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mer för dig både i köttet och
i Herren I
17 Om du nu håller mig
för din medbroder, S{L mottag
honom såsom mig.
18 Men om han har gjort
di~ någon. orltt: ell~r ur dig
nagot skyldlg, Stt skrIf upp det
på min rttkning.
19 J ttg Pttuh~s skrif~er Ilet
med egen han.~. Jag: skall.?etttltt det; - for att lCke saga
dig, att du dessutom är mig
skyldig iifven dig själf. .
20 .Ja, broder, måtte Jag f tt
nytta af dig i Herren i vederkvick mitt hjitrta i Kristus.

Ebr. 1:

G.

21 I förtröstan på din lydnad skrifver jng till dig, ve
tande, att du skall göm Ufven
utöfver hvad jag säger.
,
22 Men bered mig ock där
jämte härberge; ty jag hoppas,
att jag genom edra böner skall
blifvtt skänkt åt 'eder.

I

Fil. 1: 25; 2: 24.

'~3 Epttfras, min medfånge i

Kflstus Jesus,
24 Markns Aristarlms De
mas Lukas :nina medarb~tare
hels~ dig. '
,
25 Vår Herre Jesu Kristi nåd
vare med eder ande. Amen.
2 'J'im. 4: 22.

Brefvet till Ebreerna.
l Kal)itlet.

st1illt en rening från synderna,

Gud har i de ytterflta tiderna talat satte sig på Majestätets högra
genom sin Son, som har företräde sida i höjden,
Kol. 1: 15, 17;
framför änglarna.
.Th. 5: 17; Ps. 83: 6; Upp. 4: 1 J;
edan Gud fordom många Ebr. 9: 12; Ps. 110: l; Ebr. 8: }.

Sgånger och på många sätt

hade tttlat till fiiderna genom
profctcrrin,
4 Mos. 12: 6, 8.
2 talade han i desstt yttersta
dagttr till oss genom Sonen,
som lmn Stttte till ttrfvinge af
allt, genom hvilken han ock
gjorde världsåldrarntt, Gal. 4: .;

4 hafvande blifvit så mycket
bättre än änglarna, som han
framför dem har ädt ett för-,.
träffligare namn.
Et'. 1: 21; Fil. 2: 9. 10.

r.I'y till hvilken af äng;;'
larna sade han någonsin: »Dn
är min Son, jag hal' i dag födt
Ps. 2: R; 8: 7; Dan. 7: 14; Mt. 21: 38; dig?' Och åter: ,Jag skall
Ords. 8: 29, 30; Jh. 1: 3.
vara hans Fader, och han skall
3 och hvilken, eftersom han vara min Son?»
är hans hitrlighets återsken och Ps. 2: 7; Ag. 13: 33; Ebl'. 5: 5;
Ps. 89: 27, 28; 2 Sam. 1: H.
hans väsendes afbild och bär
6
Och nitr han, åter; införer
allt med sin makts ord" sedan
ban hade genom sig själf verk- den förströdde i världen, sä
Jj
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ger han: »Och nIla Guds äng- dems skull,som skoln ärfva
InI' tillbedje honom».
friilsnilJg?
Ps. il4: 8; Dl: II.
nom. S; 29; Kol. 1: 18; Ps. 97: 7.

7 Och med afseende på äng
larna säger han: '» Han som
.
I
'11' d
1
geir Smn iing ar h vm ar oc l
Hina t j ii Il are till eldR1t~ga;»
Ps. 10,[: 4.

2 Kapitlet.
Det li.l' farligt att fiJrsumma den ge
nom Kril'ltns f'örkuunadh frli.ll'lnill
gen; ty dCll·belcräftadeR genom
teelwll och Huuer.

8 men 1:ned. nfseende p:l 80 Flirdensknll böra vi så myc

nen: llGud, din troll bestär
ket mer akta på det hördn,
till evighetens evighet; ditt rikes på det att vi tilläfventyrs icke
spira är en rättvisans spira;
må förgås.
Ps. 45: 7.
2 Ty om det genom änglar
9 du älskade rättfärdighet talade ordet stod fast., och all
och hatade oriittfiirdighet; för öfvertriidelse och olydnnd fick
denskull, o GtH.l, :mlOrde dig I riittvis lön;
' 5 Mos. 27: Z6;
din Gud med fröjdens olja Ag. 7: 38,53; val. 3: 19 2~OS. 20: 5:
framför dina medbröder»
3 huru skola da VI undfly,
om vi försumma en så stor
Ag. 10; 38.
'
10 och: ) Du, Herre, grun friilsni~?, som, sedftn den be
dade jorden i begynnelsen, och gyn~,e ~~)rknnnas ge~?m :a:erren,
himlarna iiro dina händers verk. blef for oss stad fast af dem,
Ps. 102: 26.
som hade hört honom,
11 De skola förgås men du Rbr. 12: 25; Mt. 4: 17; Mk. 1: 14, 15;
2 Pet. 1: 18; 1 Jh. 1: l.
fGirblifver' och de s]~ola alla
. föråldras 'såsom en klädnad,
4 då Gud därjämte gafvitt
Es. 51: Ii; 2 Pet. 3: 7, 10.
nesbörd genom. tecken och Un
12 och såsom en mantel skall der och mångahanda kraftiga
du hOpveckla dem, och de skola gämingar och olika d:n ~~lige
förvandlas; men du är den Andes gåfvor efter 1';111 vIlJa?
l'c]{e Mk. 16: 20; Ag. 2: 22; 5: lZ; 14: a;
salnme OC]l dl'Jl" 10t"t· ol-olh
o \.
t..
l!): 11; l Kor. 12: 4, 7, 11.
..taga någon all~c».
[j 'l'y icke var det under iing
Ps. 102. 27, 28.
l l
l l d nu
d
13 Men till hvilkcn af iing ~~'llw.n.)(o Re c hen '111 . {On~mmll e
l
l
l
var (en ,om VI {en VI ta a.
aS!'na dl~rlan )~ag}omnn s~dgt:
1':b1'. 1: z, 4, 8; 2 I)et. :I: 13.
":- ittt l&, på mm lög~'a 1'1 a,
6. Men nägon har n:"~gonbIl ~ess Jag ha~·. la~t dl.~~a fien stlidefl vittnat, sägande: , R vftd
der t.II~ e~ pall.tl~r d~na fott~r?~ lir en mlinlliska, att du kom
Ps. 110. 1, Mt. 22. H,. Mk. 12. 36,
'1
h
Il
.. '
Lk. 20: 42; Ag. 2: 34; I Kor. 15: ZG; n~eI' l ULg eune, e "er. en ma~l..Et'. 1: zo; Ebr. 12: 2..
mskas Son, att du vardar dig
14 Aro de icke alla tjiinste om honom? . Ps. 8: 5; 144: 3
andar, utsända till tjiinst för
7 Dn gjorde honom en liten
0
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tid ringare än änglar; med hlir
lighet och ära krUnte du honom
och satte honom öfver dina
Ps. 8: 6, 7.
händers verk.
8 Allt lade dn under h!ms
fötten. Ty i det att han under
lade honom allt, undantog han
ieke något, som icke bIet' ho
nom underla!!dt·, men iinnu se
~
vi icke allt vara honom under
lagdt.
Mt. 28: 18; 1 Kor. 15: 25;

Ebr. 3: 2.

14 Eftersom nu barnen hafva
gemensamt ftUt kött och blod,
blef ock han på ett liknande
sätt dåraf delaktig, på det att
han slmlle gmlOm diiden till
intetgijra honom, som hade viil
det iif'ver diiden, det iiI' djiif
.TI!. 1: 14; Fil. 2: 7;
vulen,
:Rs. 25: s; Ol'!. 13: 14; l Kol'. 15: 5., 55;
2 'rim. 1: 10.

15 och befria alla dem, som
genom frukEln'-TJi;-ooa3(lön un
Er. 1: 22; 1 Kor. 15: 27.
der hela sitt lif voro hemfallna
. 9 Men.T~snsl __8o_men liten under träldom.
hd hnr varltrmgare Un iing
LIc 1: .14; Rom. 8: 15.
Hi Ty han tager sig ju icke
lar, ..se vi krijnt _med ,härlighet
och lira fUl' dödens lidimdes an iinglar, utan AbrahnmH siW
:qkuU; ln;ill~ef ;la'n~tfsto(l~ på det tager han :qig an. .
att hangenomGudsnåd skulle
17 DlirfUr måste han i allt
rör en hvar smaka döden.
blifva lik bröderna, på det att
Lk.24:26; Ag. 2: '33; Fil. 2: 8, 9.
han skulle blifva barmhärtig
10 Ty det höfdes honom, föl' och en trogr>n Mversteprest i
hvilkens skull allt iiI' och ge det, som tillhör Gud, föl' att
nom hvilken allt iir, att di\' han försona folkets synder.
rörde många söner till hH,rlig-1
Ebr. 4: ] 5; 5: 2.
..
het O'enom lidanden fullkomna
18 Ty emedan han har !Itl!t
såsom . sjlil(Jl'es~nd,:,kån him
der~sb friilsningsfnrste.
Rom. 11: 31l; Ag. :I: ]5; !J: 31;
hjälpa dem, som frestas.
Rbr. 5: 9; 12:

2.

11 Ty både den, som he]

3 }{npitlet.

gal', och de, som helgas, äro
alla af en och samme; förden Ebl'ccl'ua uppmanal'! att akta pit l'!in
l'!om lir större
skull blyges han icke att lmlla öfvcl'stcprcstitu.Jesus,
Mosel'!.
Rbr. 10:10;
dem bröder,
iirför, I ]leliga bri.ider, som
Ag. 17: 2r.; Mt. 28: 10; Jh. 20: 17.
12 sligande: )lJag skall fik
iiren delaktiga i en him
knnna ditt llnmn för minn brö melsk kallelse, akten pt\ vål'
der; miclt i församlingen skall bekännelses npostel och öf
jag lofsjul1ga dig»,
versteprest, .Teslls,
Fil. 3: H;

D

Ps. 22: 23, 26.

Rom. 15: 8;

J<~bl'.

4: 14; Il: 20; 8: l; 9: 11.

13 och åter: >.Tag skall sätta
2 såsom varande trogen mot
min förtri.ista;n på honom>, och honom, som hade gjort honom
etter: "Se, jag och de barn, som därtill, såsom ock Moses var
Gnd har gifvit mig».
trogen i heIn hnlls hus.
2 Sam. 22: 3; Ps. 18: 3; Es. 8: IS.

4 MOR. 12: 7.

14

Ebr. 3: 3.
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:3 Ty denne har aktats viird otroshjiirta, sit att han [tffnller
Rå mycket sti5rre härlighet iill fr:'\,n den lefvltnde G nden;

Moses, som den, 11 vilken till
la utan förmanen Iwarandrn
redt ett hus, har större lira iin hv:uje dag, St"L Binge det heter
själfva huset.
»i dag», p{t det att ingen af
Sak. G: 12; Mt. 1G: 18.
eder mtt rtirhiirdas genom syn
4 Ty hvarje hus t.i11redes nf tlenR bedriigeri.
någon, men Gud iiI' den, Rom Bs. 5r.: r,; .nl. 12: 3;:;; 2 Kor. 1): 2.
har tillredt. allt.
14 Ty vi llafvn Llifvit del
2 Kor. 5: 17; Er. 2: lO.
aktiga nf Krist.m;, om vi an
[) Och lI[oses vCtr vlil trogc'll IIm's intill iinden faNt beh:Ula
i hela hans hus R:lsom en tjit v:ll' hegYl\Illtnde tillfiirsikt.
15 Niil' det siig{'s: »1 dag,
nare till vittneshiird om det,
om I Hut hiim hallS röst, sli
som sknlle talas,
ii MOR. 18: 15, IR,
förhiirden icke edra hjiirht1l, R:l
6 men KriRtuR är trogen st"t Rom Vl('~irblttrill.!!el1»;
'l f .
som Son i.ifver hans hm;; och
,~
16 hvilka VOl'O dtL de, som,
hans h11:'1 iiro vi, om vi annars oaktadt. de hiirde, i'l;rbittratle
int.ill änden fnst heh:Ul:t hop honom? Mttnne icke alla, som
petR frimodighet och lH'riim under MOSCH hade g:Ut ut ur
melse.
Jh. 14: 2:1; 1 }(01'. 3: l G; ggypten?

O

1 'firn. 3: tG; ]VIt. '24: 13.

l

l'

7 Därför - såsom den He
17 chpt\tvi1lm rÖl'tijrnn.
lige A1Hle säger: »1 dag, om des han i fyrtio i'tr? Var det
icke p:\ dem, som hade SYIl
I fån höra hans r/ist,
Ps. 95: 8; ]<}bl', 4: 7.
dat, och hvilkaH kroppar f(illo
8 sil förhärden icke edra ltjiir i öknell?
tan, såsom vid förbittringen pIl 4, Mos. 14: 22, 2~1, 32, 30; 26: o:,;
frestelsens dag i ijlowII,
PR. 101): ~!f); l Kol'. 10: 5; .Jud. Y. 5.
18 Och hvillm svor han, att
2 Mos. 17: 2; 4- Mos. 20: 13.
9 där edra nidel' frest.ade mig de icke skulle inkomma i hans
genom att. pröfvn. mig och sägo hVlla, om icke dem, som V01'O
min:1- verk i fyrtio :"tl';
o!ti.irsanJlIl:l '?
14 : ~o; 5 M?s. 1: 3 5, ~G.
10 hvarför jag förtlirnades p{t
4- r«(JS· 1
1
l
.
]
.
Allt.·d
1.1)c
l Su se. Vl, at.t (e Icke
d ett. a. s l;'I~t
LL \. C OC l HL\( e .
]
l
]
.
J.
1'''
t
l]l•
' .. t a t ; men nm( e 1II wmma jor () ros il';:U
f'ara d
e 'VI}se me d Jl,JaJ'
de kän,?e icl~e mina yiig~r,
4 KUI)itlct.
11 sasom .1a~ SV01: ] Hnl1 vl'e~ M~(l fijl't'i.LrlprnaR fiil'nllihne varnas
de: De fd.;:olu lOke lllkomma 1 l';bl'~m'n:l. att genom otl'O gå miRte
min hvila» 
Olll (lp-n hvila, som åtel'Rtål' föl'

I
I

4- Mos. 14: 23; ii Mos. 1: H, ~r.;
Ps. !Jii: Il; Ebl'. 4: 3, G.
12 därför, säger jag, sell t.ill,

GudR folk.

Låtom OSS dilrför, då ett löfte
at.t inkoIllllla i hans hvil:t
bröder, att icke tilläfventyrs hOf! ännu står kvar, under fruktan
någon bland eder finnes ett ondt se till, att icke t.illäfventyrs

E b l' e e?' no,.

4Hl

någon af eder må~~~la~-hafva
blif'vit tillbaka.
2 Ty det gIndn buc1Fllmpet
har .in hlifvit förlnmnadt för
oss lika sii viiI, som ock fiir
dem; men dct predikade ordet
gagnade dem icke, emedan det
icke genom tron hade RamHUll1Rnliilt med dem, som h:"de
hört det.
3 Ty vi som hafva blifvit
troende vi inkormmt i hvil:m.
Liksoll/ han har Hagt: :.>Si't.som jag . svor. i min v: red ?:
Ve. skola Icke mkomma l mm
hvll:v'.;, ~hnr~~ dock hans :.erk
h:tcle lir:~n ynrldens grundlaggmng ~a~'I:: 1u.I1~!ora?:de -

Ehl'. 4:

l!l.

Idem

1Il i hvilan, så skulle han
icke hafva talat om en annan
dag däl'ef~eI:.
.'
9 A~ltsn .aterstar .Ju en sah
batHh ~l,la. fur G nds tolk:
.10. Jy den .som har Inkom
l~~lt l h!lllR~l~J!n, . hall har oe.k
futt hVlla h~an ~lJ1n verk, sa
som G,uel. frn;1l RIlla.
.
11 S:\ heflltom (.lss nu att m
~{()mnm l.denna hvlla, på det att
mgcn ma falla gcnom samma
ohörHamhetens föredöme.
12
Guds ord iLr lefv:tlllle
och vorksamt och skarparo iin
lIågot tveeggad t sviird och go
nomtriingande, så att dot åt
skiljer själ och ancle, leder
Ps. .I,J. 11, Ji,br. 3.• 11, 18...
och mitl'g, oe11 en domare i.if
4 ty han h.ar nagonstad~s ver hjärtats tankar och nppsåt.
sagt om den sJunde dagen sa- 1'1'Cl1. 12: 11; ]<:8. 4!l: 2; .ler. 23: 2U;
lllnda: »Och Glid hVllade pli
A~. 2: 37; 1<:1'. 'G: 17; Jh. 12: 48;
. l
l
f' •
Il
l Ror. 14: 24; 2 Kor. lO: 4, 5.
l(.en SJUIH
e ( agen rall a a
13 Och inför hOllom är insmil. verk» .. . " . . . ..
'l ]\'[os. ~: 2; 2 MOR. 20: 11; :n: 17.
~et skapadt oHynhgt, utan a~~t
..
l
• d tt nr blottadt och uppenbart for
5 sn• sage1'
wn pa
o a h
..
el h 'Il
.h f
ställe åter: »De skola icke in- ans og~.n, me , Yl {OU VI a
...
va att gom.
komll~:~ l mm hVlla». . "
Ps. 7: 10; 33: l'3-U;; 34: 16; !lO: 8;
(; J<..ftersom det alltsa mmu
139: 11, 12; Jer. 16: 17; 2:1: 24.
åtcrHtår, . att. några. Hkola ~!:14 EfterHom vi nu hafva cn
komma l hvllan, och dc, fur t
"f'
t
t
l
d t
l d b d l
t s or o vers epres , som Ull' gol 'lk
;.~~,t-af'"
'1°
,gaa
a.
1
n
.H
{lape
Jlomfarit
himlarna,
.J
08ns,
Guds
f OlH 01 eunn,l os, Ieee m (om- u
"l"t
l
"Il
t' t
~"
l"
h 1 l Il
,::>on, sa a om OSR la a as
mo o~· o lOr~.am e;s s nI ~
vid bekiinnelflell.
7 sa, hestammor han anyo J~br. :I: l; 7: 2G; !): 11, 24; ]0: 23.
e~l viHs. dag, siiganrle ?fter så
15 Ty vi harva icke en öf
lang !ld genon~" DavId: ~I verstepl'cst, som oj kan harva
(]!Jg, SJtf:!OJn ,äat fUl'ilt )1/)1' b!!!- !l1edlidallde med dm ({Vag}wo
VIt sagdt: I dag, om I fan tel' ntall Cll Hom har blifvit
~l(im huns röst, ,Sii förhiirden på' liknande 'siitt frestad i allting, dock utan synd.
Icke edrn }lJt~r~!lll '».

~s. 9<>. s, l,br. 3. 7, 15.

Ty

Ebl'. 2:

17;

8 'ly om Josua hade fört 2 Kor. 5: 21;

Lk. 22: 28; Es. 53: 9;
l Pet. 2: 22; l Jh. 3: ;;.

.'I.

Ebr. 4: 16.
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16 Låtom oss därför med prest t.ill evig tid efter Melki
frimodighet framgå till nådens sedcks sätt».
l's. llO: 4; Rbr. 7: 17.
tron, på det att vi må få
barmhärtighet och finna nåd
7 Och dtt han under sitt kötts
till hjälp i rätta stunden.
dagar med starkt rop och tå
Rom. 3: 25; Ef. 2: 18; 3: 12;
rar hade framburit böner och
Ebr. 10: J!J.
åkallan till honom, som kunde
frälsa honom ur döden, och
5 Ka1}itlet.
blifvit bönhörd för sin from
Krif;tus har blifvit iJ.lsatt att .:vara hets skull, Mt. 26: 38; 27: 46, 50;
en prest efter Melklsedeks ,.satt.

T

y hvarje öfversteprest, på
samma. gång .han tages
bland mänmskor, tIllsättes för
människor i det, som tillhör
Gud, på det att han må fram
bära både gåfvor och offer för
synder,
Rbf'. 2: 17; 8: 3.
2 Råsom en som kan hafva
fördrag med okunniga och vilse
farande, emedan han ock själt'
är behäftad med' svaghet.
Ebr. 2: IS; 4: 15; 7: 28.

.3 Och för samma svaghets
.
t'
. t l
1 Il mns
e lHUl,t'" sasom
Öl'
·
11
t
•
.
'''If'
.f o {e, sa oc CUl' SIg S.JH'
offra för synder.
Fl Hl

3 Mos. 4: 3; !l: 7; lG: 3, 17; Ebr. 7: 27.

4 Och ingen tager sig själf
den hedern, lIt.an allenast den,
som blir lmllntl ut' Gud, lika
som ock Aron.
Jh. il: 27; 4 MOH. H:: 7; 2 !{r. 2fl: 16;
2 Mos. 28: I; l Rr. 23: 13.

Mk. 14: 33, 36; 15: 3{, 31; Lk. 22:
23: 46; Jh. 12: 27; 17: l.

42;

I

8 så lärde han, ehnrn han
var Son, lydnad af det, som
han led,
Fil. 2: 6.
fl och då han hade blifvit
fnllkomnad, blef han för alla
dem, ROm lyda honom, en 01'
sak till evig frälsning,
]i}br. 2:

10.

10 kallad af Gud en öfver
steprest efter Melkisedeks sätt.
11 Härom hafva vi mycket
att siiga, och såoant som iiI'
l t tl"
..l
J' I f'
sv:tr,t a;',
11 agga, emellan , la 
ven blifvit tröga till att höra.
. 12 'I'y I, som i anseende till
tIden borden vam liirare, he
höfvell jn åter, att manIlirer
l
1
oc er (C allra fiirsta grllndc1'lla
af Guds nbmgor'l!-, och hafven
blifvit sttdana, att I behijfven
mjiilk oeh icke statlig mat.
o

l Kor. :1: l, a; l Pet. 2: 2.
Så gjorde icke heller Krii'1
13
Ty hvar och 011, som mr
tus sig själf hiLrlig för att blif
mjölk,
är oel'fnren i riittfiil'oig
va öfvcrstepreRt, utan den, som
sade till honom: »Du lir min hetens ord, ty han är ett spiidt
Son, jag har i dag födt dig»; barn; 1 Kor. 3: 2; 14: 20; Ef.4:14.
Jh. 8: 5.9 Ps. 2: 7; Ag. 13: 33; Rbr. l: 5.
14 men den stadiga maten
6 såsom han ock på ett an tillkommer de fullkomliga,
nat ställe siiger : »Du är en dem, som genom vanan hafva
[5

*

Logia, gudaspråk, orakel.
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Ebr. 6:

17.

öfvade sinnen till urskiljande niira förbannelse, och hennes
af både godt och ondt.
slut blir att hl'itnnas.

6 Kapitlet.
Uppmaning att öfvergll. till full
lwmligheten.. NUr det iir omöjligt
att åter .förnyas till sinnesändring.

låt.om oss lämna den
Därför
fijrsta begynnelsen nf Kristi

Men

9
hvad eder angår, I
älskade, så tillförse vi ORS det,
som är bättre och Som hc)r till
frälsning, ehuru vi så tala.
10 Ty Gud är icke orättfär
dig, så att han skulle förgät.a
edert verk och den kiirlck,
som I hafven bevisat mot hnns
namn, då I tjänaden och änmb
tjitnen de heliga.
Rom. 3: 4;

lära och fortgå till fullkomlig
heten, icke åter läggande grund
med sinnesändring från döda
giirningnr och med tro på Gud, 2 'fess. 1: 6, 7; l\H. 10: 42; 25: 40;
2 med lära. om döpelser och Mk. 9: 41; Jh. 13: 20; l Tess. 1: 3.
ha.ndpåläggning, om de di:)dns
11 Men vi åstunda, att hvar
llppståndelse och en evig dom. och en af eder må hevisa sam
3 Och detta skola vi göra, ma flit till bibeltållande af hop
om annars Gud tillåter det.
pets fulJa visshet intill änden,
Jak. 4: 15.
] 2 på det att I icke mån
4 Ty det är omc5jligt, att de, hlifva tröga, utan deras efter
som en gång hafva blifvit upp- fijljare, som genom tro och tåla
lysta och smakat den himmel mod firfva löftena.
ska gåfvan och blifvit delak
13 Ty när Gud gaf löftet
tiga af den Helige Ande
åt Abraham, så alldenstund
Mt. 12: 31, 45; l Jh. 5: lO; Ebr. 10: 20. han icke hade någon större
5 och smakat Guds goda utt sviirja. vid, svor han vid
ord oeh den tillkommande värl sig sjiiJf,
l Mos. 17: 4; Ps. 105: 9; Lk. 1: 73.
dens'* krafter
G och sedan hafva affnJlit,
14 silgande: "Sannerligen,
kunna. åter förnya:.; till sinnes-I jag skall rikligen viilsigna dig
fi.ndring, då de. för sin del och rikligen föröka dig».
:"tnyo korst'iista och hespotta
1 Mos. 12: 3; 22: 17.
GudI-! Son.
2 Pet. 2: 20.
15 Och så fick han det nt
7 Ty-den jord, som har druc lofvade, sedan han hade i tåla
leit det Qfta på henne fallande mod förbidat.
16 Ty människor svärja vid
regnet och som framhringar
tjänlig gröda åt dem, för hvil den, som är större än deJ och
kas skull hon ock brukas, får eden, såsor/t. gifvcn till stad
t'iistelse, gör för dem sInt på
välsignelse af Gud;
2 Mos. 22: 11.
8 men bär hon törnen och all tvist.
17 Därför, då Gud ville ännu
tistlar,· så är hon oduglig och
'If

Egentl.: tidslllderns.

Ebr. 6:
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ytterligare ådagalägga för arf
vingarna till löftet sitt besluts
orygglighet, trädde hau emelIan med en cd,
Ps. 110: (.
18 på det att vi, som harva
flytt uudan, måtte genom två
·
.
. 1 '11
l
oryggl19a tmg, l lVI m (et iiI'
omöjligt att Gud skulle harva
ljugit, hafva en stark uppmuu
tran att hålla fast vid det före

IlWll gjorts lik Glids Son, han
förhlifver prest för alltid.
4 Mell hesinnen, huru stor
denne iiI', åt hvilken, Rjiilfva
patriarken Ahraham gut' tionde
af det förnämsta bytet.
l Mos. 1-1: !lO.
5 Och dc nf Levis söner,
som få presttjänsten, hafva väl
J' Il .
l' l
bela mng att en 19t agen taga
tionde af folket, det är, af sina
hrödor, fm,tiin dORsa iiro komna
liggande hoppet,
4 Mos. 23: 19; 1 Ham. Ii): 29; Mal. 3: G.
A
d
19 hvilket vi hafva RltSOm från . hrahams Hin ,
4 Mos. 18: 21, 2G; li Mos. 18: 1;
ett 8jiileJl8 anknre, som är b:tde
Jos. ]4: 4j 2 Kr. 31: 5.
säkert och fast och ingår till
6 lJlen dell, som icke har sin
det, som iiI' innanför förlåten, /däktledning fntn dem, har ta
20 dit .Tesus såsom förelö git tionde af' Abraham och viH
pare ingick för OS8, hafvande signat den, som hade löftena.
hlifvit en öfverstepresttill evig
nom. 4: Hj G~Ll. 3: l Ii.
7 Men det iiI' utan all gen
tid efter Melkisedeks siitt.
Ebr. 3: 1; 4: H; 7: 17; 8: 1; 9: 11. siigelse, aU det ringare viilsig
nas af det större;
8 och hiir. taga miinniskor,
7 Ka}litlet.
som (Hi, tionde; men diil' cn,
om hvilken det hetygas, att
Kristi presUtmhete har föl'eirlido
framför Arom.;.
.
han lefver;
fT1y donne Melku.;edek, Sale.~s
9 och genom Abraham har,
.1 konung, Guds, den IIug så att säga, iifvon Levi, som·
stes, prost, som mötte Ahm plägar taga tionde gifvit ti
ham, niir denne åtorviin(1e från onde
'
k.onungarnas nederlag, och Viil-! 10' ty han var iillllll i sin
sJgnlt?o ho.nom, 1 ]\'[os. 14: IR, f.1 faden.; liiTl.d, ntir Molkisedek
2 at hvIlken Abraham ock mötte denne.
11 Om nn fnllkomlighct vanns
meddelade tionde af allt, hvill~~n~ namn betyder först riitt- gellom det Levitiska prestiim
f:mhghetens konung, mon so- betet - ty under detta hade
dan ock Snlems konung, det folket f tUt lagen·Jt hvarför
är fridens J~omlllg,
var det dtt iil1l1ll af n1.jden, att
3 ut~~n fac1~r, utan moder, en anllan prost skulle UPPflb"t
utan slaktledmng, och s?m l.wr efter Melkisedeks sätt och icke
hval'ken begynnelse pa snut nämnas efter Arons sätt?
dagar eller slut på sitt lif,
Gal. 2: 21.

I

* Eller:

ty på detta var folkets lagstiftning byggd.
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12 'fy när prestiimbetet för
linurns, Rker nödvändio"t en för
iindring nfven af lage~l.
13 Ty deu, om hvilken detta
Rliges, har htirt till en annan
stam, af hvilken inO"en har
skött offeraltaret.
""
14 Ty det iir uppenhart, att
vår Herre hiirstammar från .T u
daR, med afseCJlue på hvilken
stam MORes icke talade något
om prester. Es. 11: 1; l\'It. l: 2.
15 Och det är ännu mera
klart, alldenstund det i likhet
med Melkisedek uppstår en an
nall prest,
16 som icke har blifvit det
efter
ett k()ttsli!!t
...
"-" buds htO"
b' uton
u.
efter ett onirgiingligt lifs krnft.
17 Ty uet betygaR: ,>Du iiI'
et.t prest till evig tid efter Mel
lnsedeks slitt» .
Ps. 110: 4; Rhr. Ii: G; 7: 21.

löftesman fi.ir ett så mycket
bättre förbund.·
Rbr, 8: (J.
23 Och. de andra prestel"llll.
hafva varIt flern, ditrf'ör att
de genom dtiden hindmdes att
fi)rblifva;
24 men ban hal' ett ovansk
ligt prestiimhcte, diirfiir att han
förhlifver till evig tid,
Hom. 8: 34; 1 'l'im, 2: fl' Jt:lJr !J' ''4'
l .TIL 2: 2. ' .
,. , - ,

25 hval'förhan ock kan full
komligt frälsa dem, som frenom
honom komn~a till Gnd~ eme
dan hall alltId lefver flir att
mana godt för' (leJn.
..2(; r:ry en sådan tifversteprest
hofdes. ORS, en. som är helig,
oRkyldlg, obesmIttad, skilU från
Ryndarna och har blifvit hÖO"l'e
iin himlarna;
Ebr. 4: 14,"'15.
27 som icke dagligen behi.if
ver, såsom de andra öfverste
presterntt, först frnmblil'a offer
för sina egna Rynder, sedan fUr
folkets; ty detta gjorde han en
gång för alla, dä. han ofrrade
sig Rjälf. 3 Mos. 9: 7; 16: 6, II, 15;

..1.8 Ty så slwr väl ett upp
h:dvande af ett fiiregående hud
för dess svaghets och gagnlös
hets skull ~
. Gal. 4: 9,
19 ty lagen fullkomnade in
Ebr. 5: 3; 9: 12, 28; 10: 12,
genting men ock ett in
28 Ty .lagen insiUter till (jf
förande nf ett bitttre hopp
verRteprester människo!', Rom
genom· hvilket
nalkas Gud:
.J,h.l: 17; Ag. l:!: 39; Hom.:!: 21,2R; 8: 3; hafva svaghet; men den senare
(Tal. 2: lG; ]t:f. 2: 18; 3: 12; j~l)]', 4: 1/L iin lagfm gifita edens o!'d in
20 Oeh SIl vida Rom det icke sätter Sonen, Rom iiI' fullkom
har skett utan ed - ty de andra uad till evig tid,
Jt:br. 2: 10; 5: l, 2, 9.
hafva ju utan ed blifvit prester,
21 m<>n han med ed genom
8 }{n,}litlet.
df>n, ROm sade till honom:
Kristus hal' vidare tlet företrädet
>Herrell svor, oeh det sknll a~t han sitt~~på majmltlttet~ högl'~
hnn icke ångra: Du iir en SIda, samt ar ett b:tttre f'örblUlIls
, medlare
prest till evig tid efter Melki
sedekR sätt» 
en hnfvudsaken i det, som
22 så har ock Jesus blifvit
här säges, är cletfa: Vi

vi

M
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hafva en sådan öfversteprest, hns och öfver ,Judas hus skall
som sitter på högra sidan af af.'lluta ett nytt fijrbund,
Majestätets tron i himlarna,
Jer. 31: 31.
Ebr. 3: l; 4: u; 6: 20; 9: 11; Ps. 110: l;
9 icke enligt det förbund,
Er. l: 20; Kol. 3: l; Rbr. 1: 3, 13; 12: 2. som jag gjorde med deras få2 såsom tjänstförriittare i der på den dag, då jag tog dem
det allmheligmlte och det vid handen fiir ntt fi>l'a df'lll
HlUJllskyldiga tabernakel, som ut nr Egyptells land. Emedan
Herren har nppfi5rt och icke de icke nirblefvo i mitt fiir
en människa. Ebr. 9: 8,24; 10: 21. bund, Stl. frågade ock jag icke
3 Ty hvarje ijfversteprest efter dem, säger Herren.
tillsättes för att frambiira både
10 Ty detta fil' det förbund,
gåfvor och offer; hvarför det som jag skall nppriitta med
var nödvändigt, att iifven denne Israels hus efter de dagarna,
hade något, som han knnde sliger Herren: .Tag skall gifva
Er. 5: 2; Rbr. Ii:]. mina lagar i deras sInne och
frambilra.
4 Om han alltså vore på skrifva dem i deras hjärta, och
jorden, så kunde han icke ens jag skall vara deras Gnd, och
vara prest, då diir finnas pre de skola vara mitt folk.
stel', som efter lagen frambära Jer. 81: 33; Salt. 8: 8; Rbr. 10:. 16.
.. 11 Och de skola ~lls ~?ke
gåfvorna,
5 och som tjäna en afbild lara hvar och en .~nn nasta
och skugga af det himmelska, e!.ler hvar ~ch en S111 broder,
såsom Moses har fått sig up sagand~.: Kal1l~ ~~r.ren; ty a~la
penbaradt, nlir han skulle full skoln: kanna n~~g IfJ':Ln den mm
borda tabernaklet, ty han siL- ste till den storste Ibland dem.
'll tf') d
.. lIt Es. 54: 13; Jh. G: 45; l Jh. 2: 27.
u gOl' a
12 Ty jag skall vara nådig
ger: » S e t l ,a
efter den förebild, som har
mot deras orättnLrdiglwter, och
hlifvit dig visad på berget».
deras synder och dem s öfvel'
Kol. 2: 17; Rbr. 10: l; 2 Mos. 25: 40;
trlLdelser skall jag alls icke mer
Ag. 7: 44.
G Men nn har han fii.tt en ih:tgkomma»..
Hom. 11: n.
SIl mycket fÖl'triLffligare tjlinst,
13 l det att han slLger: »Ett
som han ock 111' ett bättre fiil' nytt förlntnd», har 111m f(ir:'i!
bunds medlare, hvilket iiI' lag drat det första; men hvad som
stadgadt på bättre limen.
fÖl'{tldras och blir gammalt, det
2 Kol'. 3: 6; Ebr. 7: 22.
iir nära att ftirsvillna.
7 Ty om detta fijrsta fur
bwul hade varit oklanderligt,
1) ]{al)itIet.
s1\ skulle man viiI icke sökt Kristi. prestltmbete upphöjes genom
rum för ett andra.
jämförelse mellan det gamla taber
naklet och det himmelska.
S Ty klandrande dem sliger
han: »Se, dagar komma, säger Tn hade väl ock det första
Herren, då jag öfver Israels l. ,förbundet stadgar för guds

I
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tjänst, och en till denna värl främre tabernaklet iinnu iiger
den hörande helgedom.
bestånd;
Ebr. 10: 19, 20.
2 Mos. 25: 8; 36: R.
9 hvilket iiI' en sinnebild med
2 1'y ett tnhcrnnkel tillred afseende på den lliil'vnl'unde ti
des, nämligen det främre, i hvil dell, enligt hvilken frambäras
ket ljusstaken och bordet och häde gt\fvor och offer, som icke
sln\debröden liro, och detta kal knnna till samvetet fullkomna
las »det heliga». 2 MOR. 2'): I; don sålunda, t.iiim~tf(;I·dittandp,
40: I, 2; 2;j: 30; :I l\IOR. 24: 5, f.

J~br. 5:1; Ag. 13: 3n; Gal. 3: 21;

4 Mos. ]8: 3, 7.

Upp. 1: 5.

3 l\J en bakom den andra för
Ebr. 5: l; lU: l.
låten är det tabernakel, som
10 utan jlimte olika slag-s
mat och dryck och hvarje
kallas det allraheligaste,
hunda tvagningar endast lira
2 Mos. 26: 3~.
4 hvilket har ett gyllene rö- köttsliga stadgar, pftlngda in
kelsekar* och förbundets nrk, till upprättelsens tid.
på alln sidor öfverdrngen med
3 Mos. Il: 2; 4 1\10s. 1!): 7.
11 Men nilr Kristus kom så
gnId - i hvilken finnas ett gyl
lene ämbar med mannat, och som öfversteprest mr det till
Arom; sta!', som hade grönsknt, kommande godn, så ingick han,
och förbundets taflor ---'
sedan han funnit en evig för
2 MOR. 25: 10, 21; 16: 33; 4 Mos. 17: 10; lossning, en gång flir alla i det
2 Mos. 24: 29; 1 Kon. 8: (J; 2 !{r. 5: lO. allraheligaste genom det större
5 och öfver arken härlighe och fullkomligare tabernaklet,
tens keruber, öfverskyggande som icke iiI' gjordt med hän
nådestolen, om hvilka stycken der, det är, ieke tillh()r denna
det icke nu lir till/lille att slir
J
skapelsen;
l '1]
s u (t tu .a.
2 Mos. 25: 18.
Ebr. 3: l; 4: 14; 6: 20; 8: l.
• 6 .Sedan m~ allt detta blif".it
12 och det icke genom bo c~a .ttlll'edt,.. ga presterna alltId kars och kalfvars blod, utan
In l .?e~· frarnre t:~~!eruaklet, då I genom sitt eget blod.
Ag. 20: 28; Ebr. 10: 10; l Pet. 1: 1!J;
de forratta gudstJansterna,
7 men i det andra ingår ell
13 Ty om blod af bockar
dast öfverstepresten en gång och OXar och aska af en kviga,
om året, icke utan blod, som stänkt på de orenade, helgar
Jwn ofli'nr för sina egna och till en köttets renhet;
3 Mos. 16: l~, 16; 4 Mos. ID: 2, 4;
för folkets förvillelser;
2 Mos. 30: 10; 3 Mos. 16: 2, 17, 3';
Bbr. 5: 3. .

8 hval'med den Helige Ande
gifver tillkänna, att vägen till
det all1'aheligaste ännu icke hal'
blifvit uppenbarad, så länge det

Ebr. 10: 4.

14 huru mycket mer skall
icke Kristi blod, hvilken ge
nom den evige Anden offrade
sig sjiilf oförvitlig åt Gud, rena
vårt** samvete från döda gär

• Det grekiska ordet betyd(}f (ltt litet rölrcll?r-kli-rl.

",. A., l,;

ed~rt,
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._---

Ebr. 9:

426

15.

Brefvet till

22 och i hlod renaS nästan
allt efter lagen, och utan hlods·
Jer. :m: s; Llc 1: 74, 75; Hom. 6: 13; utgjutelse sker ingen förlåtelse.

ningar till att tjäna den lef
vande Guden!

Gal. 1: 4; 2: 1!J; EL 5: 2; 'rit. 2: H;
lPet. 1: 19; 4: 2; l Jh. 1: 7; Upp. 1: 5.

15 Och fördenskull ILr han
ett nytt fiirbunds medlare, p:t
det att, sedan (li;d hade skett
till återlösning från öfverträ
delscrna undel.· det f(irsta för
bundet, dc kallade skulle
det eviga arfvets löfte.

m

Horn. 3: 2&; 1 Tim. 2: 5; gbr. 12: 24;
Hom. 5: 6; 1 Pet. 3: 18.

lG Ty hvarost ett testamente
är, diir fordras lli.idviilldigt tostamentsgifvarens död.
17 Ty endast efter döda. ~ir
ett testamente giltigt; enär det
aldrig har någon kraft, så länge
testamentsgifvaren Jefver.
Gal. 3: 15.

s

M08. 17: 11.

23 Det är alltså af nöden,
att afhilrlningarna af do ting,
Horn lim i himlarna, renas med
sådant, men de himmolHlm tin
gen själfva med bättre offer än
do förntnämnda,
24 Ty KriHtns gick icke in
i en med händer gjord helge
dom, hvilken lir en mothild
t'll
"'If
-1 _ (lel1
_.. s anna, u t
,an 'l HJ1Lva
himmelen, för att nu fram
stäl1a sig inför Guds ansikte
oss till godo;
25 icke heller, på det att
han skulle flera gånger offra
sig själf, likasom öfverstepre
sten går in i det all1'aheligaste
hvartår med andras blod;

18 Därför har icke heller det.
första ph'bundet blifvit. invigdt Ebr. 7: 27; 2 Mos. 30: 10; :1 Mos.
utan blod;
16: 2, 34,
Hl ty sedan hvarje budord
26 ty då hade han flera
hadc af' Moses efter lagcn blir- gånger måst lida från värl
vit llttaladt. för hela folket, tog dens grundläggning; utan nu
han lmlfvarnas och hockarnas har han en enda gång i t.i
hlod tillika med vatten och I dernas fullbordan blifvit. up
pUl'purull och isop och be- penbarnd till horttagande af
stltukte bitde sjitlfva hoken och synden genom sitt. eget offe/·.
hela folket
l Kor. 10: 11; Gal. 4: 4; Ef. 1: 10;
21\'[08. 24: ;, 6; :1 Mos. 16: 15, 18.

1 Pet. 4: 7; 1 Jh. 2: 18.

20 sägande: »Detta iir det förhunds blod, om hvilket Gud
har gifvit mig hefallning till
2 1\'[os. 24: 8,' Mt. 26: 28.
edel"".
r21 Och äfvell t.abernaklet och
alla till gudstjänsten hörande
kärl bestänkte han likaledes
med hlodet,
.
.

27 Och såsom det är män
niskorna förelagdt.: )en gång
dö och sedan dom»,
'>8
~ S k a Il ock K ns
. t US, en
~
I'lh
gång offrad för att. bära mån
gal'l synder, andra gången utan
synd låta sig ses af dem, som
förbida honom, till frälsning.

2 l\Tos, 2l.l; 3(1;

a ~os,

8: HI, U,

l\>It, 26:

;)8;

nOlll. il: ii, 8, J5; ll'~t. s: 18.

427
10 Kapitlet.

Rhr. 10: 1S.

»Se, jag kommer, f{jr att göra,
o Gnd, din vilja»; han upp
häfver Llet första, för att fast
eftersom lagen har blott stiUla det andra,
en skugga af det tillkom
10 i hvilken vilja vi haf\ra en
mande goda, men ieke sjitlfva gång mr alla hlifvit helgade gr.~hlIden af tingen, su. kall han 110m .10All KriHti kroppA offer.
]~ut'. 9: 12.
aldrig genom SaJllllltl. :h'liga
offer, hvHkll. dc ständigt fram
11 Och hVllrje prest står dag
häm, fullkomna dem, som där ligen och· rörriittar sin tjänAt.
med framglt
och framblir flera gånger smn
Kol. 2: 17; Rur. 8: G; 9: 9.
ma offer, som aldrig kUllna.
2 Eljest hade man viil upp
borttaga synder;
hört att. offra, diil'fijr att de
12 men denne, sedan han
slilmula tjänande, en gång re
framburit ett enda ()ffer fiil'
nadC', icke vidare sknlle haft
synder, satte sig för alltid på
samvete af synder.
Guds högra sida,
3 Men nu ligger i dessn Ps. 110: 1; Ag. 2: H; l Kol'. Iii: 25;
offer en 'plLlllinneIse om syn m'. l: 20; Kol. B: l; J<:u1'.1: 3,13; fl: l.
derna hvarje år.
13 alltjämt "Hutande, till
4 Ty det är omlijligt, att dess hans fiender l1iggas så
oxarfl och hockars blod kan som en pall nk hallS fötter.
borttaga synder.
14 try med ett enda offer
s Mos. 16: 14; 4 Mos. 19: 4; Rhr. 9: 13. har han för aUtid fullkomna
5 Därför säger han, då hun
dem, flom helgas.
inkommer i världen: »Offer
15 Men iifven den Helige
och gMvu åfltulldade du icke,
Ande
gifver ORS vittnesbcj)'d
men en kropp tillredde dn lit
ltiirorn. Ty efter att först haf
mig. Ps. 40: 7; 50: 8, 9; Es. 1: 11; ·va sagt:
.lm'. 6: 20; Am. 5: 21.
Hi »Detta iiI' det fi.irbund,
6 Till brännoffer och synd
som jag skall upprlltta med
offer hude dn icke behug.
dem ofter dc dagarlllV>, så s1[
l)s. 51: 18.
7 lUt sude jug: Se, jug kom ger Herren: ,Jag slmll gifva
mcr, i boken iiI' skrifvet om mina Ingar i deras hjitrta, och
mig, för utt göra, o Gnd, din i deras sinne skall jag skri f'VlL
vilja». PR. 40: 8, 9; 1 Mos. 3: 15. dem;
Jer. 31: ::3; Bur. 8: Il, 10.
8 Då han ofvanföre sliger:
17 och deras synder oeh de
»Offer och g:U'vor och bränn ras orii.ttfitrdigheter skall jag
offer och syndoffer åstundade icke mer ihågkonnna'.
Hom. 11: 27.
du icke, ej heller hade du be
hag till dem», Rådana de en
18 Men hvarest desHus rör
ligt lagen framhäras,
låt.else är, där är icke vidare
9 så har han sedan sagt: offer för synd.
De levitis]ra offren äro ulott en
skngga af' Kristi kropps offer.

'11Y
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19 Eftersom vi nu, I brö bidan af dom, och ett eldsnit,
der, hafva genom J esu blod som skall förtära motståndarna.
frimodighet i fr:iga om ing:in
lIes. 3G: f,; Hef. 1: 18; 3: 8.
gen i det allraheligaste,
28 Den, som har förkastat
.rh. 10: 9; 14: n; H.om. 5: 2;
Moses' lag, han mttste på ut
Ei'. 2: 13, 18; :J: 12; Ebr. 9: 8.
saga af två eller tre vittnen
20 hvilken ingång han in (W utan bftrmhitrtighet.
vigde åt ORS till en ny och 4 Mos. 35::10; 5 Mos. 17: G; 19: Hi;
lefvftude väg genom förhlten,
Jh. 8: 17; 2 Kor. 13: l.
det iLr, genom sitt kött,
29 Huru mycket Vttrre straff,
21 och hafva en 'stor öfverste menen I, att den skall aldus
prest öfver Guds hus;
vitrd, Rom hur förtmmpftt Guds
Ebr. 4: H.
Son och uktat sttROm oheligt
22 st"t Hitom oss framgå med förbundets blod, genom hvil
ett suunRkyldigt hjärta i full ket han blef helgad, och för
trosvisshet, bestäl1ktu till våra smitdat nådens A IIde '?
hjiirtan från ett ondt samvete
l Kol'. 11: 29.
och tvagnu till kroppen med
30 Ty vi känna honom, som
rent vatten;
sade: »Min lir hämnden; jag
Rt'. 3: 12; Jak. 1: fl; Hes. 36: 25.
skall vedergälla, säger Herren».
23 hitom oss fasthålla hop Och åter: ,Herren skall döma
pets bekännelse orubblig, ty sitt folk».
5 Mos. 32: 35;
hau, som har lofvat, är trofast; Rom. 12: 19; 5l\{os. 32: 3G; Ps. ]35: H.
Ebl'. 4: 14; 1 Kor. l: 9; 1 Tess. 5: 24.
31 Det är förskritckligt att
24 och l:itom oss akta ptt fulla i den lefvande Gndens
hvamndra. till llpplifvltnde nJ hlindf'r.
kärlek och goda gilrningal',
3'>
l. . . '} o
1
25 icke öfvergifvnnde vtir r .. ·.... l en \.ollllnden Jl 1~tlg1 tIe
.. k'ld~"
r 0);.
Wl'1'll. (agarna, lm el' lVl,;:a ,
~mrs? a h frsan}.~ng 'l sasfm sedan I haden blifvit upplysta,
~~m 19n. da va or see, u aln uthitrdaden en månO'fi1.ldi(r liwrmanau e hvarand1'a; oc 1 l. ] , j .
b
b
. ,,0
r ,1- j - '
I (;tJICcn.tH \.amp,
el e tt.t S,t Hl) c \.e, mel, som. Gal. il: 4; Fil. 1: 29, 30; Kol. 2: 1.
Sel!, att. ~bg.en ~lalkl~s.
.33 i det ntt. l dels RjiilfvG
homo 13. 11,2 let. 3. 9, 11, 14.
genom smiidelser och trångm:\l
2(i
om vi själfvilj:mde framst,1tlldens till ett sInidespel,
synda, sedan vi hafva. fått kun dels deltogen med dem, hvilka
skap om sanningen, sli tlter det SIL gick.
Fil. ]: 7; 4: 14.
står icke mer något offer för
34 Ty I haden ju medlidande
syndcr, 4 Mos. 15: 30; Mt. 12: 31; med de fångna ** och upptogen
J<~bl'. G: 4, t'.; 2 Pet. 2: 20, 21; 1 Jh. 5: H. med glädje edra egodelars sköf
27 utan en förskdicklig lör liug, vetande, att I själfva haf

M

o

I

I

Ty

* Troligen

i motsats till Judarnas synagogor.

** Teller: I deladen ju de fångnas lidanden.
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Ebr. 11: 9.

ven en bättre och varaktig egen
4 Genom tro frambar Abel
tU Gud ett större offer iin Kfiin;
dom i himlarna.
1 Tess. 2: 14; Mt. 5: 12; Ag. ~): 41; och genom henne fick han det
Jak. 1: 2: Mt. G: 20; 19: 21; Lk. 12: 33; vittnesbörd, att han var ditt1': d
d G
l Tim. G: 19.
:35 Så bortkasten nu icke eder uir ig, fL ud gaf ett godf
frimodighet, som har en stor vittnesbörd om hans gåfvor;
"
Ion.
Mt. 10: 32. och genom henne talnr han
36 Ty af uthållighet hafven iinnu, f'astiin han iiI' död.
l beh of·,pa de.t a tt I ,se(} an l 1 Mos. 4: 4; Mt. 23: 35; Rbr. ] 2: 24.
hafven gjort Guds vilja, mån
5 Genom tro blef Bnok fly t
t
LIr. 21: 19. tael härifrån, för att icke' se
utf'·a I"ft
o e.
37 Ty »finnn en ganska li döden, och han blef icke fun
· l sa. k?omnwl' d en, som nen, emedan Gud hade flyttat
t.en t.U,
skall komma, och han skall honom härifrån; ty före sin
icke dröja». Hab. 2: 3; Hagg. 2: 7; förflyttning hade han fått det
l~k. ]8: 8; 1 Pet. 1: 6.
vittnesbUrd, att han täcktes
38 Men »den rättfärdige skall Gud.
l Mos. 5: 24.
6 Men utan tro är det omöj
lefva af tro», och »om han un
dandrager sig, St'" skall min själ Iigt att täckas honom. Ty den,
icke hafva behag till honom", som kommer till Gud, måste
H~b. 2: 4; R~m:. 1: ~ 7; Gal. 3: 11.
tro, att Gud är till, och att
u9 Men VI aro lC.ke ~f dem, han skall löna dem, som söka *
som undandraga. SIg tIll för honom.
tappelse, utan af dem, som tro
7 Genom tro tillredde Noa
till själens frälsning.
I sedan han fått uppenbarelse on~
det, som ännu icke syntes, i
gudsfruktan en ark till fräls
11 Kapitlet.
Aposteln beskrifver trons väsende ning för sitt hus; och genom
oe11 kraft, samt anför från gamla henne fördömde han världen
testamentet flera exempel därpil..
och bIef arfvinge till den rätt
en. tro iiI' en tillförsikt om färdighet, som är enligt tro.
det, som man hoppas, en l MOR. G: 13, 22; Horn. 3: 22; Fil. 3: 9.
8 Genom tro lydde Abra
öfvertygelse om ting, som icke
ham, då lUl.n kallades att gå
Res.
2 Ty i henne fingo de gamla ut till det land, som han
ett godt vittnesbörd. Rbr. 11: 39. skulle fIl till arfslott, och han
3 Genom tro fatta vi, att gick ut, icke vetande, hvart
världsalltet har bIifvit. fullkom han skulle komma.
1 Mos. 12: 1, 4; Ag. 7: 2.
nadt genom ett ord af Gnd;
9 Genom tro bIef han en
så att det, som ses, icke har
gäst i löftets land, likasom
uppkommit af synliga ting.
hade det varit en annans, bo
1 Mos. 1: l; Ps. 33: Il; 2 Pet. 3: 5.
o

M

'" Egentl.: uppsöka.

Bbr.. 11: 10.
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ende i tält med Isak och Ja
kob, hans medarfvingar till
samma löfte.
l Pet. 2: Il.
10 Ty hall väntade p:"t drn
stad, som har de fasta grund
valarna, och hvilkens byggmiL
stare och skapare Gnd är.

17 Genom tro har Abraham,
niLr han sattes på prof, offrat
IRak; ja, enfödde sonen offrade
han, Rom hade mottagjt Wftena,
l Mos. 22: 2, f.

18 och till hvilkelJ det hade
blifvit sagdt: ,Genom l:mk
skall Ritd uppkallaR tU dig»;

Ebr. 12: 22; 13: u; Upp. 21: 2;
Eur. 3: 4.

1 1\'[os. 21: 12; H.om. 9; 7; Gal. :l: 29.
1~) ty han tänkte, att Gud iir

11 Genom tro fick ock sjiilf
va Sara kraft till fram bringande
af lifsfrllkt, och det ijfvcl' lef
nadsåldrens vanliga tid, emedan
hon anstLg Ilollom trofast, HOrn
hade lofvat det.
1

miUdig 1tfven att nppväclm från
de döda; hVlll'f'i)r han ock åter
fick honom till en förebild.
20 Genom tro vlilsignaue Itmk
Jako}) oeh Esan med afseende
ptt. tillkommande ting.

~los.

17: 19; 18: 10; 21: J, 2; Lk. 1: 36;
Rom. 4: 19; Ebr. lO: 23.

1

12 Diirför föddes oek af en
enda, och det en död man, lika
som himmelens stjärnor till an
talet och såsom den oräkneliga
sanden på hafvets strand.

Mos. 27: 27, a9.

21 Genom tro välsignade .Ta
kob vid siu död hvar och en
af .losefs söner och tillbad, bö
jande sig öfver spetsen af sin
shtf. l 1\'[os. 48: u, 15, 1G, 20; 47: ~1.
l Mos. 15: 5; Rom. 4: 18.
22 Genom tro erinrade .J 0
13 I tro dogo alla dessa, då
sef,
då han låg på sitt yttersta,
de ännu icke hade fått ut löf
om
Isr:wls
ntgttendt> oeh
tena, utan blott ifr~Lll fJiirran förordnade barns
om sina· bon,
sett och med fröjd helsat dem,
l 1\'[os. 50: 24
samt bekiint, att de voro gä
23 Genom tro undangt>Indes
stel' och främlingar på jorden. Moses, så snart han hade bli f
1 Mos; 23: 4; Ps. 39:,.!3; 1l~: 19.
vit född, i tre månader af sinn
14 'ly de, som g,tga sudant, f'" "ld
dl·
tt
.f t"11l-:' . tt d "1- * tt ora rar, eme an (e sugo, fl·
bt~~Jva l 1\.,tn1n..t, a
e RO dl e
bUJ'lIrt var tlLekt, och dl; f1'llk
a ernes
lmc .
t 1e H'
. l,e l(Ollungells pa0')11 d •
1v1': OCl~ ~m d e h. a d c ll1e~Utt 2alJVr()!{.
2: 2; Ag. 7: 2U; 2 MOR. 1: JG.
det, hvarlfran de hade utgatt,
24 Genom tro viigrade Mo
s~ hade de ju haft tid att ftter ses, sedan han hade blifvit stor,
vanda,
att kallas Faraos dotters S011,
16 men nu är deras hug viind
2 Mo~. 2: 10, 11.
till ett bättre, det är, ett hi m
25 emedan hall hellre ville
melsktfliderneslal?ul; diirför bly lida misshaudling med Gnds
ges Gud .icke viel dem, att kal folk, än till en tid hafva för
las deras Gud, ty han beredde nöjelse i synden,
26 och räknade Kristi smä
åt dem en stad.
Ebr. 13: H.
* Egentl.: uppsöka.

I
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lek för Htörre rikedom lin Egyp
tons HlmUer; ty hun såg cftcr
löncn.
27 Genom tro öfvergaf han
Egypten utan att frukta ko
l11111gens vredc; ty i det han
likasom Råg den Osynlige, var
han . stark.
2 Mos. 12: 31, f.; 1:1: 17, f.

28 Genom tro har han an
ordnat, p:lskcn och hlodshestiin
kelRen, PIt det att den, som f;;1'
dä1'fvade det förstfödda, icke
skulle riim vid dem.
2 Mos. 12: 3,

~J.

. 2g Genom tro gingo de ge
nom R;jnu hufvet såsom gmlOll1
e~t torrt .lund; men när Egyp
tIerna gJorde samma försök,
uppslukades de.

3·J släckte ut elds kraft, nnd
Hvår(lsegg, gjordes kraf
tiga efter svaghet, blefvo starka
i strid, drefvo främmande jolles
]liirar på. flykten.
l~onHn?

DalJ. 2: 25; Dom. 15: 15; 2 Kon. 20: 7;
Job 42: 10; Dom. 7: :n; 2 Kon. 6: I H;
2 Kr. 20: 17; Ps. 89: 20.

35 Kvinnor :Uerfingo genom
uppståndelse sina. döda. An
dra. blefvo marterade, emedan
de Icke hade mot.tagit herriel
seIl, på det att de Rknlle få en
bltttre uppståndelse.
l Kon. 17: 2:1; 2 Kon. 4: 36.

36 Andra :Her flngo lida he

Rpottelscr oeh gisslingar och
deHlmtolll hojor och fiingelse;
Jer. 20: 2; Ag. 22: 25; 2 Kor: 11: 25.

37 de blefvo stenade, sön
dersågade, genomstungna *, dö
2 Mos. 14: 21, 22, 27, 28.
dade med svärd; de vandrade
30 Genom tro föllo J mikos
omkring i fårskinn och i get
murar, sedan man i sju dagar
hndar, nödställda, betryckta
hade gått rundt omkring dem.
1 Kon. 21: 13;
misshandlade,
Jos. 6: 20.
2 I{r. 24: 21; 2 Kon. 1: s; Mt. 3: 4 .
.31 Genom tro f(jrgicks icke
38 hvilka världen icke var vär
skökan Rahab med de ohör
dig,
irrande omkring i öknar och
samma, då hon med frid hade
berg
och knlor och jordhålor.
mottagit Hpejarna.
39
Och
ehuru alla dessa hade
Jos. Ii: 23; Jak. 2: 25; .Tos. 2: ].
32 Och hvad skall jag mer genom tron fått ett gollt vitt
siiga? Ty tiden hlefve mIg nir neRbörd, tingo de dock icke ut
Ebr. Il: 2.
l\~rt, om jag skulle förtiilja om löftet,
40
emedan
Gud
med
afseende
(J Ideon och Bamk och Simson
på
oss
hade
förutsett
något
bått
och .Tefta och David och Sa
på
det
att
de
icke
utan
oss
re,
muel oeh profeterna;
Dom. 6: II, f.; 4: 6; 13: 24, r.; 11: l, r.; skulle blifva fullkomnade.
1 Sam. 17: 4fi, r.; 1: 20, f.
12 Kapitlet.
33 hvilka genom tro under
kufvade konungariken, skipade Förmaning att efter .Tesu och sll.
trosvittnens exempel med
rättvisa, flngo löften, tillstop många
uthållighet löpa på vädjobanan.
pade lejons gap,
2 Sam. 8: I;
10: 19; 12: 29; l Kon. 9: ~, 5; Dom.14: 6; Fördenskull, då vi hafva·· en
l Sam. 17: 34; Dan. 6: 22.
så stoJ' oss omgifvande sk~r

* A.

l,; fresta4e,
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af vittnen, så låtom äfven
aflägga hvarje börda och
lätt snärjnnde'» synden
med uthållighet löpa den
föreliggande vädjobanan,

oss
8 Men om I ären utan tuk
den tan, af hvilken ulla hafva blif
och vit delaktiga, så ären I visse/'
oss ligen oäkta och icke l:iöner.
!) Vidare, vi hade ju vårt
Rom. 6: 4; 2 Kor. 7: l; JU. 4: 22; kötts fäder tm tuktomästare,
Kol. 3: 8; 1 Pet. 2 I; 4: 2; Rom. 12: 12;
d
l Kor. 9: 24; Fil. 3: I~, H; I~br. 10: 30. och för
em hade vi försyn;
2 seende upp till trons be skola. vi dU. icke mycket mer
gynnare oeh fullkomnare, Je vara andarnas Fader under
sus, som föraktade smäleken, gifoa, att vi må lefva '?
för den honom föreliggande
10 Ty de förrn tuktade OS8
glädjen uthärdnde korset oeh för några få dagar, efter som
har satt sig på högra sidan dem godt syntes; men denne
om Gnds tron.
tuktar oss till det, som är nyt.
Ag. 3:. 15; E~r. ~: ~~; ~ pd"r 3! tigt, på det ntt vi må få del
Lk. 24. 26, 4R, Fll. 2. 8, Ag. ;J. 31, af lIans 11Cl1'g]let
Ebr. 1: 3, 13; 8: l; 10: 12.

3 T" k

..

"..

r

"h
an -enf namdlgen PI a °t
nom, som a syn arna Utr u 
h" d t " d
.. l
t
.ar a åsad atn tgtenIsa~else m,?
/ug, p
e a . lcm m,tn
förtröttas, i det att I uppgif
... ]ar.
vens !.. e d rn sJn
4 Annu hnfven I icke ända
till blods motf;:;tätt, kämpande
mot synden,
1 Kor. 10: 13.
5 och l hafvon förgiitit den
förmaning, som talar till edor,
såsom till söner: »Min son,
försmå icke HelTens tnktan
och gif dig je]<e heller ;ifvcl',
<lii. du }w~tJ'alr:ts ar honom.
Joh 5: 17; Ords. ;1:

l I,

12; Upp. :.I:

J!l.

6 Ty den som Herren äl
skar, honom tuktar han; och
hnngisslar hvu!' och en son,
som han uppt~ger».
•
7 Om l utl.l:trden tuktan, ~a
beter eGnd .. SIg mot ~dcr s~.tsom mot soner; ty hvIlke~ ar
den
son, som hans fader ICke
tuktar?

* Ener; tätt o).l).slutande.

"

..

11 Och all tuktan synes val
för stunden vara, icke till gläd
.
'11
d

Je, utan iI sorg; men se an
gifver dOll åt dem, som där
.
l f
brf't "f 1
l~ettnf?.md· lJlt tVa f,l'dv1f,Oltva(e,
ra ar 19 le ens rI s ru \: .

I

12 Därför npplyften edra
trötta händer och förlamade
knän
13 och tagen rätta steg med
edra fötter, på det att det,
som haltar, icke må vika från
vägen, utan hellre göm:'! heI
hriigrla.
0\'(1,.;. -1: ~II.
1<1 Faren cfter ('rid Hled :tlla
och efter helgelsen utan hvil
ken ingen skall se 'Herren,
Rom. ]~i: 18; 2 Tim. 2: 22; Mt. 5: R.

15 seende till, ntt ingen må
blifva hortn från Guds nåd, Htt
icke någon uppviixandc rot af
bitterhet må göra hinder, och
de många genom denna be
sml'ttps
• J' 2 K or. 6: I; {/' M os. 29 : 18j
E1?r, ?: u.
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16 att ingen må Vfira en
horkarl eller en ohelig, såsom
Esau, Rom för en euda mat
rätt bortsålde sin förstfödslo
rätt.
Ef. 5: 3; Kol. 3: 5;
1 Tess. 4: 3; 1 .!\fos., 25: 32.

Ebr. 12:

'Z9.

de fnllkomnade rättfärdigas
andar
Lk. 10: 20.
24 och till det nyaförhull
dets medlare, Jesus, och till
Rtänkelseblodet, som talar hättre
än Ahels blod.
l '.rim. 2: 5;

17 Ty I veten, att han ock, I';br. 8: 6; 9: 15; 2 Mos. 24: 8; I<;hr.
då han sedan ville iirfva väl10: 22; 1 Pet. l: 2; l Mos. 4: 10;
Ebr. 11: 4.
Rignclflen, blef förkastad; ty
han fann ingen utväg till fin
25 Sen till, att I icke undan
dring i beslutet*, fastän han bedjen eder honom, som här
med tårar sökte därefter.
talar. r.!'y om de andra icke
l Mos. 27: 34.
kunde undfly, då de undanbådo
18 Ty I hafven icke kom sig den, som på jorden uppen
mit till ett berg, som man kan harade Guds vilja, mycket min
vidröra med handen, och som dl'e skola vi ttndfly, om vi
brinner med eld, och till t,öc vlinda oss från den, som från
ken och mörker och stormväder himlarna gör det;
2 Mos. 19: 12; 5 Mos. 5: 22.

Ebr. 2: 2, 3; 10: 28, 29;

19 och baflunklang och ljud
26 hvilkens röst då skakade
af ord, hvars åhi5rare undan jorden, men..nu hal' han lofvat
hådo sig, att talet vidare skulle och sagt: >Annu en gång Rkall
ställas till dem,
jag Rätta i rörelse, icke allenast
jorden, utan ock himmelen».
20 ty de fördl:Qgo icke det,
Hagg. 2: 7.
27 Men detta »Ännu en
som påbjöds: ),Afven om ett
djur rör vid berget, skall det gtmg» tillkitllnagifver förvand
2 l\'[m;. HI: 13. lingen af de ting, som skakas,
stenaR" ;
21 och - så förskrilcldig var såsom dc d~r äro skapade, på
Rynrm Moscs Bnde: )\Jag det att. de .t~ng, som ICke ska
iiI.' förfii,J'ad och ltlifvltndc».
kas, ma bhfva heståclldc.
') ') Ut.
l ] f'.
k
. /I'S. 102: 27; 2 l'ct. 3: 10; l\U. 2,1: 35 .
... ~al1
lit vcn
'olmmt
98 D" r·.·
1
. r
s b erg ocll t'll
d en l e f' '1 ...
anor,. kemeckan VI kHi] ett
t l'll S'lOn..
l
vande Gudens stad, det him 1'1 ~tre, som lC1 e tan 1 s almst'
l]
Je sale
l fIl d
Il om
oss lysa IlC {RaIn 18 ,
m~'ls UtI: r~~. l mI' oc l l
en hVllrigenom vi kunna tjäna Gud
orn me 19a ang as {uran,
• tt l
"lb h l' t " t
Gal. 4: :16; Upp. 3: 12; 21: 2, lO.
pa e
~onom vu c ag ,lg sat
med helIg vördnad och fruktan.
23 till de i himlarna upp
Fil, 4: 18; l Pet. 2: 5.
skrifna förstföddas högtids
29 Ty vår Gnd är JU en
skara och församling, och till förtärande eld.
Gud, allas domare, och till
{) Mos, 4: Hi 9: 3,

I

4~4

Ebr. 13: 1.

Petri

9 Låten eder icke f'ijrföras
gellol1l mångahanda och ffiim
1
mancl e l liror', ty flet
lir go d t,
att hjärtat stadfästes genom
nåd, icke genom olika slags
mat, hvaraf de, som dlirmed
umgittts, icke haft något gagn.

13 Ku])itlct.
Förmaning till hriidraldirlek, gällt
vänlighet, mcrllidande och
förnö.isamhet.

.. brödrakärleken för
L åte~
Rom, 12: 10;
hhfvn.
1 Pet, 1: 22; 3: s; 4: 3.

2 Förgäten icke giistvänlig Jer. 29: s; l\It. 24: 4; Et'. 1: u; [i: 6;
heten; ty genom denna fingo Kol. 2: s, 16; 2 TORR. 2: 2; 1 Jh.1: l;
'Il Jh. 6: n; Rom. 14: 17; l 'j'oss. 4: :l.
d
n~gra) sig ovetan e, iinglar tl
10 Vi hafva ett offeraltare,
Ho~. 12: 13; hvaraf de, Rom tjlina tabernak
gaster. 3 . • •
1 l et. 4. O, 1 Mos. 18. 1.
l e,
t 1C
.]{C ]Ut f va ralg
··tt· l 10 t ana.
tt "t
fJ T"
l
l
..
v
an <en ptt (cm, som aro
11 ']' ]
f d r
fångna, såsom sjiilfva bundna ] ·lk· -ybt'dpplrna:l o
med dem; och på dem, som ·)Vbl .. as . dO t °lIl' SYjllC1YIlStS HI
. 1landl as, sasom ocl\: SJU
"'lf
In. are s l
et a rat 10 19as
-o ge
va
L"
mIss
. d . l .
nom" f
o vers -epres en, JJrmmas
t
v:n an e 1 n oppen.
t 1'" l"
Rom. 12: 15' 1 Pet. 3: s.
upp u aUlOr agre;

I

o

(illi'!

o

..'
A
ktenskapet

vare äradt i
allt, och nk ta säng obesmittad;
men horkarlar och iikt.ellskaps
brytare skall Gud döma.
[) Umgängelsen vare utan
girighet. Låten eder nöja med
I h f
. t h h·
,
l t , som
(e
a ven, y an. al
'''If'
t
J
l Il'
sJa·
sag:
»ag
,
..
. . .s {a Iuga
.•
lunda lnmna dIg, ej heller na
. "f
'f d"
gonslll () vergl va 19;»
4

2 Mos. 29: 14; 3 Mos. 4: 12, 21; 6: 30;
16: 27; 4 Mos. l!l: 3.

12 hvarf(jr ock Jesus led
utanför porten, på det att han
skulle genom sitt eget hlod
helga folket.
Jh. 10: 17.
13 LOt
d" 1'"
t
a ,om oss arIor u.ga
t'll l
t f'" l"
t 1-"
.J
lonom uanor
ngre, oa
..
rande hans smnlek.
,
14 '1'
. l f
.] h"
Y VI Hl va lC w ur ll:1
1t' t d t
. 001
2 Mos. 23: s; [i Mos. 16: 19; Mt. 6: gan vara { ~g s -a ,u an VI so ra '
25, 34; l Tim. 6: 6, 8; l) Mos. 31: 6; efter den tIllkommandc.
•Tos. 1: r;;

]<~s.

46: 14--10.

o

o

Fil. 3: 20; Ehr. 11: 10, 16.

6 så att vi

dristigt sliga:
15 St'\, l:\tom oss nll gellom
»Herren är min hjälpare, och honom alltid hembii.ra Gud 101'
jag skall icke frukt.a; hvad kan offer, det lir frukt af Hippar,
en människa göra mig?»
som bekänna hans namn.
Ps. 56: 5, 12; 118: 6.

7 Kommen ihåg edra före
ståndare, som hafva talat till
eder Guds 'ord, och efterfölj en
deras tro, betraktande utgån
gen af deras vandel.
S Jesus Kristus är densamme
i. går och i dag och till eVIga
tlder.

3 Mos. 7: 12; Ps. 50: n; [il: l!l; Os.
14: 3; Ef. 5: 20; 1 Pet. 2: 5.

16 Men förgäten icke att
göra. godt och dela. med eder;
ty till sådana offer har Gud
välbehag.
Rom. 12: 11; 2 Kor. 9: 12; Fil. 4: 18.

17 Varen hörsamma mot edra·

föresi;lndar9 och rlitien eder
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första b?Oef

1 Pet. 1:

3.

21 han flllIkomne eder i
allt godt verk, till att göra
halls vilja, verk11llde i eder det,
som är vill behagligt inf'()r ho
nom, genom .Jesus Kristus,
hvilken vare äran i evighet.er
'rim. 5: nas evi O"hote1'. A men.

efter dem, ty de vaka öfver
f~dra sjiilnl', sitsom de diir skola
nl1ägga riikenslmp; på det att
de mtL göm detta med gHtrlje
O.Ch icke med suckan; ty detta
nr eder icke nyt.tigt.

I

Fil. 2: 29; 1 'l'e!'!!!. 5: 12; ]
]G; I!es. B.: I s; il:l: 2, R. . .

2}(Or. :I: 5; Fil. 2: 13.

18 BedJen för OSR; ty VI liro
M
förvisRade, att vi harva ett
.~2
.~:n jag fÖI~~nana~ eder,
gallt. samvet.e, viljande i allt * broIler, f()~'dr:tgen f<,)]'u~a11lnge/]H
föra en god vandel.
OlA; ~y ~itg 1111,1' JU l korthet.
Ag. 2:l: l; 2 Kol'. 1: 12.
skl'lfVlt tIll eder.
1 H Och jag ..nppmnnar
23• V e t en, a. tt· bro d'ren T'lmo
d t.t
•eder
d t
d. es t. o me!' fr tt. guru.
e
,a,
pu
e.
t
h
'
l t
.
eus l1ar 11'f
) l VI't l"'f
ORgl ven, oc
Jag
Ra
myc
w,
snarare
mn
.
l
h
h
t.
k'
a tt
,.
t .f
t 1
mel Ollom, om an snar ommer, i;lmll jag se eder.
a el'gl vas :t, ec el'.
20 Men fridetIR Gud, hvil- . 24 HelRen alla edra flire
ken frän de döda återfö~'de l~.o- ståndare och alla de heliga.
nom, Rom gonom ett eVIgt for- De sorn äro från Italien helsa
hundR blod iiI' den store her- ed~r.
'
den för f:1l'en, nämligen
vål'
25
Nåd
d
d
.
<
en V{l1'e me e er a 1] a.
Herre JesnR,
Ag. ~: 2!: A
El!. 40: ll; Hes. 34: 23; Jh. 10: Il;
men.
o.

o

o

o

1 Pet. 2: 25;' 5: 4; Rak. 9:

I).

Petri första bref.
1 Klll)itlet.

I

2 ntvaldn. efter Gnd Faders

Aposteln prisar Gud fUl' nya föde!- förutseende genom AndenR hel
sens nåll, samt Hh'er, att profetiorna gelRe till lydnad och best.iin
genom Kristi uppenbarelse
kelse med J eSH Kristi blod.
blit'vit uppfyllda.

JeR~
Pet:us,
tIll de

I~riRti apostel, Nåd och frid föröke Rig för

eder.
Rom. 8: 29; Rbr. 12: 24;
af det. förskingrade bt'ael i
Rom. 1: 7; 1 Kol'. l: 3; JU. 1: 2;
2 Pet. 1: 2; Jud. v. 2.
PontuR, Gnlatien, Kappadosien,
. Asien och Bitynieu,
3
ögtlofvad vare Gud och
Jh. 7: 35; Ag. 8: H; Jak. 1:).
vår Herre Jesu Krist.i Fader**,
fl'umhngar, 80m liro

H

*

Eller: bland alla.
n Eller: väl' Herre Jesu Kristi Gud och Fader.

