcmcn ordentligt lagda; dock gick han icke in. S,t
koni da Siinon Petrus efter honom, och gick in i grafwen och säg takanen saunnanlagda, och hufwuobindeln
afsides hoplagd pä sitt farssitta runi. Da gick Johannes in och säg dec och trodde. Och läriungarne gingo tillbaka. Men Maria Magdalena, soin äter
ankommit, stod och gret utanfore grafwen. Wid hon
,ni sä gret, lutade hon sig in i grafwen och fick se

twä Englar, i hwita kläder, sittande, den ena wid
hufwndec, den andra wid fötterna, der lefu lekamen
warit lagd. De sade till henne: ''Qwinna, hwigrätcr du?'' Hon swarade: "De hafwa tagit borrt min
Hcrre, och jag wet icke hwar de hafwa lagt honom."
Derpä wände hon sig om och fick se lesus; mcn wiffte
icke, att det war han. Da sade lesus till henne:
"Qwinna, hwi gräter du? hwem soker du?'' Hon
mcnte, att det war trädgärdsmästarcn och sade: ''Her«
re, har du burit honom borrt, sä säg mig hwar t>u
hafwer lagt honom, och jag will taga honom." lesus sade till henne: "Maria!" Dä urropaoe hon med
hänryckning:

"Mästare!" och wille omfatta hans fot»

Men lesus sade: ''Koin icke wid mig: dustall
se mig; ty jag är icke ännu uppfaren
sicra
lill min Fader; men gack till minä brödcr och säg
bcm, att du setc mig uppständen och att jag stall
»ppfara till min Fader och eder Fader, till min Gud
och eder Gud.'' Och Maria Magdalena koin?ch bädade Lärjungarne, att hon haoe sett Herran och att
han hade sagt henne detta.
Twä af Liirjungarne gingo pä samma dagen till eil
bu, bcnämnd Emaus, soin läg oinkring 60 siadiers
»4
Hubner.

ter.
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wäg ifrän Jerusalem. Och de talade «'.ed hwaran»
dra oin allt det,
skett war. Och hände sig, da
de talades wid och befrägade hwarannan, nalkades
ock lesus och gick nied dein; »ien deras ögon woro
förhallne, att de icke kände honom. Da sade han till
vein: ''Hwad ii.r det för tal, soin I hafwen edcr
eincllan, wid I ga°n och ären bedröfwade?" Da swaradc den ene, soin hct Clcophas, och sade till honom:
"'Hr du allena bland frciumandc män i Jerusalem,
icke wet, hwad der stcdt iir ideffadagar?" Han
frägade: "Hwad?" De sade: "Det soin stett med
war en Profet, nmgtig bä«
lesus af Nazareth,
de i gerningar och ord för Gndi och allt folket; ocb
huru de Öfwerste Prestcrne och ware föriuän öfwer»
andtwardade honom i dödsens fördömelse och korsfäsie honom, Men wi hoppades, att han stulle wara
den,
förlosta stulle Israel: och emedlcrcid ärnu
tredje dagen, sedän det ffedoe. Och nagra qwinnor
af wara hafwa fölstmckt off, de der bittida om morgonen hade kömmit till grafwcn, och da de icke funno
Hans lekamcn, kommo de och sade, att dc ock hade sett
Englar, hwilka hade sagt/ act han lefwer. Och na«
gra af dem, som med osi woro, gingo borrt till graft
qwinnorna sagt hade, men ho<
wen och fnnno,
nom funno de intet.'' Da sade han till dem: "O,
I oförftandige och senhieriade till att tro uti allt det,
som Profecerna sagt hafwa! Skulle icke Christus »a<
dant lida, och sedän ingä uti si,i herrlighet!" Och
ban bcgyntc pa Mose och genomgick al>a Profeterna
och giorde ultydclsc för dem i alla ssriftcr,
ro om honom. Och de bcgynte nalkas in till byn,
dit de willc; och han lätsade, som han wille gä lan-sre fram; men de nödgade honom, sägande: "Vlif
när osi; ty det lider at aftonen och dagen är förli»
den.' Och det begaf fig, dä han satt till bortzsmed

som

som

som

som

som

som

dem, tog han brödet, tackade, bröt det,

och

gafdem;
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och deras ögon öppnadcs, alt de kände honom,
ocl> sä förswann han niur dcras asun, Och de sate
cmcllan sig: "War icke wärt hjcrta brinnande i op,
dl han talade med oss nnder wägen och ultydde oZ
Skrifterna!" Och i samina stundcn siodo de upp och
gingo till Jerusalem igcn, och funno forsamlade de
clfwa och dc, soin mcd dcm woro, de der sade: "Herren är sanncrligen uppstandcn och är sehd af Simon.''

som

Derpä fortäljde de, hwad
stect under wägen,
och hliru han wardt känd af dem, i det han brör
brödet.
Som de mi härom talade, stoo Icsus sjelf midt
ibland dem och sade till dem: "Frid ware eder!'
Dä wordo dc forfärade, mcnande, att de sano cn andc. Da sade han till dem: "Hwi ären j forfärade
och hwi uppsiiga sädana tankar i cdra hjertan? Ser
minä händcr och minä fotter, att det är jag sjclf.
Tagcr pä mi>g och ssäder; ty anden hafwer icke fött
mig bafwa." Och dä handetoch ben, sasoin j
ta sagt, wisade han dcm händcr och fotter, och soin
de ännn icke trodde, för glädie stnll, utan forundrade sig, sade han till dem: Hafwen j härnägotatt
ata?" Dä gäfwo de honom ett sincke siekt fiff och
nägot af cn honungskata, och han tog det och äc
deraf i deras äs»n. Dä wordo Lärjnngarne glade,
att de sägo Herran. Derpä öppnade han deras sinne, att de förstodo Skrinerna och sade sedän äter
till dem: "Frid ware eder! Sasom Fadren hafwer
n,ig sändt,
sänder ock jag eder.'' När han detki
sagt, bläsie han pä dem och sade: "Tager den Heliga Anda: Hwilka j forläten sunderna, dcm förlätas
de, och hwilka i behällcn dem, dcm warda de behällnc.''
Men Thomas, en af de tolf, hwilken tallas Twilling, war icke med dem, när lesus koni. Dä sade
de andre Lärjnngarne till honom: "Wi sägo Herran."
Han swarade: "Utan jag
hälcn efter! spirarne i

sen

'

sa

ser

Hans händer, och siicker mitt finger i Halen, och stic»
ker min hand i Hans sida, tror jag dcc icke."
2°lcia dagar derefccr woro äler Hans Lärinngar inne
och Thomas mcd dem. Dä koi» Icsns, wid dörrar«
ne woro Ipckta, och slod midt ,bland dem och sa?c:
"Frid ware edcr!' Sedän sade han till Tlionias:
"9läck hic d,cc finger ock se minä händer, och räck
hit din l>and och siick henne i niin sl>a, och war icke
twifwclakcig, utan troende" Thomas swarade och
sade: "Min Herre och n,in Gud!" Icsus sade dä:
"Efrer dn >'äg mig, Thomas, tror dn. Salige är«
de, som icke se, och dock tro."
Dereslcr nppenbarade sig Zler Icsus for sinä
Lärjungar wid Tiberias haf (Genesarec). Ecdan
wardt han sec>d af mer iin femhnndrade brödcr i
lilcen, pä ett öcrg, som Icsus hade dem förclagt, och
när de sägo honom, tillbädo de honom. Och han
talade med dem och sade: "Mig iir gifwcn all magt
himmelen och pä jordcn: Gär fordcnstull >it och
lärer allt folk och döper dem i Fadrens och Sonens
och den Helige Ändas nainn, och lärer dem halla
allt, det jag hafwcr cder defallt. Och si, jag är när
>

eder alla dagar imill wcrlrcns ända."

uppfar till
Ande lttgiuleS

Christus

50.

öfwer

Deil Helige
Apostlarne.

Luc. 24 Kap. Apost. Gem. l, 2 Kap.
när lesus lätit sig
af Lärjungarne
4N dagar och talat med dem oin Guds rike, sör<
samlade han dem och förde dem ut till Bethanien,
och böd dem, att de icke stulle g 3 frän Jerusalem;
litan förbida Fadrens löfle on» den Helige Ände.
"Ty, sade han, Johannes dopte med watten; mcn
j stolcn dopte warda med den Helige Ande, icke män«
ga dagar härefcer.''

ses

»
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D 5 de nu församlade woro, frägade de honom,
sägande: "Herre, stall du i den»a tiden upprätta
iqcn Isracls rike?" Dä sade han M dem: "Det hörcr ickc edcr till, att weta tid och siund,
Fadrcn
hafwcr sati i sin inagt; »ien j skolcn undfa dcn helige Ändas kraft, soin öfwcr cder komina stall, och
stolcn wara minä wittnen i lerusalci» och i hela
ludcen och Samarien, och sedän incill jordcns anoa."
Och niir han dctta saat hade, wälsignnde han dc»l,
och wcndt i deras asim upptagcn, och en stp tog Holloni bort utaf deras syn. Och soi» de uppjago i
himmelen eftcr hononi, wid han uppfor, si, twä »iän
siodo när de>», i hwita klädcr, de der ock sade: "I
upp i himmclen?
Galileistc »iän, hwi sian j och
Dcnne Icsus, soi»
är ifrän eder i himmelen, han stall sä foiiima, soin j hafwcn sctt ho»
noin »ppfara i himmclcn." Seda» ginqo de ellofwa
till Jerusalem igen ifrsn Oljobcrgct, hwilkct ligger
wid pasi en sabbathsrcsa ifrän Icrusalcui.
Och da dc ellofwa Läriungar»e inkommo,' woro
de alla ständigt tillhopa, cndrägtige i böner och formanmg, tillika mcd qwinnoriia och med Maria, Icsli Moter, och med Hans brödcr; de utwalde ock i dcsdagar, genom bon och lottkasinmg, Matchias,
till att fä Aposila-embetet cfter I»das Ischarioth.
Och dä, tio dagar derefter, Pingcsidagen war for
handen, woro de alla endrcigtigt tillsamuians; och
wardt häftigt ett dön af himmele», säsom ett mägtigt, stort wäder kömmit hade, och uppfpllde hela h«set, der de sutto. Och dein simtes sönderdelade tungor, säsoi» af eld, soin blcfwo sittande pa hwar och
en af dem. Och de wordo alla uppfpllda af den
Hclige Ande och bcgpnte till att tala med andra tungomäl, cftcr
Andcn gaf dem att tala. Sä woro i Jerusalem boende Ilidar, gudfrukiige »iän af

som

sen

sa

som

allehanda folk.
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D 5

nu

denna rösien stett hade, koin tillsammanS
och de wmdo forhäpne; ty dc hördedeni
tala, hwar och en nied sitt egct inäl, Och wordo
alle forskräckte och forundrade sig, sägande einellan
sig: "Si, äro icke alla desiä, soi» tala, Galileer; huru höre wi d3, hwar och en sitt tungom/il, der wi
«ti fodde äro? Wi höra deni ined wära cungoinäl
tala oin Guds drapliga werk." Men somliga gjor<
de gäck af dein och sade: "Desiä äro fulla nied sött
win." Dä stod Petrus upp och talade lilldein: "I
bon i Jerusalem! an«
ludiffe niän och j alle,
nainen ininä ord i edra öron: Desiä äro icke druck«
na, säsoin j menen/ efter det är tredje tinnnan pä
dagen; ucan lesus af Nazareth, hwilken i korsfäst
och dödat, honom hafwer Gud uppwäckl, dertill wi
alle iire wittnen. Medan han nu uppböjd är, och
lofte fätt af Fadren o>i> den Heliga Anda, hafwer
hcin ntgiiltit det >' nu sen och horcn." Dä de delta
hörde, fingo de ett styng i hjertat, och sade tili Petrus och dc andre Aposilarne: "I niän ock Brödcr,
Goner bäcchwad sfola wi gora?" Petrus
ring, och hwar och en af eder läce sig do>is i les»
Chrisii namn till spndernas forlätelse; och j stolen
undfa den Heliga Anda; tl) eder är lofiet gjort och
edra barn och alla dem, soin sierran äro, hwilka Herren, war Gud, härtill kallande warder" De
da gerna anammade Hans lal, de lato sigdöpa; och
tommo till hopen af troende, pa den dagen, widpasi

»nycket folk,

som

som

tretusende siälar.

Christi

51.
ApostlarS

werksamhet.

Apost. Gern. 2—7 Kap.

Herren forökade hwar dag forsalnlingen, och alla
>e, soin trodde, woro tillsammans ock hade allt geMtnsamt.

Sinä egodelar

sälde

de

och

delade meh
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ssssom

alla,
bwar och en beböfde. Ocki mainia »nder
och cecken giordes af Aposilarne. Isvnncrhet a>be«
tade Petrus och Johannes med myckcn nii och fraim
gäng for Christi läras ncbreoande, och sade till folkec: "Bättrcn eder mi, och omwänocr cder, pä det
edra syndcr »m afplanade warda." Dä de nu ta'
lade till folkct, konnno Presterna och Foresiändarcn
i tcmplet och de Saddnccer, och togo illa wid sig, att
de lärde folket och förcunnade, i lefti, upvttandelsen
de döda. Och togo fatt pa dem och sacicdem
i häktelse till andra dagen, tl) det war rcdan altonen. Men mänga af dem,
ordet hört bade,
tcodde, och war dcras anial wid paff fcmciisende.

som

Dagen dcrefter forekallades Äpssilarne, och Ofwerste
Presterna bado dcin, acc de icke mer skulle tala cller
tära i lesu namn.
swarade Petrus ocli Johannes:
det är rätt inför Gudi, arl wi höra eder,

mer än Gud, dcrom magcn i sjelfwa döma; men wi
kunna icke fortiga det wi hafwa lett och horc." Da
hotade de dem, och lato dem gH. Och, de konnno
till de sinä och kungjorde dem hwad de Ofwerste Pre»
sterna och de äldste hade sagc till dcin; men deffa
bado cndrägcigt till Gud, att Han marte se till deras betryck, sä atc de med all frimodighet mltic tala
Guds ord. Och da de bedic hade, rördcs rummec,
deruti de

forsamlade

woro, och de woroo alla

fnlla

af dcn Heliga Anda, och taladc Guds ord ined frimodighet. Och nti hela h'opcn af dem, som trodde,
war ccc hjerta och en siäl; Och Äposilarne buro med
stor trafc witcnesbörd om Herrans lesu Chrisii upp»
ständelse, och stor näd war öf,ver dem alla, och gemänga cecken o h
noin Aposilarnes händer
nnder ibland folkct och de woro alla endriigtigt uti
Salomos förhus. Och folkct höll myckct af dem,
och de utbiiro pä gatorna sjuka mcnnistor och lad>!
dem i siingar och pa barar, att, dä Petrus kom gä«
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atininstone Hans stuqga falla pä nägon
af dcm; och de fördc siuka iiii Jerusalem frän när>
maslc släderna, och de wordo alla hclbrcgda. D>l
to,qo först de Ofwcrtte Preslcrnc och Sadducccrnc fcist
Aposilaruc och saite dein i allmanna fängelset. Men
Hcrrans Engel lät upp dörrcn till fängclsec oin nallen, och förcc dcm ut och sade: "Gän upp i tcuiplet och förkunncn folket cwiga lifscns ord!" Och le
gingo bictida oin moraonen i, templct och begynte
lära. Dä nn tjcnarnc, pä Ofwerstc Prestens och
Nädcts bcfallning, lommo att afhcnita dein, och ickc
funno dein i fängelset, ätcrwände de och bcrättadc:
"Fängelset funno wi sorgfälligt igcnläst, och wäktarne stäende utanför dörrcn; men d,l wi uppläste,
funno wi der ingcn." Da begnnte Ofwcrste Prcstcrna och de ofriga blifwa twchogse oin dein. Däkom
en och bädade dcm, att de woro i temMt och lärde
folket. Dä gick föreständarcn med tjenarne ocl) förde dein fram utan wald; tu de räddes för foliot,
att de skulle stena dem. Dä Rädet erinradc dein oin

cnde, mätte

det gifna förbudet, att icke tala offentli,qcn till folkct,
swarade Petrus: »Man niafte mcr lyda Gud an
mcnnistor." Dä Apostlarne sedän yttcrligare talade
oin Christo,
dcc Rädels lcdamöter i hicrtat, och
de rädflogo huru dc mätte dräpa dein. Da siod en
Farisc upp i Nädet, bcnämnd Gamalicl, en lagklok
och mycket afhällcn bland allt folket. Han taltc till
dein: "Eer till hwad i görcn ined desin niän! Kom°<
iner intet wid dem, utan läter dcm wara; tiiärdctta räd ellcr werk af mennissor, sä warder det wäl
om mtet; men iir det af Gudi, sä kunncn j icke stä
det ncdcr." Dä kallade de Apostlarne, lato hudflänga
dem, och bödo dem, att de icke skulle tala i lesil
namn, och lato dem gä. Men Apostlarne gingo,
frbjdande sig, att de woro wärdige lida för HerranZ
nanms ssull, och Hollo hwar eag «ppä, utan Zter<

ssar
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wändo, att lära och predika Evangelium om Icsil
Christo i icinplct och i alla hus.
En af Läriungarnc, wid namn Stcfanus, sonl
war ful! mcd tro »ch siarkhci, qjorde undcr och sio«
ra icckcn ibland folkei. Dä upprcste sig nägra och
bcgynce iwista mcd honom; men dc sörmädde icke
siä emot dcn wie-dom och den Anda, som lalade gc<
noin honom. Dä imalade de nägra man, som st iille

saga: "Wi hafwa hörc honom :a!a hädistä ordemot
Moses och cmoc Gud.'' Och sä logo de iasi honom
och framställde desiä falsta wittnen, hwilka sade:
"Wi hörde hononi säga: lesus af Nazarcih stall
kullstä dctla lempel, och stall förwandla dc siadgar,
son, Moscs hafwer gifwic ofi." Och alla de, soin i
Nädct slino, sägo pä honoin och fimno Hans an«
sigie lika frimodigt och förnöidt, som en Engels ansigie, Dä sade Ofwerste Presten: "Förhälier dcl sig
werkligcn sä?' Dä höll Stefanus ett linZt ta! oul
Guds siora näd och wärd om Isrcnls folk, och on»
detla folls förhärdclse incill dm närwarande tidcn,
samt stutade med deZa ord: "I härdnackade, I sian
allcid emot den heliga Anda, sasom edra fädcr, Hiriltcn af Profctcrne hafwa icke edra fädcr förföljr.
De dafwa ihjelflagit dem, soin förkunnade den Rättfärdiges ankomst, hwilkcns förrädare och dräparc I
nu worcn." Dä de delta hörde, ssar det dem i deras hierrä, och de beto samnmn tänderna öfwcr bo«
noin. Men han, fnll af dcn hcliga Anda, säg upp
i himmclen, och fick sc Guds hcrrlighec och lesus siä

pä Guds hogra hand; och han sade: "Si, jag ser
himmclen öppen, och Mcnnistoncs Son pä Guds
hogra hand." Dä ropade de mcd hög röst och Hollo
för sinä öron, och stormade alla pä en gäng mol
honom, och drcfwo honom mur staden och stcnade
honom. Men han äkallade och sade: ''Hcrre lesus,
armaina min anda!" Och sä böjde han sinä knän
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ned och «päde mcd bö,a röst:
icke dcnna spndcn!" Och uär

afsomnade lian.

Paulus

"Herre, tillräkna dein

hau hade

delta

sagc,

52.

blifwer den werksam»
af Christi Apostlar.
maste
?—s, fvlj. Kap.
isKap.l
Kap.

omwär.des och

Apostl. Gem.

Marc.

Cor. 15

2öid Stefani sicning lade wittnena sinä tlädcr af
inans föiter, som het Saulus; och
«id cn
Saulus hade samtuckt till Hans död; och böriade sedän föröda forsauilingcn i leruscilcm, gick hit och dit
l husen, och drog fram män och qioiunor och lät
sätta deiu i fängclsc. Scdan gick han till öfwersie
Preslcn och bcgärde af honom brcf tili Synagogerna
i Damostiis, att hwem han finna knnde, som be>
kändc Chlistus, inän cller qwinnor, stulle han föra
buudna lill Jerusalem.
Och wid han war pä wägcu och nalkadcs intill
Damastus, kringstcn honoui hastigt ett sten af hiin'
mclcn, och han föll ned pä jordcn och hörde en röst,
sägande till sig: "Saul, Saul, hw! förfoljer du
mig?" Da sade han: ''Ho är du?" Sade Herren:
"lag är lesus, den du förfoljer; dig är swärl, att
spjerna emot udden." Dä stalf han och bäfwade och
sade: ''Herre, hwad will du, iag stall göra?" Hcr«
rcn sade lill honom: "Siatt upp och gack !n i siaden, och der stall dig warda sagdt bwad du göra
stall.'' Och de män, som woro i sällstap mcd honom siodo försträckta och hörde wäl rösten: mcn
sägo dock ingen. Dä stod Saulus upp af jorden,
och upplät sinä ögon och kunde dock intet se; utan
de togo honom wid handen, och lcdde honoui in
Damastus. Och han war i ire dagar sä, att han
säg intet, och intet ät eller drack. Sä war »ti Damastus cn Lärjunge, benämnd Ananias. Till ho«
/

»
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sun:

sade Herren nti en
ock gack in pä den gatan,
och sök nti luda hus en,
Tarsus; iu si hcm hcder.
noin

"Anania, siatt !!pp
soin kallas del, rätta,
soi» heter Saulus, af

Och han hafwer i

en

sun

sctt en inan, soin heter AnauiaZ, inkonnna och lägga
handcn pä sig, att han ffulle fä sin sun ingcu."
Da swarade Anauias: "Herre, iag hafwer hort af
män.qa o,n den niannen, hurn muckcc ondt han
hafwer giort dina hcliga i Jerusalem; och här hafwer han nu magt af de Öfwersta Prcsicrna, tillait
binda alla deui, soin akalla ditt nanm.'' Da sade
Herren: "Gack, tl) han är mig ett ulkoraot rcdffap,
och han ffall bära inict nanin inför hedniugar, och
för Konungar och för Israels folk." Ananias gick
asiad och koin i husct, laoe bändernä pä honoin, och
sade: "Saul, kare broder, Herren lesus, soiii sun-

tes dig pa wägen, hafwer sändt mig, att dn ffall
fä din sun igen, och nppfpllas mcd den helige Anda."
Och strax föllo af Hans ögon ,'äsoin fjäll, och han fick sin
sun igen, och siod upp och läc dopa sig och kallades sedän
Paulus; och war ined de Larjnngar, soin i Damaffus
woro,i nägra dagar. Ock han bcgynte sirax i Syna-gogcrna predika om Christus att han war Guds Son.
Mcn alla, de son, honoin hörde, förundrade fig, och
sade: "Är icke denne dcnsamme, soni i Icrusalcm förslörde alla deu!,so!n akalla dctta namnec, och är hit
kommen dcrföre, att han ffall föra dem bundna till
öfwersta Presterna?' Nen Paulus förkoftade fig
mer och nicr och önverwann de ludar soin dodde i
Dainaffus, bcwisande, att lesus war Christus.
Efccr mänga dagar gingo Indarne till räds euiell
lan sig, att de ffnlle driipa bonoin. Mcn Paulus
blef undcrrättad om deras försät. De waktade i
portarnc dag och natt, att de ffulle fä dräpa
men Lärjungarne togo honoin oin natten och siäppte
honoin ltti en korg ned öfwer muren. När han se-'
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dan koin t!ll Icrusalcm, mille han förena sig mcd
Lärjungaine, men de woro alla rädda för honom,
och troode icke/ att han blifwit cn Läriunge, Mcn
Barnabas cog
med sig och förde hoiioiu cill
Aposilarne och foriäljde dem, huru han hade sett
Herran pa wägen, och alt han hade talac med honoin.
och huru Paulu? hade manliacn bcwist sig i damaskus
sasoni en wärdig les» Läriunge, Och »'edan war han
mcd de»! i Jerusalem och calade frimodigt, i Herrans
lesu naum, och euioc de Grclcr; incn de sokce tillfälle
alt dräpa honoin. D,i brödcrna det fornummo, läco
de honoin fara till Hans fodclsestad Tarsus.
Sa hade nll forsainlingarne frid ofwcr hela ludcen och Galilcen och Tamarien, och förkofrade sig,
wandrade i Hcrrans frurcan och uppfylldes nied dcn

heli>ia Andas trost. Och Aposilarne gingo ut och
prcdikade allesiädes; och Herren werkaoe ined dem
och siadfäst>'de ordct ined efierföljande tecken. Mcn
werksammalt af alla war Paulus. Herren sände
honou, sedän, att bland h.dningarna förkunna Christi
lära, hwarfore han ock kallade sig sielf Hednmga»
nes Apostel, och har han, genon, sinä mänga,
lärorika tal och bref, och genom sinä resor och sitt
outlrötiliga nit oi» Christi Evangclium befrämiat,
nicr an nagon af de öfrige Lärjungarne, Chnstendomcns sprilande. Han tunde dcrföre, utan öfwcrdrift, säga: "Af Guds nrd är jag det jag är; och
Hans nad hafwcr ickc fafäng warit i mig; utan jag
hafwer iner arbetat, an de alla; dock icke jag, utan
i mig är."
Gud?> nad,

som

Paulus, likaso», flera af Christi Äpostlar, beseglade med marturdöoen dcn lära, de forkunnade, och
längc ifrän att dctta ffulle hindrat Evangcliiframgäng,
befrämiade twercom desiä mäns fria och frimodiga
uppossring det rena och saliggorandc ordets spridning
och wcrkan bland alla folk.

Bihang.
Christna
en

Kyrko.Historien i korrt Sammandrag.
försia Christna forsamlingen bildades pä sain-

ma hcrrliga Pingsidag, dä den Hcliga 3lnda urgjöts

öfwer Apostlarna; och ifrän delta sainfund utgingo
sedän de öfrige försa!»lin»!arne, likasoin grcnarne fr<!n
stanmien. Frainför de andre war försainlingen i
Antiochia i Syvien, märkwärdig; ty den utgjoroes
af bäde omwända ludar och hedningar. Här börja-

de ock Evangclii bckännare först kallas Christne.
(Ap. G, N: 26). Dock stiljde de Christne sig icke
genast fullkomligt frän ludarne; utnn Hollo liinge
Lewitiffa lagen i all den helgd, soin ludarne, ätniinstone widt soin den ei afwck frän
mens läror. Mcn genom förföljelserna twungos de
omsider, att närnlare slitta sig lill hwarandra, och
bilda ett frän ludendoinen afsöndradt samfund, i hwilket kärlekens bud genontträngde hwarje hjerta och
själ, och soin ock derföre allt nier och mer befästadcs
och tillwexte. De förste Christna hade intet teinpel;
utan Hollo sinä sammankomster i en>7ildta hus, der
de med bon och förnianingar och cmdcliga sängcr
durkade Gud, och afstutade Gudstiensten >ued en
Rarleksmalcid, hwarwid lesu dods äminnelse firadcs, gcnoin den heliga Nctttwardens begäende. Till
kärlctsiuältidcrna incdförde en och hwar niat och
dryck
och de fattiga njoto af de rikas häfwor.
«annnankomsterne stedde ofta och isynnerhet pT
Söndagen, hwilken dag, strax efter Christ! uppsländelse, t»ckes ttifwit af Hans bekännare antagen till
Hiibner.
15

sa
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för GnoZtiensi. Dopet, soin fornäin«
lihasi förrättades pa äldre rcrsoner, skedre gcnom f
?:cddoppandc i watten, sedän prof pä förbäctrade
tänke- och handlingZsätt blifwit afgifne af den, soi»
fiulle döpas. De förste Christna hade ännn bögst
enkla yttre religionsbruk.

Ingen offentlig Lärare,
ingen siadgad flirkostyrelse fanns hos dein. De aldste
skötte undcrwisningen i forsainlin.gen. Stilla och
frcdliga lefde Christendoinens bekännare, men mäsie
dock utstä forst mucket inotständ af ludarne, för
hwilket manga fronnna »mu och de flesia Apostlarne
förföljelscr under hednin»
follo osscr; och sodan
Under första
Mrne, efter lernsalems försivrina.
balfwa ärhnndradet fästades wäl af hedningarne fö»
ga nppmärtsamhet wid de Christne; uien sedän de
iner och incr börjat splida sig, och gcnom sin fronnna
wandcl besiraffa hcdningarnes gudloshet, bcslotman,
ctt bindra oenna tillwext. Nu ansialldes, isl)nner<
bet inom Romersta riket, der de ChristnaZ antal war
slcrst, stora och allmänna föifoljclser emot dein, och
af lio sädana, war den sisia, under Diocletlani
regering, onikring är 3W, den längwarigaste och
gnMnmstc. Dock blcfwo desiä gcmeniamum lida»«
den endast medel att fastare tillknyta sanibandet
cmellan Christi bekännare, öfwa dem i tälainod och
fcirlck, saint gcno/u den standakcighet, de ädagalade,
wäcka eftcrföljclse, och salnnda foröka antalet af des
trocndc.
Seoan Roinersse Kenaren Constantin den Store
uppsiigic pa throncn, blef de ChrisinaZ tillstand dräg«
Ugarc; tu han forbjod genast förfolielserna; och sedän
lian, säsoin det bcrättas, under ett tag mot en af
sinä nwtstandare, fatt ett kors i inolnm nied öfwer«
strift: "Genom detta stall du segra," bekände han
sig, efter wunnen strid, öppet till Chrisiendomen,
och lät forrt före sin död
iifwen döpa sig.

swara

se

'

171

Men den prakt, soin Consiantin införde i den yttre
gudstjensten, förstörde den nna enfald, soi» prydde
Christendomens första bekännarc. Hjcrtais rcnhet
och scdernas hclgd afcog och ftridighcter uppkommo,
hwarundcr den tro, soi» är wcilsam gcnom tärlcten,
>uer och mer förfoll. Derigeno,» att flere lärde män
vfwergingo frän hedcndomen tili Christcndomen, och
tolkade Bibeln efter sine grundsatscr, blcf Läran förderfwad och Sekter upptonnuo, hwilka stridde oni
ord och förgäto andan af Chrisii Evangelmm.
Sädana sekter uppstodo ganffa tidigt, ochhwarjeärhnndrale har n»a att uppwisa. Destntom gaf ConsiantinZ smak for kyrkornas prpdnad mcd bildcr anledning till bilddyrtan, i det man tillbad Inngfru
Maria, Aposilarnc och dem, soin sallit offer för
Christna Läran, och kallades Martyrer, och hwilkas
bilder woro uppsatle i kprkorna och ofta i enstidta

boningar.
Man trodde att Martyrcrncß ben och andra qwarlefwor (lelianier) hade en stpddande och underaörande kraft, och sainlade dein derföre, förwarade och bar
dcm pä sig. De saldcs oct ändtligen till högt pris.
Npa- fcster infördcs och Pilgrimsfärdcr till Chrisii och
Hclgoncns grafwar böriade fövetagas och
act
soi» förtienstfulla gerningar. Dcnna sig insmilgande wirsterclfe imdersiöodcZ af Biskopcn i Rom,
soin kallade sig Pafwe, ett namn, soin stnlle ucmärka, att hait ansa g sig för ChrisienhetenZ Fader
(?2p1,). Denne Bistop iwnnerhct, men äfwcn Hans
medbröder, hade rcdan af Kejsar Constamin fatt
fiera förlnaner sig lillcrkända, hwilka de öfrige Keisedän utwidgade, och Päfwcn sjelf wisiiesorgfälligt, att uicr och mer utbreda. och stadga sitt am
seende. Han böriade snart alt ci blott wara den högsta Styresmanncn i kprkan; Man ock inblanda sig i
wcrldsliga angelägenhetcr, af- och tillsätta regenter

anses

sarne

snarc
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och utöfwa ett samwctZtwäng och utweckla en herrss»
i mänga
soin giorde Chriftenhcccns
afseendcn oliMigare, än hedendmnens, Han fallate
lystnad,

sig
ga

jorden, ock fo: air
ChriD Scachällare pä forbjöd

och

Vibeln,

dcc

sicc wälde,
ingen stulle af

ciM-

han follec acc läsa
Gnds ord blifwa upp-

läror, dc»! Päfwarne npvfimnit,
och vä hwilka de grundade sinä anspräk. Dcc koin
iinda derhän, atc incnigheten trodde, att dcn, som

lust

oin

de

falffa

af Pafwen blef bannlyst,

oin dct

ock

stedde

utan

Ml, war mcd detsannna beröfwad alla förmäner
bssde i dctta och etc fonnnande lif, sä wida han ei
igcn af sammu hand, som siraffac.
fick
Päfwcn ansä.p ofclbar
ehuru han ofcast war
dcn mesi fclakcige.
Hwad som ännu mer bidrog till sedeforderfwct?
öswerhandtagande och riligionens förfall war klosterlefnaden. I enskildla bl)>ignader, som kalladcs
Rloster, ingingo nemliqen Män och Qwinnor, som
kallades
hwilca i?l!lle!cfwa
och
ogifca, afsöndrade frän werlden, och endast sysielsatte
med Gnds dprfcm. Eremic-lifwct, som, under för-

föliclscrna moc

de christna, dcgynte, i det flera fi»d>
de undan till ödcmarken, for att i frid och siillhet
liena Herran, hade gifwic första anledningcn >ill
llosterlifwec. Mcn des nrsvrungliga imdamäl blef
snart forfeladt, och llosiren förwandladcs i de ssändliaaste lasters tillhäll, och Munkarne woro ofcast

Pafwens werksammaste understödjare i genomdrifwandct af Hans plancr. Ett eller annat berömwärdt
undantaq bör dock nämnas. Det fanns nemligen
afwen sädana klosier, der wetenskaperna odlades och
stickliga miin bildades for fyrkan; men desta undantag woro fä, w i allmänhet rädde bland de andliga
sjelfwa den gröfsta orimwghet.

Ett

nptt

hinder för Christi

läras framgäng upp<
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mi utoin Chrisienhetcn.
I Arabien, sydwesira
dclcn af Asien, hwars inncwänare till siörsia delcn
woro afgudadyrkare, nppstod cn kraftfull, ston och
wältalig man, wid nainn N7nl)«med, är 611, och
utg.if sig för cn af Gud sänd Profct. Hans moder
war ludinna och fadren hedning; men dc dogo tidigt,
hwarcfter Hans uppfostran bcsörjdcs af en morbrolär honoin göra mänga rcsor, einedan han
der,
äninade honoin lill kopinan, Men dctta öfwerenssiämde ci länge nied Michameds böjclse. Han drog
sig tillbaka i enslighctcn och framtradde sedän nied
förklaring, att han af Gud fätt bcfallning, genom
Engclen Gabriel, att utrota afgudaljensien, och ibland
Araberna, soin woro afkoinlingar af Abrahams son,
Ismael, aterställa Abrahams lara. I börjanwaml
han wäl icke mänga anhängare; men inom tre är
hade de siigit till flera hundrade. Hans husirn antog först Hans lara, hwilken war en blandning af

siod

som

ludista, Christna och hednista satser. Pasina mänga handelsresor hade han furwärfwat sig sa wäl

som

andra kunffapcr,
ock kännedom oin olika rcligionsmcningar, hwilka han nu, cfccr sinä asigter, förenade till en ny Neligion, Muhamcds inotständare
förfölide och wille moron honoin; men han midflydoe,
och stog dem korrt dcrefter och twang sinä ficnder,
med eld och swärd, att antaga Hans lära. Derpa
utbredde han den äfwen ät andra länder. Muhaineds religlons.-läror innehallas i en bo>,
fallas

som

Roralt. Hans bekännare, Muhamcdanerne, kalla
sin lära Islanl (tron) och sig sjclfwa Moslemiit
(Rättrogne).

,

Man räknar mer än 160 milli oncr

Muhamedaner för närwarande. Eftcr Muhamcds
döo fortsatte Araberna ellcr, sasom de ock kalladcs,
Saracenerna, de eröfringskrig han börjat, och det
«led en sadan framgäng, att det näsiän tpcktcs,
som ssulle deffa räa lrigare undcrkufwat wcrlden,
15»
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och deras religion segra öfwer Cl?r!sti lära. Men
de blcfwo stagne i Frankrike. Dock bibchöllo de sig
i Spanien ända in i 15:de ärhundradct. Vland de
siera liinder, som desi» grymma eröfrarc incagit,
war äfwen Palestina, ett land, heligt och knrt for
hwarje Christen; och
nastan öfwcrallt bewarar
ininnen af Christi iefwerne
eller lidande och döo.
D!t hade ock länge mänga from>.na wallfärdat, isynnerhet for att stada och bcdja pa de rnm,der lesus
dog, begrofs och uppfor till himniclen. Dcnna i börian
wackra och fromma afsigt urartads wäl sedcrmcra
till widsfcpelse, i det man trodde sig, genom en wall>
fart till det heliga landet, tumia winna Midernas
förlätelsc och salighet. Men wäl det fromma nitct,
den miffledda känslan, höide emedlertid en geincnsam Nagan öfwer Saraecnernas och Turfarnas
grymhet mot dem, soni bcsokc,' desiä siällcn. Slut-iigcn uppmanade Päfwcn de Chiistiia, act förctaia
ecc fälctäg mot Turkarne, for an älenaga dcc heliga landec. Utom den fördcl, som wcrNigcn l,'ig i
dccca företag, hade P.ifwen ännci en wigii.q biafsigt,
nemligcn, att, under de Christna Fursiarnes franw,no, obehindradt pinnoin och ntiuga deras länder.
Han lofwade derfore syndaforläcelse och ewigt lif at
olla,
wille deltaga i delta frig, och en million
mennistor war inom korrt rustad, att afcäga mot
det heliga landet.. Dcnna första utrustning stcdde
ar lU9V och kalladcs Rorscag, cmedan hwar och
en,
dcri deltog, hade ett kors af rödt kläde,
fäsiadt pä stuldran. Men det första täget misi!ycka«
des alldeles, cmedan siörsta delen af krigarne bestod
i en oordnad, tngellös hop, som, under det den mäIle lcfwa af rof, snart genom ucswäfningar, pest
och farsoter, saint inödor och hunger, sä
sucälce, att blott ett ringa antal kom öfwer till Asien,
der te snart föllo för Turkarnes swärd. Endast

som

sa

som

som

som

samman-
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nägra f5, tillika nied Perer af Amiens, soin urvmanat litt tägec och waric
undkonnno genoni

stykccn.

Under dec

föliande korötäM incogs

wäl, cre är dercfccr, Icrusaleni incd ficre slällen;
inen efter
är, soin desiä laq forisacics, bade de
Cdrisinci äter förlorac alla eröfriligar i Ostei landet,
och nier än sin inillioner inennistor Kade
desiä
tag omkominit; man att ändamalet blifwit wunner.
Dcsinconi ha<e, under NcZcniernas franwaro, ofia
stakningar uppsiätt i drras siacer, och scdeförderf
och okunnighet tagit allt iner och nier öfn'erhand.

Afiatskränierirt hade frän forscägcn sm npprinnelse,
och oetta war för Rcliqioncn det swärasic gift/cniedan just derigenoni lifasoni ccc fribrcf gaff pa niöfaf dc mcst tugellösa och syndiga lustar. Ne-

fas kan dock cj, atc jn korstagen bindrade
ncrne att frannrän.za i Europa, sann att haiidcls
oH siöjders uppblomming blcf en föl>d af desiä
frig; nya bandelswäZar nvvtäckies, fremmande folk
fi.'!inno i
med hivarandra, och Österlandecs
till Earopa. För en
finare oildnimi,
bättre krigslonst och inängcn nl)ttig
hafwa wi ock att tacka korstägen.
Undcr det »lörter, soin ini oniZaf Chrisirnbeten,
allt iner och iner söfcc försänkö
och hwari
dcnsainula, för atc dcsio lättare hcrrska öfwcr saniwctcn och rikin sin staclkannnare qenoni widstepclsenZ
blinda fört>ö>tan till Panvens astac, soin dyrc becalles, nppstodo dock stcra män, soni insägo dec falsfa
och olyckliga tillsiandcts faia, och önsfade nägot bättre,
Ocksä war siällningcn bögsi beklaqlig. Gllds o> d fannL
blott pa Lacinsta spraket, de andliga woro högst okunni,qe, och hwarfcn funde eller wille undcrwisa folkec.
Helgoncns dyrfan hade stigit till ett siagö afgndcri.
Naccwarden ansägs säsoin ett osfer, och skärselden
war ett ställe, det de asiidnas siälar ssxllc renas, och
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hwarifran

de gcnom själamcffor kundc

snarare befrias.

Dcn wärsia willfarclscn war dock dcn tron, att mcnnistan gcnom sjclfgiorda plagor knnde göra sig förljcitt af salighctcn, sasom gcnom hungcr, wakor, gifflanoe »i. m., samt gcnom stänkcr till fprkor och kloster. Gcnom denna widstepliga föresiällning förlora-dcs ncniliqcn all wördnad och känsta för Gnds nad i
Christo, för lro och bättring. Mänga Mnnk-ordnar,
uppkommo, undcrhöllo m»ckct dcffa falska läror.
somMcn
bland de män, hwilka, lika stjcrnor, gcnonibröto detta natlliga mörker, och uppträdde att stingra
willornas töcken, bör nämnas, i l2ucsellet, denhe-

som

ligc Bernhard (Äbbot afClairvaur),
ifrade för
Evangclii renhet, och bewisade, att cndast cron,. men
icke fasior och dulika botöfningar, knnde göra mcnni<
skan dclaktig af Gnds nad. Han hade manga lärjungar och werkade kraftigt för Euangclii fak.

Eficr honom bör märkas Perrus waldus, en
from Köpman i Frankrike, som gcnoin Vibelns läsning fann Nomerssa fyrkans misibruk, ochgenoinlärande och prcdikandc uppträdde dcremot incd kraft och
framgang. Mcn dä han angrep Pafwcn siclf, dlcf
han bannlyst och mastc ssy frän sitt fädcrncsland, och
dog, eftcr mänga mödor och lidanden, i Böhmen 11974
Emcdlertid spridde sig Hans liira och wann manga
anhängare, som ifrade för sanningcns och scdcrnas
hclgd, för oniwändclw och tro. De förfölidcs pä det
gNMmastc; mcn sillan wek nägon tillbaka af frukcan för döden.
Ett annat sanningens wittne war Johan WMef,
Profestor i Oxford, i England (1370), soin strefallwarligt mot miffbruken inoin knrkan och de andcligas laster. Han öfwersatte Bibcln och bidrog dcrigenom lika mycket till ljnsets spridande, som till Pafwcwäldets skada. Hans skrifter uppwäckte i Böhmen

en annan Evangelii kämpe,

Johan Hu§, Koftsior
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i Vrag, Han hrkade detsannna soin Wiklef, och an«
grep derjcmce krafcigc liiran oin ssärselden och siälamesiorne, saint brnkec, act wid natcwardens »idclande wägra kaiken Hc dein, soin ei woro andligc. Eftfr siera forfölielscr blef han kallad lill ett kyrtoniöce
i.Coslnitz, och ehnrii han siltt löfce oin säkerhec till!if
oih ftihtt, blef han dock här grixen och, uran citt fä forswara sig, lcfwande bränd (l4l5). Ett lika öde träft

fade ärec derpa Hans wän Hieronymus fran Prag.
Desiä och fiera den rena lärans forswarare kallades
pä sre Rätcare, och det anslgs fönienstfullt, acc
forfolia och ucrota dcin. Mcn Hiisi' anhängare bör«
jade ett krig, i hwilkct de hade mycken fraingäng,
och tillcwingade sig flera forinaner.
Nn war einedlcrlid natten frainliden och niorgonrodnaden hade böriat gr». De steg. soin redan af
ficre nitisse inän blifwit tagne, hade böriat mer och
uier wäcka twifwel oin Pafwens ofelbarhet och on,
gnmdlighetcn af de ffäl, pä hwilka Roineissa fyrkan
fallade sig dcn Ratholska (d. ä. allniänt herrssande, allena saliggörande). Flere omständigheter bidrogo act ssaka P,ifwestolen och gifwa fraingäng
sanningens stger. Genonc Turkarnes eröfring af Consiancinorel 1453 föranleddes ssera lärda inän, att

derifran ntwandra äc Icalien, Frankrike och Tysslano,
och deras större lärdoin förinädrc desiä ländcrs Presier, att studcra den H. Skrifls grnndspräk. Ett nytt
wcccnssapligt lif i!ppblo!nstrar>e, och dä nu öfwcn
Bc»ktryckerikonstennl)l!genblifwitl!ppf!innenll4,Mi,
fnnde öfwersättningcn af Bibeln och alla andra strift
ter sprioas widt omkring med siörsia hast
och
detta underlättade ei litet det werk, soin Försynen
Bsäg inoin Christna llirkan.
Bland de Munkar, soin t!d efter annan, af

Pafwarne blifwic
witsorda aftatcns

iltsände, att genom prudliga tal

nptta

och fördelar, war i

Swerige
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en wid namn Arcimboldus och i Tyssland Tezel.
Denne scdnare war en werklig bof, och hade för sinä
brott cn gang till och mcd bliswic döind till dödcn.
Heo dcn I<>:de, so», nu war P,ifwc (sedän
hade lätit förklara, att dcn aflat, soin han 1517

mstrcf, för

att

acc fullborda Pcters-

fa

kprkan i Noin och betäcta sinä siösakliga ntgifter,
war af utmärkt fraft och strackce sig lill lefwande
och döda. Dctta förknnnade ock Tezcl nndcr klockrinining och proccssioncr och salde förlätelse bäde för
begängna och tillämnade synder, och sainlade ofantliga pcnningcsummor. Manien insag wäl och beslagade bcdrägcriec; mcn frukian för makteu försttimmadc cn och hwar, afwensom okunnigheten om
bättrc. Da uppträddc Martin Hucher,
Vrofesior i Wittenbcrq i Sachscn.
Lulher war
i Eisleben i Sachscn, af
född den 1U Nov.
fattiga, mcn froinma föläldrar; och bade gcnoin
mcdcllöshet, förskaffatsig
outtröttlig flit, oaktadt
dcn lärdom, alt han blifwit Magister i filosofien och
dcn Heliga Skrifcs Dortor. Rcdan under sin wisielse
wid Akademien i Erfurt, hade han sunnit en latinsk
Bibel, dcn han mcd ifwcr laite; tl) denna bof war
honom hittills alldclcs ofänd. Genom dcnna läöning
öfwertygades han oni fclamghcterna och misibrukcn
inom Kaiholffa lchrkan, dwilkcn öfwerlygclse ännil
mcr stärktes genom en rcsa cill Rom, der han blef
wittne till de andeligas lasicr och yppighct. Behofwei af en rcligionsförbäcuing blef honom en kraftig wiickelsc, acc blifwa werksain för den wigtiga sak,

sm

af Refor-nationen. Sedän han
Pafwen strifteligen anhällit
om afssaffande af Tczcls ockcr; anflog Luther den 31

fom fatt

nallin

ncniliqen förgäfmec, hos

Dktober 1517, pH dörren till Slottsiyrkan i Wittenberg, 95 sacscr mot Aflaten, hwilka han offentcligen
«tog sig att förswara föliande dag,
war Allhel»

som
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gonadagen. Ingen wägade wäl uppträda cnlot ho«
noin, men Hans satser spriddes daftigt kring hela
Tyssland, och
war, utan att Luther sielf cänkte

sa

Reformationen böriad; tl) Luther crhöll niänga
wänncr
men äfwen manga motständare, och da
just motttand rctar mcnnistosinnec och wäckcr till
widare forskning och ansträngning, blcf ock Luther
härigenom drifwen framät till det wälsignelserikamalct.
Han biträddes i sinä forellia förnämligast af Filip
Melanchton, Maledes Profcsior i Wittenberg (född
1497, död 1560), en stilla och mild man, och hwilkcns saktu>.od ofta hälfosamt aftplde Luthers brusande, oförsträckta ifwcr.
I Schweii) uppsiod w!d samma tid Huldreich eller
Ulrich 3wing!i (född 1484), Pastor i Zurich, och
predikade med kraft emot aflatskrämcrict "och öfriga
willfarclser. Snart wann Hans sak bifall och fiera
Hantoncr i Schwcitz antog» Hans lära; inen de öfri«
ge rustadc sig till strid cuiot oem, och, i ett flag, som
stod Ib3l, i hwilket Zwingli sjclf bar fanan, stupade
denne religionens käinpe och Hans folk maste wika för
den mangdubdelt siarkarc ficndcn. Den af Zwingli
böriade reformationen i Schwcitz fortsattescmedlertio
of Johan Calwin sf, 15U9), Profesior i Geneve.
Den as Zwingli och Calwin siiftade församlingen kallas den Reformerra, och ffilier sig ifra» den Hu»
therska i läran om nattwardm och nädawalet. Caldet,

win

dog

1564.

Päfwen egnade i börian föga eller ingen «pp<
märksamhct at Luther och Hans werksamhec; men det
slörre bifall Hans satser iner och mer wunno, wäckte
siutliqen Pafwen ur sin liknöiohet, och Luther instämdes, att i Ron, förswara sin lära (l5I8). Men i stydd
af Kurfurstcn af Sachsen, Fredrik den Wise, wägrade Luther att lpoa. Pa Frcdriks begäran blef Luthers fak hanstjuten till ett mötc i Äligsburg, de?
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Luther uppträdde och sörswarade fig frimodigt mot
en Plflig Legat. Nn nppcrädi>e mot honom en an-

katkoista lärans
segren. Da lät
Pafwen öfwer Luther och Hans stnfter lysa korkans
bann (>s2<»); men Luther församlade hela Wittenbergs Uniwersiccc och uppbrände, i desi och en sior
Dokior Eck,
man< den
ifrigastc känipe; men Luther behöll

lian

bannli)sningsnn förklaradc han sig i full strid mot
Nomcrsta fyrkan. Nu utssrets 15<!1 en Riksdag i
Worms, der Lucbcr borde infinna sig, Han gjorde
dec ock, oakcaot sinä wänners bewekande afrädan,
talade frimodiqt och iltförligt inför Äejsaren och Fursiarne och Päfwens sändebud, och dä det fordrades,
att han ssulle koriligen förklara, oin han wille aterialla sinä satser eller ej,
han: "Na
stall
jag gifwa eti swar, soin är kort och begripligr: Pä
Pafwen tror jag ej, öfwertygad är jag ej; aterkalla
fan jag icke. Här stär jag, och fan, ej annorlimda.
Gnd hjclpe mig! Amcn." Denna frimodighet forwänade alla och ingaf Luthcrs förswarare och anhängare än mcra mod, och Kurfursten framför alla.
De päftiga räden sskte wäl särmä Kejsaren, att äterfalla den lejd, soin war Luther gifwen; mcn kunde
endast ntwerka, att när den war stut, förklarades
ban i Riksakt, d. ä. fogclfri. Men Kurfursten lät
föra honom till Bergslonet Warlburg, hwarest han,
sörjd af sinä wänncr, som trodunder 10
de honom död, och imder fiendernas jubel, som ocksä
mentc hononi wara dodad, förfactadr stcra strifcer
och öfwersatce Bibeln pä Tl)sta, det wigtigaste af
alla Hans arbeien. Nya Testaincntet uikom 1522
och hela Bibeln 1534, och spriddes mcd en otrolig
haslighet at alla Hall. Detta war det swaraste slag
bullan

--

och

närwaro, den Pafiiga

sa

för Mfwens wälde; ty genom Bibclns öfwersätcning lag Evangelil sanning, liksoin fatholikernes
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willfarelser, i öppen dag för hwar och en. Nu bör«

jade inodersiualet anwändas wid Gudstjensten, och
rcnbelen och enkelheten äterställdes derwid. Det ena
landet efter det andra ancog Luthers förbättringar i
furkowästndct. I Swerigc infordes Neforniationen
af Gustaf den I sr 1523, hwarwid twenne Prester,
soin warit Luthers Lärjungar i Wittenberg, Glaus

och -Laurentius Petri, samt Äonungens Kansser
Haurencius Andrea, woro isunncrhel werksamma*).
Luther nödgades lenma Wartburg, emedan Hans
embecsöroder, Profesior Carlstadt i Wittenberg, böriat oroligheter derstades, genoin nedrifwande af bildcrna i
och ittdrifwande af de kaihoista presierna. Denna owisa wälmening, soi» lätc kunnat
stada refornmcionen, oin den fätt fortfara, hännnades af Luther ined kraftfulla och wisa ätgärder. Enicdlertid lefte Luther nu i beständig lifsfara, hwilfet gjorde honoiu niyckct allwarlig, nastan dpsier till
oock aldrig försagd; ty Herren war Hans
sinne?

borg".
Tysta
länder ingingo emedlertid 1526 ett
Flera
stllddsförbund i Torgau, att Hwar och en stulle i
Rcligionssaker fa folja sin egen öfwertngclse, till dest
ett allinänt Äplkomöle hann sainmantmda. Detta

tröst "och fasta

gaf en an siörre ftanlgang ät Reformationen. Ln»
thcr resie nu 1528, pa Kurfnrstens befallning, on>kring i de Sachsissa länderna, och M en fl)rsomst«
tation, och den kännedoni han derunder fick oni sielf«
wa Lärarnes ofunnighet, gaf honom anledning, att
räknas blanl)
mardeta sin lilla och stora Cateches,

som

wär Församlings Syindolista. böcker (Trosböcker).
')

Olaus Petri, f. IIZ7, blef Pastor wid Stockholms
Laurentius Petri, f. 1499,
Storlprka, -f 1552.
Laurentius
blef Ärke-Bissop i Upsala, -f 15?4.
Andreae. dlef Gustaf t-s Kansler, 1° ,552.
t«
Hiibner.
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Följ>rnde aret hölls en Niksdag i Speycr, der Tor«
galier-beflntct upphäfde? och religionsförändring förbiöos. Mcn ficra Tyssa stater, soin
Luihers
förändringar, ingäfwo häreniot en Protestacion (Motscigelsestrift) och häraf fingo de Euangelista namnet
Droteftancer.
En Niksdag utlusies nu af Keisaren, att Hel1530, för att bilägga stridighcterna.
las i
Luther uppsatte da en Trosbckännelse, soin af Me»
lcmchton widare ntarbetades, och offentligen upplalies dcn 25 H»ni. Den war strifwen >ned >U!)cken
frimooighet; inen fullkoniligt öfwerensstännnande lncd
Gi!5Z ord. Under nanin af Augsdurgiska
nclsen har den blifwit antagen säsoin den försia af
wara Smnbolista böckcr. Genoin denfamma erhöll
Evangclii lära inänga nya anhängare. Men de
Wflige förkastade den, hwarföre Mclanchton uppsatte den Augsdurgiska Bekannelsens förswar,
soin äfwcn är upvtagen bland wara Sl)>nbol. böcker.
Fottryckct eniot Protcstanterna fortfor likwäl, och sa
uiycket mcr, soin Pafwcn förmädde Kejsaren, attöft
wer dcm fälla en härd dom. De Protestantista Fur«
siarne slöto derföre i Sebnmlkalden ett förbund tili
gcniensanit förswar (1535). Luther uppsatte kort
derefcer (1537) de Schmalkaldiska Artiklarne,
soin ulgör den 4:de af wara symbolista böcker'").

Utöni detza fnra: Augsburgiska Vekännelsen,
Berännelsens Förswar, Buthers större o cl, mindre Katbeches, samt
Schmaltaldisfa Artiklarne, af hwilka den första xä Uvsala K>?rkomöte 15,93 antogs säsom Sumbolum, och de öfriga 1664, har Swensta Församlingen äfwen sisinämnde är antagit l?«r>nu!2
som
15?? sammanssrefs i Klostret Bergen, närä Magdeburg,
för att förena de stridiga meningar, som i witza delar
«Vvkommit bland Protestanterna. Den har dock ej allmänt blifwit ontage» inom Luthersta Kyrkan.

")

Augsdurgisfa
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Ett mer och iner tilltagande aag enicllan Katftolifer
och Prorcsiantcr förberedde enwdlerlid en Reiigicmskrig. Men Linher, soin alllid önssac, alt incel blod
fll)ta för den Rcformcuion han börjat, blefock
af Herran befriad derin-än. Han dog den 1U Febriiari 154«, wid «3 ärs älder, i Ei^leben.

Knarpt hade ban sincic ögonen lillfannnans, förr
än Äeisaren rusiade ssq moi dc Evangcliske, förkla-rade alla dl>m i Nikclakc, soi» hade billädc förlnindcc
i SchnmlkaldlM, wann segrar och aumade alldelcs
Uldcrtrvcka !cl>.g!onof>!l,elen. Mcn Hcrren sag liil
och en örwcr Äeisaren wunnen seger
siri folk
!N'an.i lionoin lill ect
som siaofästadc?
Nif«laqcn i Augbbnrg 1555, och tallas Nr!iqi'
onsfreden i Anqsunrg. Genom denfannna
Proieslanterna fran P,ifivens donisrält och crhöllo
-

fri Ntli>nonc'öfn!!!g.
Nägot ofwer ect halft
siördcs af inindre slridighcter,

soin endast
Protesianlerna
ett l'eböfiigc andermn. Men Kaiholiferna
dock demliaen >»ed all nmft vä deras undelgin,,.
Mnnfordcn, lesuiceme, hwilkas siifEn
tarc war en Sranff
(15-M), ail'eiade i wnierbec nicistc för P>if>,vcn? fak.
war, act
En af lesiliierncs förniimsia
dlindt tienä Paflven och
moi alla kailare. P1
slnllen woro de särdelcs wcrtsaniina niot Rcforniationen och ittplänade hwarie spär
af Evangelii lära i Icalien och Spanien, En rcdan
nu

ärhiind, adet inrätcad hemlig, andlig
i
fallad Inqvlsitic»nen, lät nied fall gryinhel afräna
otaliga Prolestanter sä wäl i desiä, soin andra länder. I Frankiike fiot i spnnerhct myckcn blod. Men
uioni

allt delta, tnvariill

Icsiiitcrnc

woro bcinliqe

dllffiädrcir, hade de äfwen en betudliq del i der <llv

sta 3N:ariga Religioxskrig, soin

ar IVIB dorjades

inot Protcsiantcrna af Tyssa Keisaren. Anlcdnmgcn
till försia uibrottet war flera, twert cniot Ai'gsburger-freden, mot Protcstantcrna öfwadc ingrepp i dcras rätcighctsr, öfwcr hlvilka de beswärade sig.
dä intet afftcndc deiwid fäsiadcs, nöd,qae>'ö de möta
wÄd u!ld wäld. Kcilarcn och flcra Kaihoissa fursilll blcswo del» dock snari öfwcrniätliga, och i Vöhincn, dcr krigec börjadcs, utrotades Evangcliffa läran
nastan alldelcs. Endast genoni Swcrigcs siore Ko,
niing Gustaf dm >l Adolfo inellanlomst fick kriget
en annan wändning, och efter Hans dod tilltwinga'
de de stora hiclcar, hau bildat, genoni nastan bcständiga segrar, ät Proccstanterna dcn IVestphaliska

hcter ined Katyolilerna.
Fran dcnna tid har Evangelissa försainlingen
njutic ett nastan ostördt pcire lugn, och ehnrli inre
siridighcter här och der nppstatt. har dock scmningens
ljlis uier och nier spriot sinä sirälar oinkring siss,
och de, soin wandrat deri, tilltagit i Christliga dyg»
der. Reformaiioncns wälsignade wcrkningar hafwa
till och mcd spridt sig till katholssa fyrkan, och der
älniinstone Dad! onnuit incr fördragsamhet inot o«
lika tänkande. Päswcns wälde är ei mer cct oinffränkt samwclöwälde ens inom Hans egen kyrka;
och de upplpsiare äfigter, soin iifwcn inoin katholssa
försainlingen giort sig gcillande, äro en borgen, att
«wrkrels och widstcpelsens tider ej mer ssola ätcr-

wända.
Men under dcnna tid af pttre liian och fastän
upplysningcn siigit, har dock Rcligionen, ty wärr,
ei alltid wnnnit i helgd bland folken; twertoni hafwa pa niänga ställen forsok blifwit gjorde, att upphoia, förntifter till ett wälde, soin det endast cger,
dä det wordnadsfullt nndcrgifwer sig det uppenba»
rade Ordet. Sckter hafwa ä andra siällen upp-
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foininit, soin öfwcrlemnac sig

at en swärniande fan»
fla, och i tankan, att de ouicdclbart
af
Gnds anda, niindrc aklat badc Skrifccn och förnnfiet. Flcra andra selcer, mcd olifa nmnngar, hafwa

Försanilingcn,
eftcr annan söndrat sig
och föibinorar deZ äcergäng lill dcn lnbcc i lava och
hjcria, soin utgjorde kännececknct pK Chrisii sorsia
bekännare. Men wi böra, till wär tröst och för wärt
hopp, niinnas Frälsarens löfte, att huril längc än
mcningarms böljor stölja och astösa hwarandra, stall
oock en
FörsonarenZ röst höras öf,vcr swallct;
och siormcn lägga sig, och det blifwa siilla lugnet,
sä att de spridda delarnc af lesn hjord tunna aier
sainlas till "ett färahus och en herde".
För Evangelii rcna Laras utbredandc hafwa ined
rasilöst nit i sconare tider Bide!-Sät!skaperna werfat, och i sunnerhet det Engelska Bibel-Sällsiapet, soni siiftadcs 1804, M sprida Orlcts li,:s bland
hedningarne och äfwcn staffa hwarje Christen tillfälle, act för en ringa xenning er halla den dyrbara
statt, soin i Bibcln är ofi förwarad. Dctta wälgörande sällstap har sedän fatt sinä efterföliare i alla
Protestantissa ländcr, sä att redcm 1829 fnnnos öf,vcr 4000 Bibcl-Tällsfaper, och onikring 11 millioncr Biblar och Nya Testcnnenten pä 146 »lika sprak
blifwit anffaffade. Swenska Bidel-Sallstapec
ock tid

liska Sällskaper blifwic inrättadt i Stockholm och
arbetat för Bibclns spridande, soin sedän öfwertogZ
af det förra. Föreningar i alla Stift, hafwa ställt
sig i samband ined detsannna, för det acmcnsamina
ändamälet.

Frän det 1794 i England stiftade Hondonffa,
MMons-SaAfkapec, härlcda sig ock de i de flcsia
Protcstantisfa ländcr stiftade Misiions- Sällskaper,
hwilka ffickat Lälare till wcrldens aflägsnasie delar,
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att utspnda

lesil

EuangeUnm.

Men "arbetarcna"

aro iindock fä, tl) "sadcn är »wcken," Annu finnas
önvcr UW nnllwner Hedningar, lUU ,nillion,'r Hliii«
hametancr och lika inanga Indar. Emedlcrcid äro
tidens ticken gladiande, och i ingcn lid bar nicr än
»nder den närirarande, dlifwii aiordt för Chrisii
Nikes mbredcmdc, Den är 18 17, den 31 Ott. i hela Esangeliffa Fors. fiiade lubelfesten, till minne
är tillbaka, bar
af Nefonnacionens börian för
ock haft ett wigtigt inflycande pa Protestantcrnas
tiinke- och handlinliesätc. De hnfwa nemligen deraf

blifwit föranlcdda, au cnbeca pä L>!t!'erffa och Reformcrta Försanilingarncs förenin.q i Tl)stland.
wi tacka Gud
nien
För desin g!ada ceckcn
bedia i afftende pä den, ä
ställcn sig »ppan«
de slappbct, kallsinnighet och oroli,qhets-anda: "Här
osi, o Gud, desinna, hwad war frid tillhörer!
Tiilkonmie Ditc rike, och
st'e Din wilja, säsonl
i himmelen, sä ock pa jorden!" Och wi bafwelöftec, att l,wad wi bedie i lesn nanm, för les» sak
det ssall
gifwa osi.
och Christenhetens wäl,

