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Tredjc Delm.

Menniffjo-kärleken til desi grund
och Ma natur.

ting fmmstässer wärChnstNa sa-
lighets lära ps sä älffwärd sida,
ock) desi dyrkanswärde Stiftare i sK

Gudomtig äm, som det bud Han qifwit, om
Kärleken til wär nästa. Detta bud, äista
din nästa, war redan ifran werldeNs bör-
jan gcnom förnuftet uvpsnbaradt och grun-
dadt utl menniffjans natur; sedermera lift
wäl blef det qenom Mosis utomordentliga
lagstiftning förludarne nsrmare bestämdh
men i sin klaraste dag framstältes det ge-
nom lesum. Derma stora men enkla Re-
ligionsplikt och scmning har warit mägtig,
at pä en gäng nedtpsta trons
och rättfärdiga den stora afsiqten med lesu
sändning til werlden; tp, ds ludarne-, (en?
ligt hwad deras egna häfder och den Evan-



geliffa lnstoricn bewittna), hade pZ et
wrängt sätt förklarat Mosis lära om kär-
leken til nastan; da hedninqarne pä det
grpmmaste sätt handterade dem af sit siäg-
te/som woro ringe, fatti.qe, och lptte,
ja äfwen til träidom och siafweri fördömde
sinä likar, och sinä eqna makar; dä sjelfwe
de wi<are män ibland dem förklarade det
för en sinnesswaabet, at wara miw och
ömhjertad, smnt, icke en gäng Laqstiftare
antogo sia mcnfflighetens, sak, utan före-
strefwo härdhet emot älderstegne föräldraraf
sine barn, elnot barn af sine föräldrar m. m.

sä urträder Christenhetens anförare med
detta qpllene budet: dn stall älsta din na-
sta, eho den wara mä, sasom dig sielf. Be-
bofwet af denna urgamla sannings äterstäl-
lande war wisierliaen stort. Följden war,
at mennistjosiägtet förliktes med sig sjelf.

Afhcmdling.

ii Mennistjotarleken til sin grund.
2)

Forsia Delen.
Ut älsta wär nästa säsom osi sjelfwe, är
den allmänna pligt, som innefattar alli wart
förbällande emot andre mennistjor, i hwad
tilständ vch förbindelse med ch de än mä

na-
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wara; Kärleken är lagens fullbordan, til
befordrande af andras wälgang och lpcka;
Tp den alstrar af sig all'stags rättwisa,
mttdbet, wälwilja, barmbertighct, tro ochwänstap. Gninden til denna ädla pliqt äregentligen Guds genom lesum uppenbara-
de wilja och wisa förordnande; wi wiljo
dock närmare upleta alla de M, sommanlöpa til detta stora ändamäl.

Betrakte wi i) Guds egna stora full-komligheter, sa finnes nastan ingen endaegenstap hos detta höM Wasende, som ickeuti wärt förhallande med andre förutMeroch paprkar mennistjokärleken. Gud ärsjelfwa Kärleken; Alstom honom som förftälstat otz, ty dcraf wece wi, ar wi älstehonom, dä wi älste war nästa; dcrca budhafwe wi as honom, ac den som älstarGud, älstav äfwen sin broder. (i Job. 4:
19 - 21.) Det stora efterdömet, som är i
Guds oändeliga kärlek emot oZ, förbinderotz til efterföljd. Hans wisbet och heliqbet
uptacker likaledes en grund til wär förbin-delse; tp har han sa wisli,qt förbundit osimed andre, samt betygat sin heliga wilja,
at wt ffole befordra bwar annans wäl, säfoljer deraf, at wi böre upfplla denna Hanswtha. Vetrakte wi widare 2) stavelsensmangfaldkihet och ändamäl, huru naturligtUpstiger icke hos hwar och en den tanken:allt detta kan icke wara blott för mig, utan

A 2 äft
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äfweN för tusende sinom tusende mine med-
bröder; hwem stulle kunna uttömma hela
naturen, hwem inbilla sig et sä stort behof,
at icke hwart enda krak, som pä jorden lef-
wer och röres, mpcket mera wara likar sto-
la finna et tilräckligt utrpmme for sig til
walgäng; stulle icke den ena menmffjan kan-
na en wällust deri, at se sä mänga andra
warelser tillika med sig lpckliqe, och stapel-sens pmniga sällheter för alla tilgZnglige?

Fäste lvi 3) närmare ögat uppä wara
egna behof och' det begär, staparen i otz in-
plantat, til sällhet, huru blifwe wi ickewarse, at denna sällhet i det mästa bärflpter
och meddelas osi genom andms biträde, och
knavt kan tänkas utan förbindelse med ws-
re likar? Iu mera wi älffe dem, samt be-
fordre deras wälfärd, desto mera ökar sig
wär eqen fvrnöjelse, nytta och wälgäng.
Men ffole wi da endast älffa dem i det fall,
wi inse wär egenkärlek kunna derigenom
tilfredsställas? Denna grund är icke päli.
telia, ty äfwen utan all nptta, som menm-
stjokärleken ät osi frambär, böre wi fullbor-
da desi fordran.

Widare, 4) monne wi för den ljufwa
och starka naturdrift, som innom otz kännes,
at älsta andre säsom wänner, makar, barn,
böre upfplla denna pligt, och altsä grunda
nienniffjokärleken uppä nägon medfödd inre
känsta? Wi kunne icke neka os deffa Heli-
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Za band, desiä outplänliga drifter, men ut-
om en fastare grund i wär fötnuftiaa na-
tur och Guds laq, blifwa de föga bindan-
de, ätminstone icke dä det gällerdem, hwar-
med wär uprörda naturliga känfla är i
nägon strid, d. H. med owänner.

Samlom likwäl alla desiä enstilta grund-
satser, tagne af Guds stora karleks
naturens ändamäl, wär egenkärlek och dcn
moralista Mnflan, samt underkastom dem
Guds owilkorli,qa, men wisa, anordning, som
tydligen ädaqalägger Hans wilja och behag,
wid menmstjostsgtets inrättning; har sinne
wi den pttersta grunden til wära pliqtcr
emot andre. Denna Guds heliga föreffrift
innefattas uti detta enda ordet: jämlikher,
menffliahet, aktning för andras rätt; och
utan mänqa omqanqar, eller widlpftiga be«
wis stall denna grundsats blifwa för alla
antaglig; Den uttrpckes i desiä lesu ord:
alc dec I wiljen menmstjorne stola göra
eder, det gören I och dem; hwaraf wi icke
fä göra den förwända förklarinq: alt hwad
andre kunna werka til wär sällhet, det och
icke annat böre wi dem wedergälla; utan
fastmera lätom osi beffrifwa dem uti denna
naturliga memnq: allt hwad till wär sällhet
bidrager eller bidraqa kan, är äfwen för
andre wäre likar bestämdt; wi böre derföre
äfwen förunna dem denna sällhet, tp Gud
ör den, som ffapat hela werlden, gifwit al-

la
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la menniffjor en lika natur, samt kropps-
och själsgäfwor, och rättigbet at genom dem
blifwa lpcklige; Han är wär .qcmensamme
Far, hwilken inrättat naturen til alles wär
tjenji och nytta, samt uti en sädan mäng-
faldighet, at alle utan hwarandras ffada ochförfäng stola kunna tilfredsställas. Utöf-ningen af wära krafter är fri, och bestäm-mes endast af laqen, men icke af, wära li-
kars wäld. Sjelfwa samhälslefnaden äger
med denna friheten beständ, ehmu den äf-wen mäste til sm natur medföra myckenin-
stränkning. lamlikheten uti bestämmelse til
saliqhcten i tiden och ewiahetcn är likasagrundad i lesu egen - wälsignade lära ochförsoninq, at den som nog trotsigt wille dewsamma forneka, wore en Cbristen-domens wedersakare. At älsta wär nästa
är altsä en owilkorlig stvldighet, som ftptcr
af denna wär nästas aemensamnla rätt sommennistja; tp sasom wi sjelfwe innom osikänne sällhets beaäret och fribeten, at den
enligt lagen befordra, mäste äfwen wär nä-
siä eller wära likar, inqen enda undantaaen,
källna samma sällbets drift, samma frlhet;
de äro altsa naturligt jämlika med osi. Sko-
le wi dä icke älffa dem, icke fi,ma et begär,
at äfwen se dem lpckliae, icke läta wär eaen-
kärlek säledes leda otz til den assmänna men-nistjokärleken? Betrakte wi otz widaresomEhrisine, eller rättare i förhällandemed wär

Ska«
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Skapare och menniffjostägtets allmänneFör-
loHare, hwad twekan ffulle, widare HO osi
äterstä? Sjelfwa kärleken til wäre,fiender
leder sin grund ifrän denna stora sats, at
Gu.P genom lesum befalt opanwända wära
ptterM krafter til nastans.wälv

Denna alla mennistjors lika rHttochwär-
de, denna jämlikhet, som stöder mennistjo-
kärleken och alla wära pligtcr emot nastan,
kan icke H,qa sin gmind annorstades, än i
Guds kärleksfulla anordninq. Dcn ar för-
bunden med det egna sälOetsbegäret; och den
inre känstan för wära likars wäl uftrinncr
derifrän. Wilje wi ännu länqre utstaka detz
förbindande kraft, sä säge wi rätteli.qen, at
den pä det innersta är förent med kärleken
til Gud, hela naturens,war och wsr nästasgemensamme uphof. Den som älffar Gud,
bör äfwen älsta sin nästa. (loh. 13: 35-)
Guds och lesu karlek upmuntrar oZ dertil.

Andm Delen.
Naturen af denna ädla sinnesförfattning

kan i allmänhet föreställas med detza ord:
alt, hwcd I rviljen mennistjorne stola göra
eder hwilka ord äfwen innefatta lika.som en mättstock, hwarefter wi stole bewisa
andra nlenniffjor wälwilja, barmhertighet,
rättwisa; nämligen alt det som bidrager til
wär egen sällhet, bör ocksä til andra menni-
stjors wälfärd anwändas. (i Cor. 13: 5-7.)

Men-



Mennistjokärleken ware altsä i) a!lmän>
Icke nog, at bewisa dem godt, fom otz
eller äro med ös förbundne genom et förtro-
ligare wänffapens band; icke noq, at wara
rättwis emot dem, sombidraga tilwar npt-
ta., utcm wi böre ock utöfwa rattwisa ochMckk emot dem, fom äro for otz
främlingar, olike i tänkeWt, ja äfwen wars
vwänner,, med et ord, alle med hwilka wi
hafwe naqon stags umqängelse. Ty hwemär wsl war nästa? Swaret ligger i sjesu
forträfstiga liknelse, Luc. 10: 25-37. Hwadrimmetig anlednina Kade wäl de högmödige
Marisäerne, at inffränka Mosis ädla stif.
telfe: du ffall äista din nasta salam diF
sjelf, blott ti! ludarne, samt tillsgga denna
fats: man bor alsta sin wän och hara sin
owän! Sjelfwa den ädlare menffligheten
rpser derwid, och Kuru kan det bestä med al-
las jämlika rsttigheter? At af
fordra ersättning, kan icke wägras, men
sjelfwe owänncn har en owilkorlig ratt at
fordra en lugn och fredlig besittning"af det
han- äger) han äger rätt till medlidande och
barmherttghet. Alle mennistjor komma under
namn af war nästa. Ofwerwägom i huru
ntänga oförutsedda förbindelser wi kunne
komma med andre uti famhallslefnaden,,
samt buru mycketwi behöfwe andras biträ,
de; och om sä wore, at war belägcnhet ffnlle
inMnkas innom et ringa antalwänner och



Mar; om wiwalde sjelfwa enflighetens koja,
sä äliggcr os dock, at med wära tankar icke
fördömma eller förolämpa andre, ehuru de
icke äro med osi uti näqon förbindelse. Men-
niffjokärleken bör ätminstone förestafwa os
denna allmänna tankan, at alla menniffjor,
Kfwen de willaste och okunni,qaste folkflag äga
en barnarätt til Guds,qodbet. Ware det
längt iftän osi, at med karlekslösa omdömen
wilia forrinqa detwärde, somSkaparenfjelf
tillaqt wära likar; Menniffjofbraktet är
en jchnlf mot Gud och wär natur; den stall
vck ofclbart förbittra wär egen lefnad.

' följer Hfwen, at mennistjokärleken
bör wara 2) opartist, icke bunden wid witza
utlvärtes förcträden i börd, siand, reliqion,
tänkesätt. Hwar hälst en usling fins, är han
wär nasta; ebo det,är, ftm med os trassar
en inbördes förbindelse, i Händel eller wan-
del, äger han rättighetttlctoinssränkt, rätt-
wist, 'billigt och ömt bemötande. Sjelfwa
wär naturs drift talar onekeligen derföre,
och ffulle i göra det annu mera,
om icke menniffjor i samhällslefnadcn arbe-
tade uppä, at,, för sinä inbtllade förmäner och'
lanta stuggwerk, döfwa menstlighetens röst.

3) Kärleken bör wara upnckcig och hjerc.
lig, uti alla affeenden, där wär nästas rätt
och wär sällhet äro med hwarandra i sam-
manhang eller i strid. Skall jag icke som
Christen kunnaupricktigt älffa min wederdelo»

man,
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inan, ehuru lagen tilläter mig, at hindm el-
ler motstä Hans oförrätter? Wore det en
swaghet, at redeligen bemöda sig för Hans
wäl —göra honom rätt "- honom förlsta?

4) Beständighet fordras i alla wär Ms
heliga böjelser och känflor. Annarsworeall
gudacktigbet, all kärlek til Gud och nastan,
en smädelse; strpmtaren och smickraren gor
sig förlustig af all förnojelse, som ftpter af
den sanna kärleken. At hata sm bröder är at
hata sig sjelf.

g) Kärleken ware wertsam i ord och
gärmng, men dock i noga förhällande til wä-
ra och andras behof. Wär eqen natur, och
ringa förmäga kan icke medgifwa et lika kär-
leksprof för alla. De närmaste förbindelser
böra först upfnllas, dernäst de fjermare
Kärleken bör likna solen, som i olika grad
lpser och utfprider sin wärma för alla jordens
inbpggare, men icke ifran nägon undandra-
ger sin werkan.

Kärlekens och barmhertighetens Gud in-
gjute och underbsllederförealltiddenna beli-
ga känflan i wära bröst, och stprewära föt-
ter pä fridens och sällhetens wsg!

Christ-



Ltzristnas pligt at emot andra
utöfwa rattwisa.

Ven allmänna .qrundsats, at älffa sin nä«
sia sasom sig sjelf, hwaruppa Moses bygg-
de hela sin.lagstiftning om pliqterne emot
andre, enligt desin bud: du stall icke drä-
pa, o. s. w. hade fmäningom blifwit sä o-
wcrksam ibland ludarne, at deras Skrift-lärde icke blpqdes wid at införa de sHllsam<
maste förklaringar och mitztydninaar, bwarS
wederläqqning altsä war af pttersta behof.
En lagstiftare, som förbjuder be grofwaut-
brotten af sinnligbeten och de pttre oförrät-
tex, som ste medelst mord, stöld, bedragerr
och lögn, har dock i sanninq för alsiat, at
sä mpcket möjeligt är, quäftva det inre be«
garet til oförrätt, ehuru ban ej kan beläg.
aa det med borqeliat straff. Det tilhör Re<
liqionen, d. ä. känflan af Gud, och samwe-
tet, at styra de inre beqären och med inre
siraff eller belöninq belägqa dem efter sin
natur. Moses hade ostridigt äfwen säsom
Sedolärare och Guds utomordentliqe Sän-
debud.spftat til detta msl, ehuru de dswa-
rande tiders härdhet och barndom icke kunde
emottaga all den förädling i seder, som en-
dast ien framtid war möjlia. Da altsä
lesus uti sit tal (Math. 5: '

- ) bäde för-
klarar Mosis sanna ändamäl, och med de

tphs



tydligasie drag gifwer Sedoläran en ny och
fullkomligare wändning, den nämligen at
man bor afhälla sig ifrän onda tankar, up-
sät, begär, säsom wederstvggliga i den siore
Gudens ögon m. m. samt deremot bewisa
en fullkomlig renhet i sit bjerta, äfwen som
lefwerm, sä ffönjes tydtligen wär Reliqions
Stiftares stora företräde. At gifwa hwar«
jom det honom tilbörer, är säledeS et bud,
wärdigt war Christna kallelse.

Afhandling.
Aärleken til nästan uttrpcker sig i twänne
hufwudsnkliga sinnelag, rätrwisa och wäl.
wilia. Man kunde wäl säga, at sjelfwa
wälwiljan, i alla desi yttranden, är icke
annat än rättwisa, emedan Ie su lära for-
drar af ofi säsom en owilkorlig pligt, at
efter alla krafter göra wäl emot wara med-
menniffjor, antingen de äro nödlidande eller
hafwa brutit emot oH,.och i Guds ögon är
alt, det wi emot andre böra göra, rätt;
men wi bibeballe dock mcd stäl den wanliga
bemärkelsen pä rärcwisa, at göm rätt emot
andre, emedan de kunna med wald twinga
osi dertil, ech godher eller wälwilja, at gö-
ra dem godt eller befordra deras wälfärd,
ntöfwer hwad lagen twingar. Det förra är
oinffränkt, ej beroende af war frihet; det

sed-
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sednare ankommer pa wärt fria behag.
(Math. 20: 13, 14.)

En rättwis man är den, som icke ffa-
dar och oförrättar en annan, uti desi natur-
liga eller borgerliga rättigheter, utan gift
wer honom alt hwad naturenoch samfunds-
lagen honom tilerkänner. Wi medqifwe,at,
enligt denna beffrifning, den Christna sedo»
läran icke stiljcr sig mpcket iftän den natur-
liga, hwars första bud är detta: stada in»
Zen; men dä wi tillika öfwerwäge den blin-
da egenkärlekens och sinnligbetens rädande
wälde öfwer mennistjor i allmänbet, stall
det icke blifwa swärt at finna, huru lesu
lära förädlat och fullkomnat denna naturens
enkla, men ofta misitpdda, fordran: ale
hwad I wiljen mennistjorne skola gora e,
der —. För at bestämma begreppet om
rättwisa, och inse desi widd, behöfwe wi
blott betrakta alla de medel til sällhet w»
sjelfwe äga, alla de rättigheter, gäfwor ochförmsgenheter wi besitte, samt jämfsra dem
med wär,nästas jämlika känflor och behof.lag äaer rättrghet at underhälla, bewara
och förswara mit lif, tillika med alla kropps
och själs krafter, min dygd och ära, min e-
gendom, mit lugn och en fredlig njutning
af det offpldiga nöjet. Skulle ej min nästa,
med alla desiä förmäner försedd, äfwen äga
rättighet at dem förswara emot alt inträng
eller wäld? Sä wist han dWZer, följer

der-



deraf en oundwikelig pligt hos osi, at utl
alla de delar, som röra Hans sällhet och med
lagen ickc förolämpa honom; tyannars nodgas han med wäld befästa sinrätt. Hwem är som icke wet, at den bor«gerliga lagen, sä,mpcket möjligt är, atagit
sig detta hwarje mennistjas sjelfförswar. Wiäre altsa stpldige, igrund af rättwisan, at

1) icke stada och förolämpa war nasta;
d.ä. wi böre afhslla osi ifrän alla flags o-
förrätter, och undssp alla tilfällen, dä wär
nästas frid och sällhet kan störas. Härtilär icke nog, at hindra det pttre utbrottet af
wreden och egennpttan, som ffer qenom an-
fall uppä lif, hälia, eaen-
dom m. m. (hwilket den borgerliga laZenmed straff belagt); icke nog, at wackta osiför upsatliga oförrätter, som i mennistjors
ögon äro spnbara, men ock esomoftast misi-kände; utan fast mera älägger osi lesu la-
ra, at icke med tankar och begär, säsom de
första ursprungen til alla utwärtes garnin-
gar, handla emot nästans wälfärd, icke öftwerila osi, när wära likars rätt är i fräga.
At uppenbarliqt waldförasig pä andre, an-
sägs af Pharisäerne för lagstridigt samt be-
ifrades, men den inre grunden, nämligen
själens dalda ondffa förekom dem icke en
Mng straffbar, utan säsonl en swagbet.
Huru afffpwärdt war dock icke detta!' le-sus förkunnade altsä heligt, huru det hem<

li«
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liga upsatet och begäret, at förtörna sin
nästa, ar i Guds ögon et strassbart förbäl-
lande, ehuru ej menniffjor kuuna granffa
andras sinnelag och» föresatser, än mindre
derefter dömma dem. En Christen renarder-
före sjelfwa kallan, och undfipr de första
anledningar til kärlekslöshet, tv et ondt
träd kan ej bära god frukt, och sadant hjer-
tat ar, utbrisier det i utwärtes gärninqar.
Et hjerta, böjdt för gudackti.qhet, för offuld
och renhet i de sinnliga begärens eller be-
hofwens tilfredsställande, stall icke frestas
at med okpffa tankar oförrätta den menlö-sas dpad eller förleda desi swaghet. Den
Gudomlige Läraren stadaade rättwisligt, at
detta är et brott emot kärleken til nästan,
(Math. 5: 28.), äfwensom alla andra fient«
liga tankar och lustar icke öfwerensstämma
med den pligt, wi böre andre bewisa (Rom.

2) Den rättwise bör ocksä gifwa hwar,
jom och enom det honom rilkommer; den
statt, som ffatt bör, den tull, ftm tull bör
m. m. (Rom. 13: 6,7.) Denna werksam»
ma rättwisa har til föremal alla de farssil-
ta förbindelser, öfwerenskommelser, fördrag
och tilfällen, hwarwid wi antingen qenom
naturens cgen anordning eller samhällslef-
nadens behof och förbindelse ätagit osi, at
befordra en annans wälfärd. Föräldrar
äro pligtige at upfosira sinä barn och waka

för



för deras sanna wäl; derwld upfptta de ett
owilkorlig rättwisa, tp deras barns lif och
sällhet är i deras händer. Makar upfplla
sin förbindelse med hwarannan dm, at de
öro hwarannan tro.qne m. m< Guds och
samwetcts lag föreffrifwer det säsom en o-
brotstig stpldiqbet. Ofwerhet och undersä-
tare fordra af hwarannan rättmätigt, hwad
den: inbördes tilkommcr; Gifwer Gudi det
Gudi tiloorer, och Kejsaren det honom til->
hörer. Domare och rättsökande, lärare och
shörare, husbönder och tjenare, löntagare
och yifware, med et ord, alle som med
hwarcmdra bandla och enligt en fri öfwer-
enskommelse förklarat sig willige, at bidra«
qa til en annans, äfwensom sin egen wäl-
fard, äro i arund dcraf förpliktade, at he-
ligt upfplla'sinä förbindelser, tp i annat
fall stada de uppenbarliqen sin nästa, och
lämna honom tilfälle, ja äfwen rättigbet,
at förswara ffq. Fullbordan af dcjza wär
nästas fordringar, kan altsä icke inffrän-
kas —; fast mera gifwer Christendomen och
desi hufwudsakliqa qrundsats, som är kär»
leken til Glld och Jekun, den pppersta drift
til at rättwist, oegennyttiqt, upricktiqt och
samwetsqrant handla med wära likar, i
hwad tilMnd de än mä sig befinna. Före»
ställom osi ocksä at detta rcdeligaförhällan-
de icke altid stulle komma under mennistjors
ompröfning, eller at försummelsernc blefwe



Zenöm Magtens och myndighctens ränker
pedtpstade, sä är det dock nog för en sann
Christen, at innom sig weta, och i himme-
ten känna den, som bewitnar, at han gjordt
xätt; det är nog' til pläga for den orätt»
wise och försumlige, at med förebräelse we-
ta sig hafwa krankt sin nästas wälfärd,som boNom wär ombejrodd:

Will dU altsst lugyet Njuta innom dig
sjelf> sa bldeball lugnet Mcd dina likar;
högackta deras rätt-, upfyll dina förbindel'ser emot dem, och befordra äfwen hwad rättsr och til frid spftar> hos andre, ss at du
kj med dem deltager i spnden. Eph. g: iif

Orunden til en Mistetig war-
famhet wid omdömet om wöt
nasta,.

"Ve,l 2lndclile dom?P ält> tnm wardev
af ingm dömd." i Cor. 2: 15. Blott nä«
qra upmänsamma ögnalast ;a vtz
afwensom de tina, som ställt li«
kasoin i wär aspn, , ffola qiftva ofi tilräck-
lig aNlcdning / at ä ena sida:: aiz-.vända all
redlig sorgfallighet dä wi jtole Ma wära
pmdömen och ä andra sidan mcd jilfreds?



Melse siadna, där wär spnkrets upbörer<
Hwarföre äre wi wäl utrustade mcd urstill-
nings- och omdömes gäfwan, hwarföre med
wära likar förbundne, om ej för at närma-
re lära känna otz inbordes, samt befo-rdra
et stilla och förnöjdt lefwerne? Lika nodiqt
det är, at wara klok och försiktlg wid granff-
ningen af de werdstiga tingen, utom hwil-»
ket wilkor wi ej undwike det stadliga, eller
rätt kunne anwända det npttiqa, lika nöd-
wändigt är det äfwen, at hafwa et wakan-
de öga pä osi sjelfwe samt andrc. Men hu-
ru instränkte äre wi icke, buru af egenkär-
leken ofta förwillade! Frikostige i inbill'
ningen om vsi sjelfwe, Mnne wi ofta inqett
gräns i omdömet om andra, utan ersätte
med gisininqar bwad osi felas i säkra
ninaar. Icke nog at man dömer af frukten
til trädets art, utan ofta twartom. Hwar-<
före ej siadna, där wär kunstap är bristan.
de? Men qranstninaen öfwer wär nästa
är dock af Skaparen o§ alagd, är en pligt
bäde i den enstilta och borgerliqa samman-
lefnaden; i) i den enffilta; Tp ät hwem
anförtrodde lväl Gud wärden om et barn,
ända til desi moanare är, om ej ät ömme
föräldrar m. m.? Hwarföre knyte wi oup»
lösliga band, sssommakar> wsnner om
ej at, genom en förtrolig kännedom af
hwarandras hjerta och sinnelag, bibelMa
och stadga den inbordes glädjsn? Hwarfo-



samlat .sig den wise och erfapnst med sä
vförtruten mödä hwarjchanda kunj?aper> dm
tj atwapa npttig för den enfaldige> hwil-
ken likasom den blinde bör uf honomhas> Detta kan ej ste utan uvmärkfamhetpä wst nästas hjerta,> desi rörelftr och friagärninqar..

2) Den bMerligch famfundstefnaden har
fordrat och infört mänga anstalter och äm«
beten, til undersökningen af andras gär-

ja äswen deras forcfatser. Wi.«)-
tigi och onwbärligt cir detta.. Mett mennt-
stjdr se dock metendels hch för ögonen är;
den andlige och Christne ämbetsmannen är
Dicklig at döma om anM, tZ bqn gör det
Wed förstand? rättwisä) Mrlek, M billighetz
Hans eqna gärninqar täla äfwen ändras
tztanffning > emedan de aro sirafftöse.

Afhandling.
t) en Lhrtsten fln Warsa«nhtt

i smdomec om nästam
L) Grunden som dertil fövanlebek

ingen slvaghet M jorden fuNnes> u.
tan alt wore fullkomligt> sä behöfves ej sH
mycken warsamhet. Men erfnrenhetenlarethelt annat, öch säsom det allmännastsförhällandet emellan menniffjor bewisar sig

B 2 Utt



uti wära omdömen och tankar, hwarmev
wi omfatte ej allenast dem wi känne, utan
äfwcn okcwde, om hwilka wi blott hört ta-
las,, ja hela folksiag> och mennistjofläg-
tct —;, sä följer äfwett deraf, at det är en
äsimän pligt, at wara warsam. Ach huru
osta äro icke Cbristne blottställde för sam-
wetslöse, förhastade, falsta omdömen! Af-
wlsnden quäljer den förtjente och fromme,
ftracktet nedflär den swage, tadlet swärtar
dcn unge o. s. w. O hwilkcn mängd af
fcttal, oenighet och split stulle icke frän det
mönssliga umgsnget förswinna, om man ej
tilstadde sit hsertn och sinä läppar at utbri-
sta, sä länge man ännu icke mcd mogen
öftrerläagning granffat andws forhällande.
Oudomliga lära> som stadgar äfwen dö
CKrisines omdömen öfwer hwarandra> och
sättcr en gräns för alla wränga, obetänk-
samma och karlekslösa beffpllningar, hu-
ru ädel och wälgörande är du icke!

Wi förbigä at widlpftigare utstaka al-
la dc farssilta föremal för omdömet, hwar-.
af mcnniffjor wanligt le.das och förledas;
Det är nog at weta, at större och mindre
lpsande lpckans olika
lnr, företrädcn, olikbet i tänkesstt, men i
synnerbet mennistjors gärningar, antinqen
deras dpgder eller swagheter och förbrptel-
ser, eller ock likgiltiga handlingar, äro de

wan-



wanliga ämneu för wära omdömen och np-
fikenhet.

Forsia Delen.
En Christens pligt är, at i) aldriq

med förhastande, öfwerilmng, hetta och
fördomar döma om sin nästa; tyfördomar-
ne och sinnesrörelserne förwilla sinnet sna-
rast. At ransaka hjertat, tilhörer endast
Gud; mennistjor döma i anledninq afpttre
bcwisningar och uttrpck i ord, ätborder ochgcirninaar. Men huru ofta äro ej detza
kännemärken anten - otilräcklige, eller oratt
fattade! Inbillning och egenkärlek är der-
til orsakcn. Bör man da«förhasta siq?
Min Gud! äre wi de domare, som med et
ögnakast kunne inse andras misitaq eller
förtjenster, samt afsHga wart domstut dor-
ofwer! Eller aro wara företraden för an-
dre, wär öfwerwigt i förstand sä stor, at
et förhastadt omdöme öfwer nästan blir afobetpdenhet? Hr det icke längt billigare,
at enligt lesu sinnelag hällre i omdömet
fria än falla war nästa, emedan han kan
wara ostpldig. Sallan är den, som up-
tändes af hetta, rättwis i sinä pttranden.
Granstom först hwad wi se kunne; men st.
dan wi qranffat sig bör, fällom dä
wart utlätande enligt sanninq; waromicke
likgiltige; en gudlös menniffja, en religio-
nens försmädare och dpgdens fiende i,qen°
kännes af sinä afsspwärda ord och företaq.

We



Ae dem som göra det orätt är ttt rätt, oG
förwärla dygden med lasten.. Uten swag-
heter öch ofullkomligheter äro icke säkra
wis pä wär nästas inretilstäNd,. äfwen som
den yttre andnklen M kan ensam Ma til
bewis för den inr^,

2) En ChristeN läter ej den utwärtes
börb>, parti, förstgnds tzafwor och

olika beZrepp), eller brist pä alt detta> för-
leda sig at fäm widriga omdömen om fin
nästa, eller.at honom förackta och
Ty är wäl fromheten >, snmwetet ärnn och
Guds näd bunden wid desiä pttre fördelar?
Ach, hwarförs misitaaa dock menniffjor siKsä ofta? ludarne smickrnde sig af sinä
förfäders bedrifter >, sinä anor,, sw omstärel-se m. m. och emehan hedniy.qarne woro 5
förlust deraf, kallade de dem spndare.. Fräl-
faren sjelf undgick icke et ss grost tilmäle,,
at wam spndares wän. , Hnrn mänqon rik'
bch mäqtig i werldeN), söracktar icke i sit
hjerta den fattige? den äredruge upswäller
l sinä inbillningar och anser sinä likar som
et intet,, ffapade för at siafwa. Osta lift
wäl förödmjukas den egeysinniga Mltheten
af msngfaldiga Mfälligbetcr, Mrleken är
M eaennyttig eller- partiff.,,

3) Widare Mer icke en sann Christen sih
omdöme wid coma och ohersdlitza mnF,
hy>arwid i sanning rKder mera
W erfarenhet och förständ. Det plagar

mäst



mäst sysielsätta dem som äro sysilolöse, och
det wanli,ga umgänqet är merendels smit-
tadt af löjliga granstningar. Skall dä den
menffliga sammanlefnaden icke uphinna ur
fäfängans och barndomens tilstand? Skall
den ffimrande ptan och desiä lekwerk, hwar»
til öfwerffsdet sä ouphörligt arbetar och
konsterne siösa sjelfwa upfinningsgäfwan,
blifwa et sä allmänt ämne för menniffjors
omdömen om hwarannan? Men mildheten
mä äfwen här öfwerffpla swagheten.

4) Vetraktom äfwen buru enChristen dö-
mer om nästans werkliga fel och förbrptel-
ser. Han är stonlam, ral,g, instränkr och
ädelmodig wid alla sädana tilfällen, där
hwarken Hans egen eller andras wälfärd
pa, et sä betydande sätt' blifwit störd, och
där eftergift är af nöden. Huru oumbär-
liat är det icke til wär egen förnöjelse, at
icke stracka wärt domflut för wida, ttl alla
wär nästas öfwerilningar eller swagheter;
nödigt, at äfwen upriktigt igenkänna sig
sjelf, och wid alla de fel, man hos andre
warse blifwer, i tpsthet spegla sig sjelf.
Men det är nödigt, ja äfwen billigt, at
genom wärt omdöme uprätta den felande
nästan, trösta den swaga, stadfästa den
twiflande i det goda, förbättra och förläta.
Ty är icke den swage mera wärd wära tä-
rar och medömkan, än stränghct? Rärle»
ken öfwerstxler allt, nor ril dec bästa,

hop»



hopras allc, fördrager allc. i Cor. IZ>.
Rom. 14: 1 - IZ. Vm «ftgon felar, Isom andelige ären, upräccen honom me»

sakrmodigom anda. Pauli behandling eller
omdömo om hedninatßne (Rom. 2.) och om
ludarue (E, 9. in.) förtjenar at til före<spn nämnas.

Z) Wi höre icke Heller nraktläta-, at be-
trakta wära medmennistjors rverkliga för»
t»enster och goda eFenstaper. Tor hända
desiä wida wägnar hafwa öfwerwigt, ochliksom förstingra stuq,qorne i deras lefnad,
Eller ar'det enligt försiktigheten, at, wid
den tafla wi äffäde, sä no,qa npsöka Konst-narens mitztag> at lvi tilstute ögat för de
stöna-ste och lifligaste drag? Dct härdasts
vde, som kan traffa den fromme och för«tjente-, är at af werlden ffpmfas, tadlas
MiUännas. Skulle ej säledes en troqeN
Guds och lesu ivan afliälla sia ifran dettasä rysliqa utbrott af et käriekslöst omdö-
me; stulle han mev sinä tankar sara den
osspldiae, eller samwetslöst honom försmä-
da? Nej. , Kärleken tänker icke oftdt.

Anvra, Delen,
Detta behof, denna pligi, at wara bil-

liq och försiktig uti sit antingcn tpsta om?
dömtz eller öpna utlatande om nästan grum
dar sig i) pa wär egen oförmögenhcr, at
inst en amians hjerta, Ho äst du, som dö-



jM en annan 2 Han stär eller faller sinom
hgsn Herre, Are wi sä litet bekante med
menniffjonaturen, at wi inbille osi kunna
utforffa, hwad i hemlighet förborgadt är?
De uprikttgaste Cbristne wisa Man i ut-
wärtes matto, hwad tänkesätt de bysa, och
hwad samweteslugn de erfara. Huru otil-
fäckligt, at af en och annan aärnmg, strartgöra en allman flutsats! Afräkne' wi ai-
tid de omständigheter, som want wällande
dertil; och moNne icke wi sjelfwe,qenom tal,
försummelse, oförsicktighet och Matigande
warit mcdwerkande eller delacktiqe i det,som sedän strifwes endast pä andras räk,
Ning?

2) Wi sre icke utdelare af de sinnes, na-
turs och lpckans bäfwor, dem wi ocb andre
äga, hwarföre, icke Heller wi kunne för dem
fordra redogörelse. Det worc ju förmätet, at
fttkrafwa det man ej utgifwit, eller upffära
det man ej utsädt bade,

3) Sä ofta menniffjoV utan grund til-
walla sig domsrätt öfwer andras hjertan,
löpa de fara ar miZcaga stg, och falla in i
mänqa andrcr spnder. Oförsicktighet är bör-
jan til obillighet, orättwisa och kärlerslös-
het, Denna är en Ma til fiendffap och
nfwund ; hämndlpstnaden dLtter
til hatet och hwilka förwirrade tankar, ord
och önffningar utbrpta icke frän denna o-
lpckliga grunden! .



4) Bäds den oreda, som i det borgeltga
och Christeliga umgänget upwsckeS genom
oblida, falsta och onpttiga domslut Zfwer
andre, säsom ock ewigherens don! bör in-
jaga fruktan för alt förhastande

Derföre, dä under en ödmjuk kansia af
otz sjelfwe, wl atage-osi det wigtiga och os-
ta nödwändiga göromäl, at doma om an«
dre, öfwerwagom först noga deras förhäl'
landen til alla sinä orsakcr, förnekom sedän
icke det goda >wi blifwe warse, for de bri«
sicr som sig äfwen uptäcka; betygom fram-
för alt war kärlek til dpgden, och nostan,
samt tro til wär Herra Icsum, inför hwil-ken wi alla stcla uppenbarade lvarda. Mä
han om osi en gang ss döma, som wi, om
alle andre dömt!

SacktmodWet och mildhet, sä-som det yppersta medel at för«
sötma umgänget med andre.

"Nifwen I wrede, sK ftnder icke" Eph.
4: 26. Wreden är säsom andra sinnes-
rörelser i naturen grundad och läflig, ty
den har sin uprinnelse ifran en billig afffy
för det onda. Mennistjors gärningar äro

icke



jcke likgiltiqa, ej Heller utan werkan pä
lvsrt wäl, hwarföre det tilhörer otz, at fö-
rekomma deras stadliga werkningar; an-
nars wore kärleken til otz sjelfwe aanffa
fruktlös, ständagtigketen i dygdeNs utofning
rinqa,, och det enffilta lugnet försiördt.
Alfware fordras nti Ma wara timliga gö-
romäl, mycket mera i det,, som äspftar wär
egen och Nästans andelcga wäl., Den Cbrist-
na laqen lamnar H Kfwen en fullkomlig
rättiqbet > at med nit och rättwisa beifra,
ej allenast det onda som o§ tilfo,qas, utan
ock det som i sammanlefnaden trässar hwil-
fen offpldig som hälst. SträNgbeten hwar-
med lasten bör besiraffas, emotstäs och fö-
rekommas >, är' altsä en onndwtkelia pliqt >

men man bör tilse, at icke deruttder spnda>
hwilket ffuw ffe dä man antingen wäljer
otjenli,qa medet > eller beiftar det"onda i
tid, eller gör det i fientlig afsiqt för at
tndast tisftedsstalla sm uptända wrede.,
Hwilken klok man ffulle wäl billiaa et
dant förhällande? All bestrassning bör flp«
ta utttr et broderligt hjerta och hafwa den
andras förbättrmg til hufwudändamäl.,
Kan detta ej winnas, bör den ätminstomperka til andras afffräckande.

Afhandting.
wälja en tnedelwäZ emellan den fträn°



gaste rättwisa och mildheten, är icke sä lätt,
men Christendomen fordrar det. Salige
aro de sakcmodige wandren med all od»
mjukher och sakrmodigher. (Eph. 4: 2.)

Denna dpgd, som altid ar i förbindel-se med ödmjukheten och fridsamheten, och
är en gren af dcn allmanna mennistjokärle-
ken eller wälwiljan, pttrar sig i allmänhet
genom et wänligt och ömt bemötande emot
andre i den inbordes sanlmanlefnäden. At
ej allenast uti sinä tankar utan ock ord, ät-
häfwor 06) werksamhet ädagalägga stillhet,
lugn, wanlighet och ömhet, mä med rätta
kallas saktmod eller mildhet. Uti detta tib
stand äro merendels passionerne likasom
hwilande, och tilbakahallas sasom enström,
mande fiod af den motsatta danuuen, ellersasom wägorne sedän de lugnat. En sakt«
modig Christen förhäfwer sig icke öfwer de
fördslar, han antinqen i werldstigt eller an-
deligt afscende äger framför andre. I hwad
tilstsnd som hälst betraktar han sig med en
stilla undergifwenhet under Gud, och sinä
medmennistjor anftr han sasom lika del,
ägande i lesu rike. Han ar ej nagon oblid
och härd domare öfwer andras förbrptelser,
utan ästnndar med et jämt sinneslugn och
obrotstig wandel, at förbättra de ostdcr ban
blifwer. warse. , Pauli förmaning är städse
i Hans minne: Ikläder eder sasom Guds
«fkorade all hjercars barmherrighet, wän.

l'3>



lighec m. m. (Col. 3: 12. 13. Tit. 3'. 1.
2. Gal. 6:1.)

Följom med et upmärksamt öga dcn
saktlnodige uti wisia betpdliga lefnadsom-
ständigheter, och umgänqets förhallanden:
1) I umgängec med menniffjor i allmän,
hec / utan afscende pä deras uärmare. för-
bindelse med osi. Wisia naturens och lpc-
kans företräden berättiga icke nägon, at
wara owänlig, sträf eller hard uti sit um»
gänge med andre; utan twärtom förbinda
honom med et dubbelt band, at sä wäl pä-
minna sig sin egen naturli.qa ringhet, som
andras wärde. upköjt honom
til et högt ochanstnligt äroständ i werlden,
eller ock tildelt rundeliaare af detta lifwets
bequämligbeter / huru stulle han wäl säsom
Christen twifla, at med saktmod och höflig-
het, ömbet och wänffap umqas med andre
sine totftiae iikar. Wi wllje icke här be-
wisa / at bans pliat cmot näsiän sträcker sig
wida länorc, nämliqen til bannherlighet,
medlidattde. - Slelfwa umqängessättet bör
ej wara stotande, oanständi.qt. Likaledes
äligger det den ringare, at med känflan af
sin wärdiabet samt' med aktning för andre
sH sticka sig uti deras sällstap, i samtal och
ätbördcr, at han ej forifras öfwer sin olik-
bet i stZnd, eller uvför sig ohöfwifft. Kär-
leken stprer bans tal til mildhet och wän-
lighct. I umgänge med dem som äro swa«



ge til sinnes och kroppskrafter, obetänksanv
ja äfwen til en witz grad föraktligs

och löjlige, fordras dock en saktmodig och
stilla anoa. Man nM cj här ä npo päprkcl
nödwäMghetcn, at wara ffonsam i sit om»
dömt om nastan. Sjelfwa sammanwistelsenbör icke smittas af det särande löjet. Mildt
ware en Christens npförande äfweN emot
andra religions föpwandtet/ fordragsamt
emot olikatänkande.

2) Men de fiästa umgängen i werlden
Zrunda sig upps dels «Umämia forbjndel.
ser, dels husliga pligter. DeN magtagands
äger ingalunda at antingen
dandraga sig eller förackta dem, som lpda
under Hans domsmtt. Til tärare heter det:
<Herrans rjenate stall med sattmodighet
bestpassa dem, som emotstä (2 Tim. 2:24.);
til ähörare: anammer order med saktmod.
(lac. 1: 21.) Til husbönder och tjenare/
föräldrar och barn, wanner, med et ord,
alle som i enffild Händel och wandel med
oH äro förbundne: farer efter en stilla lef«
nad; ty aldrig kan du i hwad lefnadsstandsom hälst, njuta et gladt samwetes lngtt,
sä framt Vu icke bereder lugnet utom dig>
genom et wanligt och christeliqt siNnelag.
Läron» äfwen denna sakcmödighet för men<
nWar kunnig wara. (Phil. 4: 5)

3) I synnerhet wisar sig mildheten wid
wär nästas sörbrvtelser, tp kärleken cfwer.ssp«
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Mer allt. I detta afstende förtjenar han
den högsta aktning; ty säsom han är för«
bundcn mcd et CKristeligt tälamod, oH för,
tröstan til Gud, sä är han ock den säkraste
motwiqt emot hsmdlpstnaden, som hos den
naturliaa mennistjan upkommer genom v"
wänners förföljelser, förtal och alla siags
oförrattcr. En Christen öfwerwinner genom
sartmod det onda, och hindrar desi olpckli«
ga grodd. Försonligheten är en dotter til
denna älstwärda dpgd, tp om wi med et
lugnt sinne betrakte andras fsrseelser, om
wi öfwerse med deras swaghet, ffall det
bsnda, at wi snart försone osi med dem.
Mildheten är det ljufwastemedel at bestraf-
fa, forbättra och godtgöra hwad wär nasta
brutit antingen emot otz eller andre. Erfa-
renheten besannar dctta, lesu heliqa efter-
döme upmanar osi dertil, menffliahetens
rätt ock allas bestämmelse til lpcksaltghet
ästar af osi detta osser af de uprörda lidel-
serne; ewigheten och domen förestar osi.
Älffom hwarannan inbördes, ty wi hafwe
alle en Fader, en försonare och domare.
Och hwilket luqn, utbreder sig i menffjo<
wännens hela själ och umgänqelse. Detta
lugn ware Hans belöning. Allmän ware
kärleken! mildt ware umgänget bland men?
nistjyr inbördes l

Ghri»
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Mistelig tacksamhet emot andrs>
Rll wälwilja är til sin natur sadan > at
dcn bör alsira tacksamhet hos dem > som
äro dch föremäl. Grnnden dcrtil är dett
allmänna mennistjokärlckcn; ty lika sä
ket min nästa älstar mlg> bör jaa. cllffa ho«
nom tilbaka; men om ocksä det förra ute«
blifwer, d. ä. om jag ej fär erfara dett att<
dras ömhet och wälwilja, bör jaa icke detz
mindre bewisa honom godt. Tv sasom Gud
utdclar sin godhet emot sä wal sine tack-samme, som otacksamme bör ocksä ett
Christcn icke altid se pä eller efter
densamma de wälgärningar han bör
utöfwa. Ä andra sidan, är dock ingen ting
naturligare och nödwändiMe hos wär nä-
siä, än at wara tacksam. Tyngre börda pH
jorden finnes ej än en otacksam > ty det Hr
icke nog at han förglömmer och kallsinnigt
bemöter sin wälgörars, utan Hans djerfwa
sinne trotsar sjelfwa det Gudomliqa wäsen-
det. Lätom otz dock icke altid för widä
siräcka wär klaqan öfwer otacksambet hosnästan, eller anse den minsta brist pH wörd-
nadsbetpgelse strart säsom et kännetecken til
härdhet. Wi böre wara warsamme och
stonsamme i omdömet. Likwäl mäste matt
erkänna at en mindre grad af otack, som
Mmligen bestär i glömffa och kallsinnighet/
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icke är ss sällspnt i werlden. Det är me-
rendels egenkärlekens blindhet och en tank-
lös sinnlighet, som derti! föranleder. Manser det för ögonen är, och sedän det för-
swunnit ur äspnen, förglömmer det, liken
man, som ser sig i en och förglöm-
mer sedän hurudan han war. lac. 1:23.24.

Afhandlmg.
Täsom alla Chnsteliqa äga w.ed
hwarannan det närmasie samband, och lik°
som upkomma genom deras inbördes för<
encng, sä spnes tacksamheten til sit ur«
sprllng wara sammansatt af wördnad, kär»
lek och wälwilja; tp man är tacksam, da
man dels erkänner, medaktning ihogkonuner
och prisar en annan för desi gcdhet, dels
med all wälwilja söker densamma wedergäli»
la. Odmjukheten blandar sig äfwen i denna
kanssa, emedan aktning för en annan, för-
utsätter at'man sätter warde
da egenstaper, och erkänner sit behof eller
beroende af honom.

Tacksamheten wisar sig i) genom er»
tänstan af undfsngna wälgärningar. In«
gen kan wäl wara sä glömst af sig sjclf
och det goda , som han njutit, at han ej
stulle i allmänbet erkänna och högakta sin
wälgörare; men högmod öch inbillninq hin«
drar honom ofta at göra det ps et wärdigt
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M. Sä länge han tror sig hafwa fsrtjent
dm andres medlidande eller kärlek, och in-
billar sig wara, antingen sä högt.upsatt of-
wer honom i äroständ, eller sä djupt af
Ipckan störtad, at den andre bor utan af-
seende wara honom til tjenst, är han inga-
lunda böjd til erkänfla. Men at wara tift
li.qt öfwertpgad om wär wälgörares, wär
nästas wälmening, ömhet och andra dygdi-
ga böjelser, at wärdera, högackta och be-
römma honom derfsre, at i Men önffa öf<
wer honom allt godt , honom wälsigna och
mcd all wänlighet bemöta, se detta är ut-
trpcket af den rena erkänflan > som icke katt
föreställas beröfwad de§a pttre bewisningar<
När säg mqn wäl en tacksam wän eller sott
eller tjenare, brista nti wördnad, i ärebe-
tpgelser, önssningar och wälsignelser öfwer
dem som honom godt bewiste? När quäf-
de han hos sig det ljufwa mittttet af den
ädle wännen, som war orsaken til Hans
wälfärd. När sarade han anständiqheten i
det pttre. Det är sannt, at tacksambet kan
finnas i hjertat dold utan at sä offontliat
wilja framträda; men dä hon i dagen trä-
der, mäste det ste nti kärleks- och ärofullaätbörder, ord och tecken. Lät wara, at wi
äftren hade fortjent den andres wälwilja,
men han förtjenar tilbaka aktning, dä ha»
af Christelig frihet upfylt fin pligt.

2) vvederZällmng, Zenrjenst. Det är den
Christ-
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Christtta kärlekslagrn, som förestafwar del-
ta owilkorliga bnd; mennistjonaturen anta,
ger det willigt, och det inbördes behofwet i
werldett fordrar det. Tp at den ena behöf-wer den andras hjelp, är af erfarenhetettpätagligt. Ingen är sä rinqa eller obetpo-
lig, at han icke med sma krafter kan pH
mangfaldigt sätt tjena en annan den rike
behöfwer den fattige arbetaren, den mägti»
ge behöfwer et stöd i den wisenen, den wise är icke ja den blindes leda«
re, at icke denne kan trösta honom i mot-gangens stunv genom sin egen säkra erfa-
renhet Med et ord > den ena Mettnistjan
är förbunden med den och hwadlyckan HHr i lifwet ojämnt delat> bör wäl-
wiljan jämnt fördela. Den inbördes sam-

fordrar altsa inbördes tjenster;
och mattet eller gränsen för desiä bör ettdastkärleken utstaka, och ej den toma egettnyt»
tan. När wi bewise pä allt sätt wsr äter-
tjenst, förtjene wi med rätta namn af tackssamme.

Sjelfwa sättet af denna atertjenst be-ror af hwar och ens tilständ. Ganffa för-hastadt föreställer sia. den egennpttige at tim-
liga wälgärningar fordra en timlig och ly-
sande wedergälining. Ptan af den förgäng-
liga mammott bedrager den werldskHre ochgirige med et tomt hopp at se sinä tjenster
altid betalde, enligt detta: med samma
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mätt i mäten, ffall eder mätit wara. Men
äro icke de högre walgärningar, som ste i
andelig mätto, d. ä. til själens fullkomnan-
de och bästa, af en ädlare art? Man wa«
re opartist i jämförelstn. Med Ml betv-
gade Paulus, at om han upoffrade alla si-
nä krafter för de Christnas andeliga wäl,
war det icke för mpcket fordradt, om de
wedergälde honom och ordets tjenare i all-
mänhet med timliga häfwor. Goda räd,
underwisningar, upmuntringar m. m. wer-
ka längt mera til en rättffassens wälfärd än
alt det förgängliga. Skulle de altsä icke
högt wärderas och tjena til menniffjors in-
bördes förening i en broderlig karlek?
Hwar och en ware npttig efter det mätt afMwor han undfätt; tp äfwensom uti wär
kropp äro särffilta lemmar, hwilka hwar
för sig underhälla kroppen, sä äro ock flere
lemmar i den menffliga sammanlefnaden,
och samfundskroppen, hwilka alla hafwa et
gemensamt ändamäl,at gaana, hwar och en
pä sit sstt, i sin förbindelse och bestämmel-se. (i Cor. 12: 14-27.) Mi detta afseen-de maste wi tilstä, at den tacksamme aldrig
saknar tilfälle, at wedergälla sin nästas
godhet.

Föremälen, emot hwilka tacksamhet bsr
bewisas, äro sä mängfaldiga som behofwenoch förbindelserne. Natur och erfarenhetinstämma med lesu höga föreffrift, at äl.
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ffa alla ntenniffjor. Och om lvi sre pligti-
ge at wedergälla ondt med godt, och ingen
ting är sä stridande emot den Christeltga
fridsamhetenochsamwetetslugn, som hämd-
lpstnaden, hwilken brinner af lust at weder-
gälla tilfogade oförrätter; mpset mera är
det ädelt, at af en ren kärlek til lesum be-
wisa sig tacksam emot sin nästa.

Huru bör en Wristen sorja för
sin nästas andeliM wal?

hafwa nastan i alla tider til-
wält sig en flags rättighet at dönuna om si-
nä likars samwete eller själstilstand, och
emot dem, som i deras tankar ansets wara
felande ifrän den rätta salighetens wäg, os-
ta npttjat de wäldsammaste medel tilderas
omwändelse. Huru mänga grymma förföl-
jelser, huru blodiga krig och omenstliga up-
träden har icke religionsnitet eller rättare
hatet astadkommit! Icke nog at man welat
twinga sin nästas öfwertpgelse, utan man
har uphöjt sig til en sträng domare, til en
bödel och chamnare öfwer honom. Förglum-
mom deffa olpckliga tider, tp de hafwa för-
swunnit, och den fridstiftande lamn, som
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Kmsom genom det andeliqa hoamodet,som den werldfliqa magten, blifwit misi«hrukad ti! sä fientttaa afstgtcr, bar redan idet mästa ,qätt tilbaka til sm stiftares ren«het, och werksamma inssptande upvä detinbördes umgsnget. Dömmer icke för-dommer icke - ; hwar och en Mr eller fal-ler sinom Herra. Den som säger til sinbroder du dare eller Raka - han ar stpl-
dig < De höasinto Pharisaerne fördömds
alla andra folkssag sssom därar, gudlöse,
samt gäfwo dem namn af: förlorade, för«domde. lesus och Hans Avostlar wcderlad?denna grofwa fördom. Men bwad finao dettl belöning? Ehuru de woro sanninqens
och reliaionens ifrigaste hekännare, ansäqos
de likwsl säsom Gudsförnekare och därar.Hrmlket grussigt brott, at med kärlekslösatanrar, ord och mnqänqe föroläznpa dem,som antingen i reliaions begrepp äro näqot
stchaqtige, eller til samwetet och lefnadenwerkeligen äro fromme och fridsamme!

Afhandliug.
l) Bewis ar en Christm bör hafroa onusorg om fin nästas andeliga wäl.
3) Sälter huru han sMar denna omsorg.

Forsia Delen.
Säsom wär odödelM själ til desi fulk
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komnande i wishet, dygd och lpcksalighet,
är det ädlaste föremälet för kärleken tll otz
sjelfwe, sä är ock mennijrjokärlckens högsta
syftemäl: andras sanna och werkeliga wäl-
fard. Himmelff är den glädje som njutes,
dä wi kunnat dertil bidraga, hög och owil-
korlig är wär förbindelse.

1) Wär nästas lika bestämmelse til säll-
heten är en tpdlig wink för osi, at hwar-
ken arbeta deremot, eller försumma de til-
fällen och medel, som kunna werka pä Hans
fria öfwertpgelse och lefnad. Förnuftet och
staparens ändamäl wisar, at enahanda än-
damäl winnes genom lika medel. Sä out-
öseliga wälsignelsens kallor äro för det tim-
liga lifwet och sä tilräckliga de äro til al-
las förnöjande, sä rika äro äfwen tilgan-
garne til den andeliga lycksaligheten. So-
len lyser för alla jordens harn, äfwen de
otacksamma; stulle da den ene äga en ute-
flutande rätt framfor den andre til sanning
och dygd? Betraktom oZ alla ffapade til
et och samma stom ändamäl, som forr el-
ler sednare stall upfyllas.

2) Särstilra förbindelser och
stulle blifwa onyttiga och utan werkan, om
ej den ena mcnniffjan arbetade för den an-
dra. Maste detta ske i anseende til den jor-
dista sällheten, mycket mera i det andeliga.
Wänffapen är dcruppä grundad; Samhäl-
len äro.stiftade för en gemensam wälfärds
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befordran. Christnas sälla gemenssap äsyf«
tar, sä mpcket ste kan, cndrägtighct, icke
dcrföre, at wära sinnen stola twingas tilsamma begrepp och känflor, utan emedan
alle böra. och kunna komma til salighetens
kunssap.

Z) Det olika mscc af stnnesgafwor tyc-
kes, i likhet med det timliga godas olika
«tdelning i werlden, fordra at wi sjelfwe
genom en förnuftig och samwetsgrann
gängelst, medwerke til en inbördes
gelse. Paulus vnffade intet högre,, an at
hos alle kunna meddela en andelig gäfwa.
Eburu äfwen detza andeliga aäfwor alltid
blifwa ojämna och farssilta, förena de sig
likwsl uti sinä werkningar. Det är sannt,«.
nt detta egentligen beror pH läro - och upfo-
stringsständets samfälta ätgärd, och intet
wore än at fäsom utomordent-
lige lärare wilja upresa sig til andras nn»
derwisning; men den allmänna plikt at
da, formana, lära och bestraffa fin
hörer, sä wida det äspftar Hans werkliga.
förbättring,, til hwarft Christen. /

Andra Delen.
Til lvär nästas sanna wal räkne wi

försi, at Hans Detta än»
damäl kan ej annorlunda winnas, än i) ge-
nom en ren öfwertygclst, genom ssäl och
erfareuhet; den enzaldige är aldriq säswag



swag i sinneskrafter, at icke de bewis, som
hämtas af Hans erfarenhet, de rad och un-
derwisningar honom gifwas, böra gälla.
Allt bör lampas efter Hans tilständ. Man
miMnne ingalunda det allmänna sunda
förständet, ej Heller de utwärtes sinnens
werksamhet at öfwertpga; med begärlighet
stall den okunnige och oerfarne emottaga
allt hwad han fatta kan.

2) Wi böre ock förekomma allt, som kan
leda wär nästa til wilfarelse, cller förwilla
Hans begrepp och underhalla Hans okunnig-
het. Huru brottfligt, at genom försum-
melse i upfostran och oförsiktighet i det dag-
liga umgänget, blifwa en oesak til nästans
forwillelse i fsrstsnbct! Störtas han icke
derigenom smäningom uti laster, blir han
icke för sig sjelf en börda, och en ffamstäck
för det allmänna? Fördomarnas wälde
brytes icke genom twäng, utan igenom en
siilla, ehuru langsam, ompröfning. Ofta
äro de dock genom wanan djupare inrotade,
6n at de läta sig utrotas.

Z) Genom et stonsamr fördragande (täl-
samhet), af andras swagare begrepp i reli»
gion. Utom det at all kunffap förutsätter
en wisi fattningsgäfwa, äro äfwen religi-
onssanningarne af den art, at de ej alltid
kunna för sit afstand ifrän den menffliga
crfarenheten, göras begriplige för alla.
Matte man dä stona den swage och olika-
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tänkande för alla fientliga omdömen; mä
man täla sin medchristen, ehuru han stun-
dom är wilsefarande; tp enigbet i tsnkesätt
befordras bast genom fridsamhet. (lac, Z:
16. Rom. 14.)

Uppä hjerrals förbättring hos nastan
b3r man arbeta 1) med saktmodig, dock
alfwarliq och upricktia, hestrassmng af rä-
dande laster, samt standaktigt motstand af
de fol och brott, som hafwa et farligt jn«
tryck pH sammanlefnaden. All menniffjv'
frukwll, likgiltighet och ännu mera all obe-
tänksamket, at Ma andras brottssiga gar-
ningar, ware fjerran. Man förebpgae det
ondq med rad/ warninqar och förestallnim
yar, man eftergifwe af sinä strängare for«
dringar, samt anwsnde all försikti.qhet wid
inrotade oseders kullkastnnde, Sallan torde
ocksa wär nasta wara sä til seder och hjer-
ta förstämd, at han icke finner dpgdens
warde, och läter sig af en broderlig kärlek
upmuntras at söka densamma,

Ä) Wära egna exempel uti gudaktiqt och
räitsinni.qt lefwerne aro dock mera talande,
än allt annat. (Math. Z: 16.). Det ppper-
lloaste tilfälle äge. lvi uti alla husliaa för-
bmdelser. Dct allmänna u!n,qänget bör wa-
ra Gudelrat, ej allenast för wär eqen, utan
ock wär nästas sanna tilfredsställelse. Kom-
ma icke de siasta laster ifran syndiaa efter-
dömen, frän et lättsmmgt tal, äthäfwor och



wandel? We werlden, för forargclst stull.Matte nian säledes undwika alla tilfällen,
ya en ossyldig kunde förföras!

Genom warsamhet i de vttre nöjen ochforstroelstrne, grundlHgger en Christen äf'wen sin nästas förbättring. Mpcket kanwäl i sig sjelf wara läfligt och likgiltiqt,
men icke allt tjenar til upbpggelse. (iCor.6: 12.) Hällre, än at, genom et owarsamtbruk af de jordista tingen, gifwa anlednmg
ttl cn omattlig njutmng samt lastbar wäl-lust hos dcn lattförförde, mä man förnckasig sjelf de oMdigaste förnöjelscr, tp kär,
leken äspftar alltid andras uphpgaelse.
(i Cor. 13: 4. 5.)

4) En mild esterqifwenhet af smärrc for-ftelftr och oförrstter, hwarigenom wsr na-
sta osi förosämpat, stall wara säsom glo-
dande kal pa bans hufwud. Skusse du Icke
hafwa,förbarmat dig öfwer din medtjenare?
. - Match. 18: 33 - 35.

Til wsr nästas samweres tilfredsstäblande böre wi äfwen mcd all .sorgfällighet
arbtta. Detta ffer dcw sälunda; at wi fo-rekomme alla titfMen til förargelst; at wistpre wära egna uptanda sinncsrörelstr,hwttke, sasom en hastiqt uplägande eld, snartkunde antända de offyldigaste ock lugnaste
hjertan; at wi framför allt wackte osi förförklcnliga omdomen och tankar om nastan,
for afwund, misiunsambet och mera dplikt.
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hwMgenom Hans sinneslugn störes; dels
ock.ster det genom flitiga bemödanden, at
uti alla lifwets händelser gläda, uprätta,
trösta och hugswala honom.

Hwilken hugnad och tilfredsställelse är
det icke för en Christen, at under et fiitigt
bearbetande af A eget andeliga wäl, med
nit och trohet äfwen ledsaga sinä bröder och
likar pä sanningens och salighetens wäg!

En Ehristens pligt at uti sit um-
gänge med andre wara up-

Vet allmännaste utbrott af den blinda
egenkärleken plägar pttra sig uti falsthet,
bedrägeri, lögn och förställning, hwilka i
sjelfwa werket äro et groft förolämpande af
andra mennistjors rätt. Den falste wisar
sig helt annorlunda i det pttre, än han i
det ime är. Omheten bär han pä tungan,
tro och sanning i stölden, men hatei.i"hjer»
tat. Den bedräglige stpr inga oläflma me-
del at förfördela sm nästa, utan Zör det sst
uppenbart som hemligt. Inga forbindelser
ellcr öfwerenskommelser äro honom heliga;
kärleken är honom okand. Lögn och osan-
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ning wisar sig, dels uti förtigande af en
saks werkeliga sammanhang, dels uti et of-
fentligt wanställande af denrena sanningen.
Antingen det ffer til den andres stada, el-
ler för et ftvktigt nöje, är det altid owär-
digt, emedan det ätminstone icke bidrager
til nästans wälfärd. Deraf mäste hända,
at menniffjor undssp den lognacktiges um-
gänge, och förackta honom. Den rättwi»se deremot är i grund af sin bestämmelss
och den Christna kärlekens fordran redlia,
och upricktig uti allt sit wästnde, men tilli-
ka försicktig uti sit tal och umgänge, sä at
han ej mitzbrukar förtroendets sprak med
dem, som kunna eller wilja stada honom.

Afhandling.

V4pricktighet är en sinnesegenffap, at sä
Kandla och tala med sin nasta, at han tpd-
ligt instr wär werkliga föresats, wsra tan-
kar och wälmening. En Christen, som hv-ser kärlek och högaktning för Gud, hwilkenarcmstar Hans hjerta, kan ju annat än
oppenhjertigt ädagalägga det for menni-
stjor: Är ftägan om nästans sällhet, ffulle
han ej likasom i dagen wilja ftamställa sit
wälmenande tänkesätt. redligt och utan för-
siällning arbeta deruppä? En upricktig wän
är mera än dm dprbaraste statt, tp det för-

tro--



trotiga deltagandet t war Mhet stadgar det
inre lugnct. Annu mera wälgörande är
den upricktige i anstendc til sin nästas fel
och swagheter, dem han ej bör genoln smic-krets lagbet förtiga, ehuru likwäl icke för
alle uppenbara. Det är nog> at uti det en-
stilta umgän.qct warna, räda, bestrassa,
upmuntra. Allt annat förkällande wore
kärlekslöst, sä länge nästans fel icke utbru-
stit i allmänt stadande laster, som böra lika
allmänt, dock warsamt, motas. Uti lidandets
stund, Kwem Wille «eka den andre et öppet
medlidande? Latom alltsä wart ljus alltiy
lpft för mennistjor - - - !

Trofasthee wisar sig i et redltgt Upfpb
lande sä wäl af wara ingängna ofwerens-kommelser med andre, säsom 'ock wärt hjer-
tas egna fordringar. Alla löftett äro hell-aa för en Christen, emedan de grunda sig
pa ostuld och wslwilja. Liklväl bänder os-
ta uti sammanlefnaden, at mennistjor klaga
öfwer bristande ordhälligbet; men man
ibogkommer icke huru mänga loften ochsäkringar warit wUkorliga, hwars fullbor-
dan ankommer pä den andres förmäga,
ler andre omständiHheter. Ingen ting är
wanligare, än at t orden wara rundellg,
ty et wälsinnadt hjerta lsmnar sig sällan
til alla förnuftets föreställningar.
lighetcn bör dock anwända alla medel, somäro läfiiga. Mm det kunde hända, at

en
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en CKristen öfwerilade siq uti,sina fördrag.
Sker det til Hans egen stada, bör han dock
wara trofast (Ps. 15: 4.) > ster det til Ns<
stans förfang, som han ej kunnat förutse,
bör han gifwa HONOM all uprättelst; aN<
nars sarar han kärlekslagen.

Sannfärdigher stiljer sig icke Mycket
iftän upricktighet dock säge wi dcn bestäuti en benägenhet, at tala sanningen. Den-
na pligt äUqger ej nllenast dem> som ge-
nom lära och underwisning stola handleda
andra til sanna kunstaper> utan ock hwar
och en i den enffilta sammanlefnaden. Wär
nsstas wälfärd beror gansta mpcket uppä
den tröwärdiga underrattelsen > wi honom
lämne om hwarjehanda ting och händelstr.som äro af wlgt at kännas. Fördöljo wi
detta, eller intale honmn at tro ssdant,som är stridande mot sakens förlopp eller
natur, sä är han ju förolämpad. Härwid
fordras dock 1) at han stall äga rätt at for-
dra af otz en fullkomlig och noggran kun-
stap; 2) wär egen lDiga wälfärd ffall ej
derigenom kränkas; 3) andras rätt stall
dermed äga beständ. Deraf följer, at en
Christen ingalunda är förbunden, at uptäc-
ka ombetrodda hcmligheter, eller fsrtälja sä»
dana händelser, som lända den ftlande nä-
sian eller ock en offpldig, oerfaren ungdom
til förargelse. At fördölja en swaghet kan
ofta wara en npttig anledmng til den an-
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dras forbättnng; at icke känna en last, är
uti all upfostran wida bättre, än at ffäda
henne i all desi rpswärda gestalt. Annu
nödwändMre är det, at emot en walds»
werkare, förtiqa sanningen, ty annars bi-
droge man i sjelfwa wercket at stprka ho-
nom i oförrättcr, och ,ajorde sig sjelf olyck«
lig. All sannfärdi.qhet ware säledes stad»
gad, wälmenande, försicktig och lampad ef-
ter tiden, mcd et ord, uplpst. Men wi bö<
re äfwen tilse om det anständiga stämtet,
hwarmed man stundom omkläder sanningen
och sitt hjertas meninq, kan wara för en
CKristen otillätligt. Huru ffulle den det wa-
ra, sä länge offuld och ömbet ätföljer wärt
tal och hela upförande? Glättigheten i det
inbördes umgänget kan icke sakna et sä na-
turligt medel, hwars ändamsl cir at förnö-
ja, men ingalunda at sära. Likaledes mä
et kärleksfullt beröm, som eburu frikostigt,
likwäl icke förnedras ttl et lägt smicker el-
ler strymteri, anses enligt med den san<
ningsälffande läran, tp utom den aktning
man dermed wisar den ständagtiga
ten, gifwer man äfwen at andre tilfälle,
at efterfölja sä wärdiga — Den
trogne ooh samwetsgranne lesu wännen.be-
höfwer icke mänga fsreffrifter, ty deraf
hjertat fullt är, deraf talar munnen.
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Den Mristeliga wulwiljan ochbarmhertigheten.
"<3alige aro de barmberrine, tp dem stallste barmherrigher." (MatK. g:7.) Det är
onekeligt, at dm store Guden förbunditlycksaligheten med hwar och en dygdig före-sats och ,qärni-ng. Sjelf barmhertig emot
alla sinä stapade fornuftiga warelser upma-
nar han dem til samma sinnelag, och le-sus säger: warer barmherrige, sasom edex
himmelste Fader och det är egentligt
mennistjokärlcken, detta werksama, ömma
bemodanpe för nästanswäl, som utgör kän-
nemärket pä en sann Christcn eller Hans kär-
lek til Gud: detta utgör rättesnörct hwar-
efter han ftall dömas: tp allr hwad Ihafwen gjordr de-, minsta af minä bröder,
hafwen I giordc mig, säger lesus; ochkarleren är Len dyrbara statt, som tillika
med hoppet och förtröstan til Gud, trotsartidens och lifwets förgänglighet. Lätom offdä göra godt och icks fortröttas, ty wär
lon är stor i himmeten. Men det är icke
för blotta lönen, som wi stole utöfwawäl-wilja, ehuru det ingalunda är brottfligt,
at sasom cn ftitt tänkande warelse öfwer-wäga sinä gärningars följder; det är i spn-
nerhet af högaktning för wär himmelffe Fa-ders wtlja och wär Frälsares stom efter-D döm-



dömme, som wi böre göra godt; ty han,
som war sjelfwa godheten, hwars oräkneli--
ga ömhetsprof emot osi menniffjor
lägga Hans hjertelag, är för osi Christne i
ti den och ewiahcten den fullkomligaste
bild.

Afhandling.
i) Emor hwilta stc>le> wi bewisa wälwilja

och barmherriZher.
2) Sätcer huru der bör ste.

Första Delen
23älwilja och walgörande, är den ädlasti
pliqt hwartil lelu hela sedolära stall otz
förbinda; Den är af det widsträcktaste inne'
häll, samt höqsta enligbet med menniffjans
natur. Men eburu det beror pä war frihet,
at göra är det 'tcke likgiltigt huru det
ster, och emot Kwem. Huru mpcken stiljag,
ti.qhet finnes icke i mennistjors omdömmen
härwid! Ä ena sidan instränker egennpttan
sä mpcket begreppet om wär nästas wäl«
färd, at man tilstuter sit öga för Hans
werkliga behof, och tror Hans tilstand wara
tilräckeliaen sällt för at ej beböfwa hielpas.
Under förewändning, at mänge lättjans
barn och lastfulle tränga sig i den nödlidan.
de och bettlsmde staran, afwisas äfwen de

. fat.



fMgasttz.
,
Man Wer sia icke tid til ZMnD

ninq. A andra sidan sr frikostigheten oft
ta Urwal, och man glfwer geNom ett
otidia allmosa mera anledmnq til sMolös-het, lattssnnightt och ändva lnsters ftamMug,
än man hjelper den nödställte. Inqalunda
bjuder Christendvmen at wam barmhertig
Utatt urffillNing» Det wore en misitpdning.
Men da wi ej kunne Zranssa wär nästas
werkliga eller dickwde behof ftlom hällrö
(om det blir et fel) genom hjelpfamhet, än
lämnom den behöfwande til sit olpcktiga
öde.

Med drtta förutMande wilje wl nf-göra, hwilke de äro> soin böra njuta wär
nodhet och medlidande; i) Alle ufle, som»
befinnas utur tltstsnd, at geuom egen ftit
och arbete underlMa sit usta llfi Hurumänga beklaganswärda tilfällen gifwas ic-
ke i lifwet! De finnas > som iftän födel-sen redan blifwit likasom stängde frän da-
gens ljus och belagde med hwarjehanda
troppsplägor; eller stall wärt hjerta tilstm
tas för desie, efter de icke det minsta kunna
wedergälla wära wälgärningar genom sit
arbete? Huru mänge blifwa icke genom
ohckligä omstänvighecer r werlden bragtt
til fctttigdom och elände> förtrpckte/
de! OI som pfwens öfwer edra förfäders
dygder och lysande Kederstitlar, oH edra
ka förrädshlls, I som innehafwen- och da,
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geligen hopsamlen jordens omatliga Mnkel',.
utan at dem wärdigt anwända; weten I
icke, at edra ringare och nödställte bröder,
dcm antinqen afwunden eller olyckan stor-
tat, desie faderlöle barn, desiä nödlidande
änkor, desiä som ur fioden eller elden blif-
wit bergade, desie bedröfwadc, sorqsne ja
alle ufle och fattiqe, aro eder nästa, som
äfwen i Guds ögon och inför edra egna
samwetcn hafwa rätt at fordra bäde und-
sättning af edert öfwerflöd, och ömhet i be-
mötandet! I klagen öfwer tidernas bittcr-
het, men hwad gladje kunna de störda, somss litet och alsintet bidraga til andras lätt-
nad i nöden. Naturen och förbindelstrne i
werlden ma göra mycken ffillnad, sä at
wäre anförwändter, wänner, bekante mä
anses wara osi närmast; men wid fragan
om nöden och andras större behof, böra al-
la andra förbindelser wika. Hwar hällst en
ufling fins, är han dig närmast; sjelfwe o.
wännen, da han är i pttersta noden, bör
finna uti osi en sijÄpsam wän sjelfwe
dcn utbungrande rofwaren fordmr medöm-
kan; fäfängt bör icke den ustes klagoryp
höjas;, nej, da öör Religions stillnaden up-
böra och tpstna. Exemplet af Samariten
Luc. 10: 23 - 37. uplpsee delta.

2) Lastbare eller sädane, som aro staddo
uti wlsia mdande spnder eller swagheter,
böra icke uteflutas ifrän den medlidandes

» war-
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warkunfamma umgänge. Det är onekeligt,,
at de, sasom nödlidande, bora barmhertigt
bemötas sasom ftlande/ uphjelpas, bro-
derligt bestrassas. Huru ofta har icke en
wanartig ätergatt til renare seder genom
det man betygat honom sin medömkan'! wäl-
wiljans wälde är stort at krotza afwunden,
högmodet och hämdlpstnaden.

Andra Delen.
Barmhertigheten bör utöfwas i) genom

hwarjehanda timliga medel til lifwets un-
derhall och ffotsel. Desiä medel böra mäl-
jas efter den armes behof. Allmosor ffe
wanligast genom penninge tilffott, men det
är icke alltid det tjenligaste.

2) Genom hällsosamma anwisningar, och
tilfällen ti! arbete. Et godt md är ofta
bättre än mänga lpsande Zäfwor. Faderls-se barn böra upfostras, inöfwas i npttiga
göromsl o. s. w. Samhsllet har derfore
wisligcn dragit för.sorg för de uflas hjelp
genom hwarjehanda nyttigc? inrättningar.

Z) Genom et ömt och Christeligt samtal,
tröst och wederqueckelse. Man kan icke all-
tid wara i tilfälle, at gifwa af det timliga
goda til den torftiges behof, icke hjelpa den
förtrpckte til rätta, men hugswalclso kan
man aldrig honom wäg.ra. Ängstige och
sorgbundne äro äfwcn tcke med annat be-
tjente.

4)



, 4) M harmhertighet bör ffe enligt wäm
tilgänqar, samt med qranfkning, och wara
förbnnden med rättwlsa i anscende til an-
dre, samt i spnnerhet härflyta af et offrpm-
tadt bjerta inför Gud. Dä hafwa de sin
rätta Mmpel. Tp om jag gäfwe altt, hwad
jag äqer til de fattige «-' -- men ej Kadh

wore jag icke wärdig, i Cor, !3:Z.

Kärleken til owänner.
4)ch liklom inplanladt i

stjans hierta är behofwet at älffa och wara
älffad. Denna drift af kärlckcn som d<l
den är beständig, fär namn af wänffap och
förtroende, grundar sig egentligen upps en
lnbördes likstämmigbet i tänkesätt och sinne-
lag, (ehurn med sinä tilbörliga instränknin-
gar). Inbördes wälwilja förökar och stad«
z!,ar wänstapen, ja uti sjelfwa, lidandet
far sig i spnnerhet sötman af en trogen
wäns deltaqande, Men sä naturliqt dettaär, och af Sedolärans grunder nogsamt er?
kändt, är likwäl intct sällspntare at finna i
lifwet, än werkligt sanna wänner. Tor
hända kommer denna klagan mäst af öftrer-
hrifna fordringar eller anspräk, dem maN
gör pä den högsta fnllkomlighet. hos wänner,

Man

54



Man räkne icke til desias antal sädane siyg.
tige menniffjor, som, delaktiqe uti samma
läga afsigter, nnsibruka andras förtroende
til lasternas sä mycket friare utöfning. Wän-
fiapen säsom dpgd kan icke bo uti näqot
gnnat an et dyssdigt hjerta. Sanne Christ-
ne äro säledes ensamt wärdige detta äroful-
la namn; men äfwen ibland dem kan icke
alltid, för wisia stiljagtigketer i begrepp och
lefnadsomständiqheter, träffas et innerligt
förtroende, ehuru de äro wäre bröder och
spstrar i tron. Likhet i ständ och wilkor
fordras äfwen dertil, om den stall wara o,
twunssen. Hwad är dä wänffap annat, än
en broderlig kärlek?

Afhandling.
kan icke med Ma knytas, eller

bibehällas. Mänga anledningar förete sig
til denna inbördes fridens förstörande; i
synnerhct aro eqenkärleken och sinnes rörcl-
serne, orsakcn til kallsinntghet, hwaraf hat
och fiendstap samt asla ssags oförratter taga
sin början. Menniffjohjertat är i sanning
icke naturliqen böjdt til ondffa och karleks-
löshet, utan misiledes af sinä sinnliqa käns-
lor, hwilka, om de ofta utbrista samt kom-
ina til en wana, göra det warmasic bjerta
sinteliaen kallsinnigt och oböjligt. Cbristen-
domen til ära ware sagdt, at desiä tilfallcn

icke
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icke sa ofta inträssa; ty de flästa oforrättcr
och wänffapsdrott äro misiräknade försök afegenkärleken, o. s. w. Icke Heller äro alla
oförratter werkliga, utan en stor del up-
dicktade. ,Wi tale nu om'de werkliga.
Kärlekentil owänncr eller dem, som osi för-vlämpat, eller hata och förfölja os, inne-
fattar twänne wigtiga delar, nämligen:
«) en upricktig benägenher ar förläca den
felande nDan, och undraga Hans swagbet,
d. ä. försonlighcr; /Z) böjelse ar göra ho.
nom Fodr, wälsigna, bcdja för honoln
(Math. 5: 44.). Ingcndcra af desiä kär-
lekens bewisningar är omöjlig, tp bwarfö-
re stulle det annars wara osi anbefaldt, och
hwarföre ffulle lesu stora efterdöme fram-
lysa til en obrottstig eftcrlefnad? Det är
icke stridande med wart sanna sällhetsbegär,
utan fast mera dertil ledandc. Hdlare och
sällare pligt har icke kunnat föreffrifwas!
lesu lära tilsgnar sig mcd ffäl, at i denna
wigtiga del hafwa förädlat menniffjofläg'
iet. Men wi böre til naturen af den-
na kärlek mot owannerföra hwarken en
flags känflolöshet af andras oförratter, eller
den högsta grad af ömhet, walwilja och

.förtroende. All kärlek mot nastan maste
hafwa sinä olika grader, och bestcimmas af
sjelfwa föremalen eller tilfällen. Förtrolig
wänstap kan ej med alla utan undantaq

mpcket mindre med dnn, som otz
ha-



HM. En allmän mildhet, stonsamnet i ord
och gärning, hjelpsamhet, wälgärningar
samt medlldande hörer til dcnna pligt.
Kwilken Christen wore det ocksä, som ej
Mnde smärtan af sit lidande, förtrptelsen
öfwer nästans kärlckslösa förhallande, utan
at derföre brpta emot den kärlek han bör
icckttaga? Likaledes är nödigt athärwidps-
nunna sig, det en anstandig,ersättning för
lidna stador, samt forswar emot fienders
anfall m. m. fullkomligt bestar mcd kärle-
kens och forsonlighctens bud.

'

,
Förftnlighecen, som i likhet med det

Gudomliaa Wascndcts oändliga näd, för-
kunnar förlatelse, huru ädel i sit ursprunn!
ty den ar grundad uti et af kärlek til Gud
och nastan brinnande hjerta; hnru hög til
suni orsakeu i som aro: Guds oförstpltta
nad, lesu försoninq, menfflighetens swag-
het, nöd och ofullkomlighet; huru säll til
sinä werknmgar, nämligen et oupbörli.gt
samwcteslugn, inbördes frid och rolicchet,
samt ewigbetens belöning! ,Skall da en
troqen lesu efterföljare finna sä mpcken
fwarigyet lvid upfpllandet af det,löfte, ban
daqeligen gifwcr sin Gud iden bönen: ''för-
l«c ost säsom ock wi förlace" ? Wi wil-
je upmuntra hwarannan dertil genom nä-
gra korta, mm wigtiga anwisningar. - Be«
wara dit hjerta, du samwetsgranne Chri-sten, ifrän de häftiga sinnesrörelsernas

wald.



wald, i synnerhet dem, som upkomma wid
känsian af oförrätter. Du ärtänflofull och
mäste erfara smärtan af föracktet och för<
trycket, hwarmed din dygd belägges, men
segra öfwcr denna smärta genom förcställ«
ningen af din owäns oförständ: "de weta
icke tör hända, hwad de göra"! med Ste«
phanus utropa: Herre! nUräkna dcm icke
denna synden. Hindra din wrede atweder-
gälla ondt med ondt, at hämnas och at öf-
werila di,q. Föreställ dig stdan din owäns
tilständ, i hwad frestelst han warit, om han
me.d upsät, eller förledd, ensam eller i sam-
räd, wctande eller owetande handlat kär«
lekslöst emot dig. Tag ocksä i öfweraiä«
gande det goda, som kan finnas hos din fe«
lande broder, tp det är billigt, at erkänna
Hans goda sida —; döm sedän om han är
mera tamr än det spotffa löjst wärd, mem
wärd at förlatas än straffas. Gudomligt i
sanning sr det nöjet at förläta, och densom undaatt stormcn af sitt eqit hjertas
wrede, känncr bäst lngnet i kärlekens famn.
Tilfälle och uttrpck för denna försonlighet
kan icke saknas, när mildbetcn styrer alla
kropps- och själs-krafter. "Om du ossrar
pä altarer, och koMmer ihog, at din bro-
Ycr hafwer nagor emot dig Jack borr
och försona dIF med honom" Math. 5:
33- 24.

emot owänner liknas
wih
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wid gtödande käl ps ens hurwud. (Rom.
52: 20 ) De äro det högsta känneteckenps adelmod och en brodcrlig Ss-som Gud läter sin sol upgs' öfwer gode och
onde, sä bemödar sig ock den fronune a't
öfwerwinna det onda genom det qoda. Det
stall ej blifwa fzvsrt, at af Chrifiendomens
häfder och en pslitelig erfarcnhet hämta be?
wis och erempel ps denna dyrbara förbin-
delses werkan. Hela lelu lefnadshistone,
hela Pauli wandel, alla martprers eller
standagtiqe bekännares sidsta stunder, som
warit förbundne med wälsignelser, förbö-
ner och wslgärningar, wisa hwad kärleken
til owänner förmar. Hwilken lpcklig M-
nesförfattning atttls är icke det, at wara
lsngsam til wrede, hastig til försonlighet,
nxUmenande, öm och upricktig at hjelpa
den felande? Skulle ej detta sinnelaq i lif-
wet fullkomnas, ss ssall stminstone ewighe?
tm det göra..

Guds wishet uti lefnadsständens
inrattning.

wi uei en lefamen hasive mänga
men alla desta lemmar haswa icke



samma göromäl, sa äre wi ock mänge en
lekamen i Christo, ,nen inbördes äre rvi
hwar annans lemmar." Rom. 12: 4- 5.
Genom en naturlig jämförelse med menni-
stjokroppen, hwars alla ledamöter och lem-
mar hafwa sit bestämda föremäl, nytta,
nödwändighet, ordning, och pä et ss un-
dranswärdt sätt af den store Skavaren aro
-sammanlänkade til det timliga lifwets be-
siänd —, wisar Paulus alla Ehrisina med-
lcmmars närä förbindelse med hwarannan
til inbördes frid och wälständ, ehuru de en-
stiltc gafworne äro olika och pä mangfal»
digt sätt utffiftade. Hlpad denne
pä sä öfwertpgande sätt föreställt om bade
de naturliga och utomordentliga gafworne i
den första Christna Församlingen, v. 6-8.
kunne wi med Ml lampa uppä menniffjors
allmänna fördelning i farssilta lefnadsstand,
förbindelser, behof, föremäl,och lagar.
Gud den Allwise Skaparen har gjordt hela
mennistjoflägtet af et mennissjopar, men uti
desi fortplantning grundlagt sä mänga sär-
stilta förhällanden. Prisom Guds godhet
och wishet uti ffapelsen, och lätom osi icke
af otrons owärdiga föreställningar förwillas
til antagande af en blind nödwändighet uti
werldens uppehällelse, icke Heller af menni-
stjors wanliga kallsinnigbet förledas til
tröghet, tanklöshet och otacksambet emot den
Gudcn, hwars stapade we>ik wi äre. Fram-
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för allt erkännom, at det är lesu lära, som
gör osi upmärksamme pä Guds walgärnin-
gar, samt förbinder otz til iakttaqande af
alla de föreffrifter, som äro Bfne för hwar
och en sHrffilt förbindelse i lifwet.

Afhandling.

Ehuru det är solklart, at menniffjor, med
hwarandra jämförde, hafwa de siasta be-
hof, sinnes- och kroppsgäfwor, rättigheter
och ffpldigheter gcmensamma, samt aro sä-
lunda alldeles jämlike, sinne wi likwäl den-
na naturliga jawlikhet Kwarken wara eller
kunna wara i allt fullkomlig. - Särffilta
lefnadsständ, äldrar, prken och förbindelser

Gud har stiftat dem, ide wisaste
andamal.

i) Hwilken stor wishet blifwe wi icke
warlc uti sjelfwa det menstliga lifwets för-
sta uphof, tilwäxt och förändringar, genom
sa olika äldrav!' Behofwec är naturligt.
Hwem wille af barna-aldren wänta den
inoqna aldrcns werksamhet, hwem af al-
derdcmen den stprka hwarmed pnglingen är
utrustad; bwem fordrar af ungdoms-aren
allt det förständ, som en lancire erfarenhet
medförer? Af detta wärt Ilfs olika äl-
drar, samt smäninqom framstridande od-
lina, härrörer nödwändigbeten af särffilta
förbindelstr emellan föräldrar och barn,

lä-



tärare och dem som stola underwlsas, myNi
dige och ompndige, wärnlöse och manbare.
McNniffjosiägtet är likasom en kedja i hwils
ken den ena länken stprrer den andra.

2) Utom särstilta lesiiadsstHnd ffulle den
största förwirring upkomma bland mennil
stjor. Wi se ju sä oliFa gafwor,
per, böjelser, bäde i anseende til wsr na-
t«rs första inrättning, säsom ock til den
utwärtes lpckan. Alle aqa icke lika för-
Mnv eller tilfälle, at sjelfwe upofwa det'
samma, derföre kuntta icke alle lära ochum
derwisa; alle äga icke lika fallenhet eller
böjelse för kunstaper och wetenstaper, äf>
wen som icke samma fallenhet för arbeten
vch deraf följer, at farssilta
lefnads yrken finnas! alle kunna ej
winna lika förmögenbet, lika framqäng i
sinä göromäl, lika och enahanda lpcka, .ri«
kedomar o. s. w. Hwaraf söljer, at somli-
ge mäste genom andras biträde förffaffa sig
födan, den fattige mäste anltw den rike,
den swaqe bero af den starkares besspdd;
tp alle kunna icke här i dödligheten födas
eller komma til samma Om nu
icke Gud hade sä wisliqt ibland sinä bartt
fördelat sinä gäfwor, sä wäl de andligesom kroppslige; sä inre som lpckans, huru
förwirrad wore icke sammanlefnadcn? Nu
6r mennistjokärleken det band, som uprätt-
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Mer och förbitwer dem alla, och Gud ärad
nti all denna ordning.

3) Blandningen af lefnadssätt och hus.
Ms förbindclscr syftar ps det helas wäl«
stand; lpcksalighctcn är det allmänna
mälet; mcdlet dertil är en fri
mclse ibland mennistjor. Om wi undanta«
ge föräldrars och barns inbördes förhällan-
de, eller liflvcts första älder, som beror pä
et naturligt behof, eller en af Skaparen
förordnad nödwändighet, sä äro alla de of-
riga, större och mindre, högre och läqre
lefnads prkett owederfageligen förnämligast
grundade uppä wär frihet. Mcn denna frii
hcten bestämmcs af wärt gemensamma be-
hof som mennistjor, at söka wär lycksalig-
het. Gud har ju satt uti wärt fria wal,
at anten säsom jordbrukarc eller flöqdeeidka-
re, eller i hwad annat lefnadsständ som
hällst, söka wär timliqa bergning, och der-
wid äfwen bidraqa til andras wälgäng.
Den allmänna erfarcnheten lärer ju detta;
den wisar huru olyckttqe menniffjorne stulle
wara, om de icke sjelfwe arbetade uppä
förbättrande af sit tilständ, och medwerkade
i och med det samma til andras nptta.
Oqat är begäfwadt med förmsgan at se,
men wore onpttigt om ej de andre lemmar-
ne i wär kropp bidroqe dertil at förstaffa
det samma tilfälle til werksamhet. "Om
hela lekamm wore sga, hwar blefwe dH
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hirsien Men nu hafwer Gud satt
lennnartta hwar för sig ögat kan ickess;ga til hanhen: jqg bchöfwer dig icke,
eller hufrouder cil föccerna, ;ag behöfwer
eder icke Mc leinmar stola den en«
för den andra omsorg haswa." 1 Cor. 12:
14 - 26.

4) Men icke nog, at wi qenom desiähushälls förbindelser hamte den största tinl-
liga nptta; Gud har ock welat derigenom
bcreda osi en högre lpcksaligbet, nämligcn,
wi,qtiga anledningar til forbärrring för G
sjelfwe och andre, samt til stadgande afwärt flpktiga sinne. Huru stulle cj lättsin-
niabet och förderf annars .fortplantas i
rocrlden, om ej den ena wore med den an.
dm förbundcn, barn med föräldmr, makar
sinn emellan 0. s. w.?

5) Uppa denna wisa inrättning stöder
sig äfwen all frid och enighec, allt förrro-
endc emellan menniffjor. Utan et längt efttersinnande sinne wi tpdeligen, at dm'dnft,som af Skaparen är nedlagd uti dwarje
menniffjas själ, at älsta sig sjelf/ detta
sällkcts beqär är ej allenast, en wasentelig
Zrund til wär cgcn tilfredsställelse mcd wär
warelse, utan äfwen förbundit med menni-
stjskarlekens fcrdrin,qar. Och denna menni-
stjokärleken, detta förtroliqa umgänge med
wam likar, bibehalles, stärkes och fullkom.yas genom de särffilta lefnadsMnd, hwari

wi
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Wi befinne oZ. Wälsianom dcn mllde Ska-
parcn, som gifwit oft detta kärlekens och
enighetens band. Den höge och mägtige
stall ej mer Mnna si,q berattigad at under-
trpcka dcn täge och slvage, icke den rike at
utsnga märgcn af dcn fattige > icke den up-
lpste at förakta den enfaldige, icke den för-
mögnc at stafwifft handtera den behöfwan-
de. Ncj, kärleken ffall bewisa sig werksam
i alla detza naturens och lpckans wilkorliga
stillnader'; förtrocnde och frid ffall i sam-
hallslefNaden finnas> och Han, som är fri-
dens Gttd> Han äfwen, som osi alla köpt
hafwer til sällhet, wär Frälsare
stall wara det hltftvud, soni stprer alla lem«
marne i en och samma samfundskropp^

Den MistelW öswerhetens och
undersätares mbördes sorbin-
delfer.

''Fngen (bfwechet äe utM af Gudi; drtt
Oftverher som av, han ar stickad afGudi."
RoM. 13: i. DeNna wigttqa fänning är,
bäde i menffligt afseeNde och i anseendetil
Religionens förestrift, gAmdeN til all bor-
aclig frid sch ordning. Naturen lärer off/

E at
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at uti alla samfund mäste wara en anmän
lag, en lagstiftare, hwars göromal det är,
at befordra en allmän sällhet. Denna in«
rättning är af Gud medelbart stiftad, eme-
dan hela mennistjo-naturen, jämte dey be«
hof och ändamäl, beror af Skaparcns wis-
het. Däraktigt och vtacksamt handla alltsä
dc menniffjor, som icke crkänna Guds wll-
ja i allamenstltga stiftelser. Gud, somför-
bundit hela menniffjosiägtet genom kärle-
kens band, will ofelbart at Ma samfunds
lemmar stola stpras af en Ofwerhet. I spn-
nerhct är det lesu lära, som uplpser, be,
kräftar och helaar denna samfunds 7ag och
ordninq. Kunde nu Apostelen med Ml pä-
prka detta, i anseende til den hedniffa öf-
n?erbeten, sock i sä mänga delar hade fient-
liat bekandlat Cbristendomens bekannare;
paprkar han för Christne det säsom en sam<
wets sakeat wara underdänige all borqelig
ordning för HerraNs stull; mycket mera
böre wi, som lefwa under en Christelig Of-
werhets beffpdd, troget upfplla hwad wärt
samwete, wär Religionsstiftares befallning
och wär eqen timliqa wälfärd kräfwer. Det
är säledes icke endast den fria öfwerens-
kommelscn, icke blott behoftvet, eller et för-
ädladt sällhcts begär, som utsiakar wära
pliater säsom undersätare; det är i spn-
nerhet Guds och lesu heliga lag, som ä?

grund-



gruttbwatM tit alla salnöällslaaar. tlt öftwerhets och undersatares inhördes förening.

Afhandting.
1) On Lhristetig Öfwechers söchinhetser.
2) Undersscares pliMer.

Första Deten.
Ss wlda dm ftllmänna sällheten är huft
wud föremälet för alla borgellga samfund,
samt deras lagar, sZ kan Mm Ofwerhe-ftns förbindclft och HHänd derifrätt i all?
mänhet hänledas. Ntwikle wi narmandej»
ta ändamäl, sä finne wi

i) at det tilhörer Ofwerhetm at PttoMWisa lagar och författningar waka fot det
allmännas wäl. Huru lpckliga hafwa icke
alla Christna samhätten warit, ända tfrän
deras första upkomst, i det de blifwit styr-
de genom klokhet och famwete! Hit räkno
wi ej allwast de lagar, som befordra Christ«nas inbördes lugn och samwetsfrid, utanäfwen de, ssm äsyfta deras timliga wäl.
Hälsosamma författningar mäste i alla tidep
wördas säsom bewis af en Ofwerhets kär-
teksfulla ommnka; och ehurudane de tilfässefthafwa warit, dä en allmän förwillelsestat ibland Regenter och folkflag, mätte ws

E 2 lcke
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icke hänleda det ifran andra, än werkelrqa
kallor, nämligen laglöshet, Religions för--
akt och blindbet.

2) Tilsyn öftver lagarnas obrottfliga ef-
terlefnad, är en följd af det förra. Da
rättwisan enligt lagarnas föreffrift jämt
stipas, dä ordning oförrvckt bibehälles, da
hwarjom och cnom är bewarad den säkerhet,som samhällslagen tillägger, dä strass ochbelöningar med eftertrpck, med mildbet och
ovartisthct utdelas, nar en sorgfällig up-
märksamhet stankes hwarje lefnadsstand, at
det mä upfplla hwad laq och ordning äffar,
da är den Christeliga Ofwerheten tilfrcds-ställd i fin kallelse, och Gud gifwer dertil
sin rika wälsignelse.

3) At ffydda samhället emot öfwerwäld,
wccka för det allmänna lugnet och säkerhe-
tcn, sä wäl inrikcs som utrikes, bäde ae-
nom förekommande af wäldsamma stämplin-
gar, förtrpck, röfwerier m. m. säsom ock
genom et werksamt förswar emot fiender;
at nti krigsständet underhslla gudsfruktan
och mannamod; detta och hwad mera der-
med gemcnffap äger, utgör den Christeliga
öfwcrbetens föremäl.

4) At genom nvrriZa inräctningar i alla
lefnadsstand, bidraqa til allas wälgäng, at
öpna dc säkraste tilgängar til allas ber,q-
liing, til de fctttigas, sjukas och uflas wärd,
w. m. samt hämma allt, som kan kränka
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en förnuftig ordninq, frid och wälfärd, el-
ler försätta samhallets medlemmar i för-
trpck och uselhet.

5) Sjelf.qifwa et Christeligr cfterdönnneuti Gudsfruktan, tro och ständaktiqhet. le-su lära är af en förbindande kraft för alla,
och Gud är alla Konunqars Komma> - Der-
före uphöjer Dawid Guds ära, mcd en sä
brinnande anbakt: Alle Rommlar ftola
honom cilbedia. Ps. 72: 11. 102: 16/
"LycksaliZr der land, hwars RonunF adel
är", betpgar Salome Pred. B. 4: 13. Och
alla christna Staters erfarenhet instämmer
deruti, at et Christeligt erempel pä thronen
är en dubbel lucksalighet'för et folk.

Andra Delen.
Undersätares plikter äro:

i) at lpda Ofwerhetens bud och befall-
ningar. Utom laglpdnaden kullfallcr sam-
hallets uttcrsta ändamsl, och lagen blifwer
en död bokstaf. Den som säcrer sig emoc
Hfwerhecen och Lagen, han sig e»
moc Guds stickelse; men de, som sig dere«
moc särra, stola fa en dom öfwcr sig

Rom. 13: 2. Denna laglpdnad bör ffe
ej allenast för ftuktans ffull, tp Öfwer,
heten bär ej swärdet förl^äswes, utan
för Guds och samwetets ffull. (v. 5.) Be-
klagom de tidcr, da et folk nog lägt ssulle

för-
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förgäta sig, at uppenbart eller hemliqt afsä<ga sig all trohet «mot sin lagliga öfwerhet<Huru blodiga och olpckliga hafwa icke alla
Grors tider warit! "Men Yen som et tro»
sast hjerta hafwer, och wänliZc talar, Hanswän är Aonungen," Hrdspr. W: 11.

Z) Rärlek och wordnad tilkommer öft
werheten af ftere orsaker, emcdan han är
lagens wän och samhäMs undersäta«
ttzs wälgörare och far. Högackte wi alla
fiora förtjenster blattd wära likar, och äl-
fie wäre wälgörare, huru kunne wi dä Ne«
fa hem wördnad, som äro outtröttelige i
bersdandet af allas wälfärd? Frukter Gud/srer Konungen.
.

3) Vidraga til Ofwerhetens ych sam-hällets gemensamma ändamäl genom en
Villig upoffting af nagon wsr
tp det gemensamma västa kan ej befordrasutan mänZfaldiga koflnader och utgifter.DM ar sä uppenbart, at wi endast äbe«
tope osi lesu heliga utsago: "GifwerEudi det Eudi tilhörer, och HeisarenoMhet honoM tilhörer. (Math. 23: 17. Li.)
Dm rull, som tuU bör hen stqcr, somstatt tilkommer. (Zlom. 13: 7.)

4) At Md mildhee och billigher dömma
vM en Christeliq Regerings anstalter, är säwpcket mera wsr Mt, som enssilte under-smare öro sällan i tilfälle, at rätt kännattlU granssa allmsnna göromA. Hwarföro

tad«
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tadla det som obekant eller likgiltigt är?
hwarföre uphäfwa sig til domare? döm«
mer icke i förrid (1 Cor. 4: 5)

5) Adel är dcn Pault förma-
ning: at "wi böve halla boner och förbö»
ner för alla menniskjor, för Honungar och
all «öfwerhet, ar u>i ma lefwa uti er roligr
och stilla lcfwerne." 1 Tim. 2:1.2. Re-
ligions förnekaren kan pä intet sätt be.
mantla sin fräckhet äfwen i dcnna del. En
ftomCdristen. som tilbeder Gud är dock
den ädlaste undersäte.

Et folks och samhälles lpcksalig-
het under Guds mägtiga be-
stpdd.

"3!ättfärdigherens frurc stall wara frid,
och detz lön en ewig stillher och säkerher."
les. 32: 17. Propheten upmuntrar genom
detta löfte sine samtide til en ossrpmtad och
siändaktlg Gudsfruktan, förtröstan och rätt-
färdighet. I det föregäende bar han be-
strifwit de lyckli,qa Messianffa tiderne, ds
Konungar stulle lära sig, at mcd rättwisa
regera, och hwar en befordm det rätt
är, i det stället at, under tidernas förderf,

hwar-



hwaröfwer han klagar (v. 6 -12.), cj annat
war at befara, sn statcns ödelag-
gelse, som ffedde genom Babplonierne. D 6rättfärdige, som ej deltagit i rädande la-
ster, ffola wara trygge och i stitthet kunna
«afbida den sälla tiden, dä wisdom, sallbet
vch frid stulle äterstänkas deras land. Nlire
folt, säger Herren, stall bo i fridens hus,
j trygga boningar och säkerhet. Detta är
en malninq uppä den andliga frid och M-
het, som lesu rike med siq förde. Gudak-
tigheten har dock äfwen löfte om et timligt
tugn och, säkerhet, sä wäl för hwar och en
enskilt, som för hela samhällen; och om
det icke tnträsssr, at folkstags och rikens
Dorgeliga lugn är ewigt eller bcssändigt, fH
hHnledom detta ifran menstliga natmens ew
Wlta och allmänna fördc.rf.. Det hlifwer
dock alltid en fast sanning, at alla sambaa
len stä eller förfalla genom den mägtigs
Gudens stprelse, Han bestvddar de fromme
i landet,, och strassar dem som Hans naum

frukta...

AfhaMing.
i) Guds mägriga ward och bestpdd öfwep

samhällen.
H under hMs ward.
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Forsia Delen.
är et talando bewis uppäGuds

spnnerliga omwärdnad. Ifrän desi förstaursprung, ända til desi siutliga fall, uppen-
bara sig Guds mäqtiga ffickelser. Fänqen-
stapen i Babel äterkallade detta känflolösa
folk til den sanne Gudens dyrkan, och war
liksom en förberedelst til den Messianffatiden. Tilbaka komne frän Babel, stulle
ludarne ä nyo uprätta sin Gudstjenst och
borgeliqa statsförfattning. Gud förlänts
dcm bade fficklige härförare, säsom Soro<
babel, r7ehemias, tzagkunnige, nämligen:
Osras, Prophetcr: Daniel, Haggai, Ma«
lachias, och genom desie utwalde redstap,
dem Gud med prophmsta gäfwor utrustat,
utförde ban sinä stora afsikter. Da sanna-
des Prophetens ord: Ps. 127: 1. "oin icke
Hepren bygger hustr ej bewarar

waka wäkrarena fäfänZr." Tempclbygg-
naden gick wäl langsamt, staten stakades
af mänga fientliga försök och förföljelser
under Syriste Furstarne, men luda Sam-
bället tiltog dock i stprka, och war wid le-su födclse om ej blomstrande, likwäl luag-
tigt. Gud wardar och stprer,alla samhsllm
genom sin allt uppehallandtz och werkande
kmft, men det ster genom mcdel-orsaker.

i) Genom tilförordnad öfwerhet ochMl, som wcrWlla des bud och författnin-
M-



gar. Inyen Ofwerher är utan af Gud
Rom. 13: 1. Kunne wi wäl anst de

wisa lagar, päbud, räd och upmuntringar,
dcm en Christelig öfwerbet gifwer et folk,
til hefordrande af rättwisa och sakerhet un->
dersätare emellan, den ömma omwärdnad
om allas wälständ, lugn och trefnad, sä-som annat än den gode inrätt"
ningar? Af honom är wtshet och starkhet,
Han grundade samwetets och naturens laa,
det är ock Han, som uprätthällcr själens
krafter, at de blifwa werksamma. Den
rättwisa och ordning, som ibland et folk
bibehälles, hämtar sin förnämsta styrka af
den allestädes närwarande Domaren. Gud
<ir mcd i lagen och domen.

2) Gud gifwer sin wälstgnelse til alla
de föreragaydm, som äspfta Hans ära, re-
liqionens widmakthällande och samhällensbästa. At laqen efterlefwes och undersätare
willigt upfplla sit kall, och följa ds nptti-
gaste räd, är wäl icke en omedelbar wer»
kan af Gud, men det är Han, som genom
de naturliga gäfworne uppebsller och bere?
der hjertat. Hans Gudomliga ord, och
werkande kraft genom nsden och de fynliqa
andakts medlcn, häller det ädlaste af allt,
Religionen ock/ Gudaktigheten, wid magt.
Hans ära uppenbarar sig i hela naturen
Samhällets bästa beror pä den lpckliga ut«
Ang och do ffiMstr, dem Han bestämt.
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M han stprer äfwen det minsta til fma'än«bamKl > st wi af alla folkstags och rikensUpkomst, fortgsnq och förändringar.
F) Genom sH wäl naturliga medel, somen närmarc wsrd, stpddar Gud riken ifränMänga s«ror, Mdliga och förödands krig.

HUru ofta frälsies icke ludariket? Oinjcke Herren bewarav sta9en ——. O Hu»
M oomfatteligt och obeikrifweligt ärickedet<
ta den mägtige bestpdd. Genom-
wandra alla rikens öden! Du ser ej Hanshand, men du bapnar wid det underbara.

Job. 12 : 2Z «2g.
4) Genom oförmodade händelfer tilläter

GUd wisligt et folk at falla i nöden, menfrälsar det herifrän underharliaen. Hanrader öfwer werlden o.ch alla elementer. Detsom menniffjor icke en gäng kunna önffa,
och.föreställa sig uti inhillninaen, welkställesdock uppä Hans minsta wink. ludarnasyMpcl bekräftap detta tilfyllesi.

hlndra Dolen.
Lpcksaligtz det folk, hwars Gud Herrensr. Den andliqa sällheten och samwetsfri-

den är det högsta, soln et samhälls winna
kan. Derttl bidragcr egenteligen Religio-
Nen > Guds ord och n<id, jämte andaktsmed-
len; men huru mänga wälsignade anstalter,
til Gudaktigbetens befrämjande, kunna icke
ftf m CbnsteliZ wgering widtagas; huru
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harligt blomstrar icke all andelig Ipcksalig,
het iet wälstyrdt samhälle! tp genöm Her-
ren regera Konungar —; äfwen den borge-
liga och timliga sällheten kommer af ho-nom. Betrakta «) det inwärtes lunnec och
siillheten i et land, emellan medhorgare.
O hwilken dvrbar stänk af den Ewige!
Där frolnhet och laglpdnad, rättwisa och
wälwilja finnes, där utbreder den magtigo
Skpddsanden ro och säkerhet, lugn och för-
troende.

6) Det utwärces lugnet emot fiendtliga
försök. Kwad uträtta de mäatigaste riken,
dä Herren tager sin hand ifran dem? SH
mänga oöfwerwinneliga städer och enwälds-
magter hafwa sallit, och de som länder här-
jat, finnas icke mer.

>/) Timmeliy n?älgä!ig i alla lefnadsständ
och näringsgrenar. Den allmänna wälfär-
den befordras genom alla enffiltas sam-
manstämmande krafter; ty sasom ändamä-
let och orsaken til all samhällslefnad är den,
at hwar och en stall finna den lattaste ut-
wäg til sällhct, sä beror detta äfwen der-
uppä, at alle tilsammans arbeta uppä et
allmänt wäl. Mi detza allmänna förluäner,
som utbreda sig i alla llptänkeliga lefnads-
sätt, kunna alltsä samhällets lemmar, de
siörste med de minste, deltaga sinä be-
hof och önffningar. Et rike deremot, somsön-
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söndrar sig emot sig sjelf, blifwer öde (Math.
12: 25.) och hastar til sin undergäng. -

Äkta makars inbördes förhK
lande.

"«)en som af begynnelsen stapte menni<
stjan, man och qwinna stapre han dem—."
Math. 19: 4- Desiä Frälsarens ord äro en
förklaring och uprepning af den sorsia
qrundlag wid ffapelsen, hwarom Moses ta«
lar. At Gud stiftat äktenstaxet, ech besiämt
man och qwinna, at genom den närmaste
förbindelse' befordra fin inbördes wälfärd,
samt gemcnsamt bidraga til sit Dgtes fort-plantning, ser man ej allenast deraf, at
mennistjans natur har sig medfödd denna
parningsdriften, utän ock af sjelfwa histo-
rien om det försia mennistjoparets stapelse.
Skulle näqon olikhet af kön ifrän Forsiadörjan hafiva warit, och denna olikhet än-
nu- under mennistjoflägtets fortgang märke-
liqen wisa sig, sä kunde man icke hämta
sä mycket stäl af sjelfwa naturen, för'äk«
tenffapets helgd. Men nu ser man pä etförundranswärdt sätt den aldrastörsta jämn,
het och wisa fördelning af kön, til et owe-
dcrsägeligt bewis derpa, at Gud sä allt in-
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rättat, och at han b.stämt endast en man
ych en qwinlla at tilsammansbo. Af bes
gynnelsen war det sa; Guds stiftelse kan ej
stfwas) dch därMga aro alla pästaenden
om menmffwr eller folkstammar, som ssulle
warit tll forr sn het menniffjo - par, hwar«
om uppenbarelsen talar. ludarne hadewäl i en sednare tid miWrukat denna Guds
första lag men deras fördom och bjertäs
bardbet ran ej gälla til undffpllan eller ef-ierföljd för näaon ktok Cbristen. Det hög-
sta, som ttäst «skaparens stiftelse gäller, E
lesu egen utomordentliga bewismng och
wilja; tp allt hwad han ftzrklarade, waref,
ter Guds som honom sänt Kade.
lot> s: 30. Tiltaggom ännu de otpckor,som warit offiljagtige frän sä wäl mäng-
aiftet, som dett ojladiga parningen mettan
bäqge köneft. Hwilken owärdiqhet, hwilketwäld emot wära likars ratt, hwilken qrof
wisräkning uti mennistjors igen husliga
Mhet!

Afhandling.
3!atur och erfarenhet at mennistjo»
flägtets ädlaste fällbet i timlig mätto beror
pä äktenffapets helgd. Deraf härstpter
menmffjors inbördes frid, ordnina i
Kallet, utwärtes sediabet, hela familiers och
sfwen tilkommande stägters wälfärv. Det-
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ts är den werkliaa siammeri til bäde
stilt och allmänt wäl, til närwarande och
framtida beständ. Rpsliga minnen af foto-
na tiders och folkstags öden, deras sedelös-
het och deras fall! Ö! mägen I alldrig
bland Christna samhällen aterkomtna! mä
alldrig lättsinnignet, fräckhet och äktenstaps'
brott blifwa herrstanoe, eller nägonsin czpn-
nas i et samfund, där lesu lära förkuw
nas! Nej; heliga ware de banden> som
sammanknpta äkta makar wälsignade ware
deras inflptande pä en kommande älder, och
hedradt ware detta lefnaosstsnd, som nv-
rättbäller och befordrar hela tidewarfs wäl-
ständ!

Ma makars inbördes pllktex och rät-
tigheter äro bade qemensamma och enffilta.
De gemensamma äro:

1) at dewisa bwarannan en uvrlcktig
kärlek och snchsr. Det inbördes tycket ellet
kärleken för hwarannan är första orsakett
M äktenffapets band; det bör sä mycket
mera befästa det samma. Erfärenbeten be-sannar äfwen detta genom framwisande af
de lvckligaste följder. Dentta kärleken ware
dock Christelig, det är, grundad pä en sann
audsfruktan, förNuftig, ädel > upriktiq, be,
ständig; icke blind, icke blott en föhd af
de djuriffa luttarne, icke smickrande> oor-
dentliZ eller lättsinnig.



2) Undraga hwarandras swaZhet, wakä
efcergifne; tn kärleken fördrager allc, äv
tälig > stickar sig icke ohöfwistc i Cor.
13: 8. Det är icke möjligt, at wänta ettsa fullkomlig sammanstämmelse i mennii
ffjors sinnelag, at icke nägon fflljaktighet
ffall sig yppa > dels genom de uptända sin-nesrörelserne dels af andra utwärtes wer-
kande orsaker. Denna ofttllkomlighrt böre
wi likasom afräkna, och lned ani alfware
winnlägga osi om endrägtighet. Warer ens
til sinnes —. Cbristna makar kanna
nogsamt bchofwet häraf, och oswikelig är
den sanning, at et fördragsamt sinne före-
kommer alla brptningar> är likasom en lä?
kande olja utbreder lugn i den husliga
lefnaden. Förnuft och Cbristendom älägget
denna plikt. Likaledes wisar ömheten sig
wid lättande af den andra mcckans bekpnu
mer, oro, och börda.

3) Hafwa lnbordes omftrg om ej nl-
lenast sin timliga bergning, utan äfwcn för'
sinä barns upsostran. Ingendera matan
bör derifrän frikalla sig» At upfostra sinä
barn i tltckt och Herratts förmaning, - - ft
detta Hr äktenstapets heliga föremal.
ken är äfwen en bewekande orsak bärtil>
emedan den liksom ä npo Mrkes genom
wär assöda. "Akcenstapet ar allsm ärliZloch godr." Ebr. iZ: s.
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4) Wara trogen och beständtg> sä atlngendera makan mä hafwa anledning at
sucka öfwer den andra. Intet farligare kan
uvtänkas än aktenstapsbrott, ty deraf ffallnödwändigt npkomma först kallsinni.qhet >

derpä en dagelig strid och oenigbet, sedänen frätande oro > och siuteligen bämd > och
hwem kan upräkna alla de olyckliga följ-
derne, som deraf upkomma > uti upfostran
uti menffliga sammanlefnaden och det bor-
geliga samhället? We> den makan som gif-
wer anledning til föraryelst, och öfwerän-
dakastar.qrundwalarne til den husliga säll-heten! Aktenstaps stillnaden är dä oundwi-
kelig, lesu lära äfwensom borgeliga la-gens klokhet föreffrifwer denna enda utwsg
til afwärjande af et olyckligt äktenstap;
men buru oändeligen lvckligare hade det
icke warit, at i lifwet och döden bibehällatrohet och et godt samwete?
Ibland de enffilta stpldigheterna märke wii

i) at mannen förestär och underhäller sitlmshäll genom en klok och driftig omtanke.
Skaparen spnes liklom i den kroppsliga
bygqnaden, desi härdighet och stprka/ hafwagmndlagt, ehuru icke nägot företrsde > lik-
wäl en bestämmelse för mannen tlll den yt-
tre hushällsstprelsen. Dä nu äfwen intet
samfund kan bestä utan ordning, fordrasnödwändigt, at detta lefnadsständ stpres



efter enakanda lagar. All siprelst forutsst'
ter en cnda wilja, och det fordras uti den
öfriga sammanlefnaden, spnnerligen den
borgeliga, at nsqon af makarne likasom
förer hufwudstprelsen. Detta ttaturs- och
samhällsbehof är redan et tpst wilkor i äk-
tenstapet, hwarföre det ock wore däraktigt,
at förringa det samma. Men mannens
wälde är icke et egensidigt, et kärlekslöst
kränkande eller wanärande herrawälde; nej,
det är nödwändigt til bäqqe makarnas wäl.
färd, det bör wara förnuftigt och christeligt.
I män älster edra hustrur. Epl). 5: 25.
»ärleten cänker icke ondt, upbläses icke.
Rom. 13: 3. 4.

2) Hustrun, säsom egentellqen genom sit
köns naturliga kallelse, sinä känslors liflig.
het och ömhet, samt kroppens stick ämnad
til den inre hushällningens förwaltning,
samt til sinä barns upammande och första
upfostran, är säledes förbunden M moder-
lig ömhet, försiktigbet, omsorg för sit fo«
sier, för och efter detz framkomst til lifwet;
hon bör upfplla sin plikt som maka och
mor; henne är tilerkändt bade bekymmer och
omsorg i witza qwittliga ,qöromal; förwalt-
ningen af det inre KuslMet är den börda
hon ffall draga; det höfwes henne, at wara
sparsam, medlidande, tiltagsen i de faror
hon är underkasiad. Med et ord: man och

Hu-



hustrn böra hwarandra älsta> understödja >

högackta och efterkomma.

Warning emot oenighet och ffill-nad i äktenffap.

och er rike, som är twedrägtigc
emot sig sjelfc, blifwer öde." Math. 12:
LZ. All erfarenhet besannar> huru olpckli-
ga följder upkomma af twedrägts andan, ej
mindre uti samhällen, än alla mindre hus-
liga förbindelser. Ektenssapet> säsom det
ädlaste och starkaste band emellan makar>Kwilka för hela sm lifstid läfwat hwatan-
dra trohet och mäste genom twe--
drägt och den deruppä följande stillnaden
blifwa det wadliqaste lefnadsstand, och np-
lösmnqcn ffatl, dä den nog lättsinniqt be«
fordras eller gynnas, medfora otaliga
Ipckor öfwer hela sambället. OfwerwägoM
wädan för endera makan, at störtas i olpcka,
genom den andras obändiga sinnelag och o-
enighet> wsdan för dem bägge l anseende
til den owisia framtiden, betraktom denkallslnniqhet, som ssall upwäfa i de barns
sinnen, som äro äspna wittneN llt ett daqe-
lig strid emellan föräldrarne, försummelseni upfostran, som borde gifwas detza den för-F» sta
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sia kärlekens panter; förförelsen, som i sH
manga offpldiga äktenffap stall, genom wisia
ansedda hjonelags bedröfliga e.rcmpel, lik
qiftet sig utbrcda; ja betänkom hurudan
förwirring stall i hela sammanlefnaden, i
alla äldrar och ständ, inrotas, huru
gerier, mord och andra brott ffullegränslöst utöfwas, til uptändande af en
brottstiq twedrägt, samt gpnnande af äkten-
staps stillnad, med et ord, betänkom allt
sede- och hjertas förderf, all enstillt och all'
man, hemlig och uppenbar förwillelse, som
deraf uprinner, och dömmom sedän, om den
borqerliga och Christna lagens rättwisa
stränghet til detz förekommande.

Afhandting.
1) Orsakerne til oeniFher och stillnad i äk-

censtap.
2) MarninZ deremor.

Första Delett.
Nktenstaps ffillnaden är endast et nödfall,som alltsä ej bör för wida utsträckas. O«
enighet, fvm sä ofta upsatligt hpses under
uträknina af en lätt stjllnad, fär itke til
detta nodfall räknas. Emedlertid huru
manga orsaker och liksom frZn til MiHal-lighet gifwas icks l
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i) Twängsmedel, i äktenstapets forsta in-
gäende, kan icke annat än medföra split.
Men et werkeligen twunqet äktcnffap gäller
icke. Föreställom otz likwäl det fall ibland
Christna makar, at den ena pä et eller an-
nat sätt blifwit, ntan sit hjertas samtycke,
inleddiensä helig forbindeise. Hwilketanswar för den, som förorsakat et sädant
twäng, och en deraf upkommande misiballig-
het! Föräldrar, I som mitzbruken eder
mpndighet til edra barns ofärd, under den
förewändning, at tiden allt ffall mildra, el,
ler ock under et likgiltigt afseende ltppä de-
ms timliga wäl; rpsen fsr eder sjelfwe,
waren billige och Christligt tänkande;, un-
derwisen edra barn, räden, förmanen, men
twingen dem ej til sit eget fall!

2) Häfnga sinnesrörelsir wifa sig stun-
dom icke förr, än äktenffapet blifwit fullbor-
dadt, och dä blifwa de liksom en häftigt
antänd eld —; gcnom wanan blifwa de o-
lideliqe, och en da,aeli,q misisämja är et
fortfarande qwal. Blifwen dctta warfe Imakar, som klagen pä hwarannan, och häll°
re borden klaqa öfwcr eder sjelfwe;
rcnheten wisar merendels, at, dä detta är
källan til split, sä är det hos bägge. Til
at rätteligen mota det onda, fordras at
man gär tilbaka til desi ursprung.

3) Kudera madans hwilken,
ju uvfätligare den är, blifwer desto wädli.



gars. Ach, at Christendomen, som sa oup«
hörligt arbetar pä bjertats och lefwernetsförbättring, icke kunnat fullkomligen utrota
brottet ur den lättsinnigas hjerta! En för-swunnen trohtt, en bitter försmädelse, af-
wund m. m, lägger grunden til oförsonlig-
het, hat och hämd. Hwarföre öfwerwäga
ej Christne fin pNkt, at winnlägga sig om
en dagelig bättring hwarföre lsmna sig
til sä msnga förförelsens ögnablick
hwarföre ej med större nit utöfwa kärlekens
pppersta bud? ? - -

4) Olither i täntesäft och sinnelag kan
wisierliqen astadkomma söndring ochstridig-
het iMa makars sammanlefnad. Huruznänqa oordningar bänledas icke häraf?siridiqhet wid hushällningens förwaltning
wid barna-upfostran wid busliga aöroi
mäl och wid mänga obetydliga händelser af
detta lifwet. En ringa olikhet blifwer ofta
en början til hsrdt bemötande, och stadnar
wid förhärdelse s ena, och fientli.qhet ä an-
dra sidan. Granstom den daqliga lefnaden
ych dömmom opartistt om desi brister.

5) Et felsiager hopp och en iräkad fat.
tigdom är, tp wärr! äfwen en källa til
misilvckade äktenssap, bland den ringare ho«pen sä wäl, som den högre clasien af men-
niffjor. Man bygger et äktenffap pä en
tom uträkning om tilfallande rikedomar,
arf, lpcka; man blifwer i sit hopp bedra-
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qen, och oenigheten upwäxer smäningom.
Makar blifwa genom tidernas stiften hem-
sökte med widriga öden, falla i torftighet,
och beffullningarne äro de första armödets
följder. Man önstar, at et sä olnckligt
band mätte uplösas, och hastar til mänga
andra därstaper.

At detta icke är nägon diktad malning
pä menniffjors tilständ i werlden, wisar er-
farenheten. Förökom dock icke det onda med
öfwerdrifna klagomal, upsökom äfwen bote-
medlen.

Andra Delen.
lesu heliga lsrasintrpck, til siadgande

af all ordning och sällbet i det menffliga
lefwernet, kan icke miMnnas, huru
mpcket mera stall icke wänta, at
de oordningar, som i Christenheten pä et
eller annat sätt fättlinsteg, ffola afböjas?
Anförom nägra erinringar och warningar.
Weten det, Makar! som warit noq olpckli-
ge, at plägas af oenighct i eder husliga lef-
nad, samt deriqenom blifwen stundom fre-
jlade tll aktcnffaps ffillnad, eller ätminstone
til daqeligt knot; Weten, at det är pä e-
der sjelfwe det beror, at wara lpckliqe, el-
ler ätminstone, at finna det onda drägligt;.
Weten, at det ar genom edra förseelser >som I störten eder och sä mänga andra o-
ffpldiga i en afgrund af qwal och olpckor.

Un-



Undersöken nägot närmare, huru förhastado
edra ssutsatser och edra bestut äro. Skulls
menniffjors härdhet försatt eder i et twun'
gct äktenstap, ffolen dä icke med tiden
finna det mildradt? Talamodet lindrar allt
v,ch kärleken är tälig. Hwad wisa edra
sinnesrörelser annat, än at I annu icke
lärt eder at styra crt hjerta? Huru tunnen
I. som onde ären, tänka pä en husliq för-»
nojelse? Waren fördragsamme, öfwerssplen
hwarandras swaqhet och hrister; waren tä-
lige, och betänken, at kärleken förekomme?mpcken öfwerträdelse, och an mera, förbät-
trar (i Cor. 8: i.). Hwarföre bewisen I
icke mildhet och foglighet, under alla edra
olika tänkesätt, hwarföre öfwerdrif-
wen I edra fordrinaar och gören falffa uträk-
ningar? — O knpten ds ä nyo wänffa-pens ewärdeliga band; tacken Gud i dcn
goda>. som de,n onda dagen; bedjen honom
vm och ingen spllt ffall mera söndex«
siitä ert eget och edra makars hjertan.. »^

Foräldrars och barns inbördes
plitter.

naturliga grunden til foräldrars ochharns förbindelst ligger icke i nägon staq^



öfwerenskommelst dem emellan, emedan
detta wore endast et lekwerk, utan det licz-ger i et wist bebof, som Skavaren sjelf sH
wtsligen stadgat. Sjelfwa de oförnuftiqa
djuren känna innom sig en wisnatursdrift,
at fortplanta sitt flägte och fföta sinä foster.
Hos menniffjan är denna driften mem än
sinnlig; den är och bör wara bpgd pä en
förnuftiq öfwertpgelse om Skaparens beli«
ga wilja. Du ser o mennistja, denna sam»manstämmande ordningen i Guds
ta rike, du str huru han altt förordnat, dudömmer om Hans stora afsikter; du cnsam
bland andra ffapade kreatur pä jorden,
kan glada dig öfwer din Guds bespnnerli-
ga omwärdnad; stulle du icke med wördnad
erkänna dig beroende af Hans allwisa be,
haq, och anwända dina pttcrsta krafter, at
upfplla Hans föreffrift? Du är äfwcn en
Christen, och wet at din store Medwre uv-
penbarat för dig och werlden Guds wilja;
Skulle dll ei honom hörsamma? Du wet,
at all ting genom honom är ffapadt, och
uppehalles; stulle han icke wara berättigad
til ditt hela fyrtrocnde? Är du af bonom
kallad til en faders eller moders wiatiaa
wärf, med känsla af kärlek för din'assö-
da; ffulle du icke genom en längre eller kor-
tare erfarenliet haftba wunnit et lncksaliqt
tilfälle, at bidraga til lesu rikes tilwäz-t?Eller bar du med wanära detta heliga namu,som



som han, hwilken är en fader öfwer allt
det fader heter i himmeten och pä jorden,
likwäl tillagt dig, för at göra din afföda
lpcklig? Lär dock en gsng känna wärdet
af din kallelse, och wet fluteligen, at den-
na faders känstan war dig afGud förärad
til at äfwen bilda dit eget hjerta!

Afhandling.
1) Föräldrars plikrer ,nor siliä barn.
2) Varns plikcer mot sine föräldrar.

Första Delen.

3lf sjelfwa äktenffapets natur och ändamäl,
som mnefattas i de orden, inbördes hjelp,
fortplantning och upfostran, följer at föräl»
drar böra

i) med all sopgfälligket störa sinä barn
ifrän deras spädaste barndom, intil deras
mognare älder. Iu ustare mennistjan, i
jämförelse med djuren, svnes wara wid sitt
första inträde i werlden, beröfwad all far-
digket, at i det minsta kunna hjelpa eller
Mswara sig sjelf, desto ömmare wärd for-
drar hon. Det är wist icke likgiltigt, huru
späda barn i anseende til kroppen wärdas,
emedan redan genom moders-mjölken män-
ga böjelser, ja nastan bela Mens anlag,,
bildas o. s. w. At föräldrar böra bidraga

til
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til sinä barns hälsa och sundhet, til deras
kropps-krafters rätta utwikling, siadgande
och inöfwande til hwarjehanda npttiga eller
ock i deras blifwande lefnadsständ nödwän-
diga göromäl, är solklart. All klemighct,
feghet och oordentlighet bör sorgfälligt und-
wikas.^

2) Annu heligare plikt är, at gifwa sinä
barn en Christelig upfostran, eller andclig
omwärdnad, det är, bilda deras själ til
förständet, säsom ock i spnnerhet til hjertat
och sederne. Hwad det förra angär, kunna
wal icke alla wara i lika tilfälle at hand-
leda til npttiga kunstaper, men hwarje
CbristeN far och mor qifwe dock, likmätiqt
sit tilständ eller sinä krafter, all nödig un-
derwisning, sH wäl i timmelig, som ande-
lig mätto. De enklaste kunffaper, förenade
med et godt hjerta, och satte i werksambet,
kunna öfwertraffa den mäst lpsande upfo-
stran. Och huru wisligt har icke Skaparen
i denna delen jHmnat mennistjors olikhet
til börd och lycka! Hjertats bildande til
Christeliqa sinnclag och scder, til dyqdiga
och medborqeliga tänkesatt, är icke en sak,som i palatserne eller de högsta lärosäten
stall med uteflutande rätt förwaltas; Den
ringasto, den fatli.qaste och mäst betungade
hopen af mennistjor kan samla ät siq och
de sinä bäde dpgder och wisdom; desa o°
wärderliga ffatter, deHa wästlttliga förmä«
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ncr, denna lpcka. Beklagen eder icke, I
fattige eller rinqa acktade föräldrar, at
edcrt ständ är sä rinqa, edra wilkor sä
snäfwa, edert snille sä inffränkt, at lej
kunnen qifwa eder assöda en sä ypperlig
upfostran, at de kunna bekläda höqre
äroställen! Den högsta äran är den, som
I sjelfwe med edra barn kunnen cftersträf-
wa, at wara dpqdige, sedige, trogne

, ar-
betsamme, förnöjde med Guds stprelse.

Anwänden dä alla edra krafter, at uti
edra barns sinnen inplanta sadana böga
tänkesätt, sädana sinnelaq, som den ädlasto
bland menniffjor haft, han som sjelf war
foracktad ien rinqa tjenarcs ffepelse, men
bjöd hwarje CKristen at sig efterfölja. I
kunnen ock widare

z) med edra fromma efterdömen gifwa
et längt waraktigare intrpck pä edra barns
ocrfarna sinnen. Warom försikti.qe i wär
dagliqa umaanqelse, brinnande i Guds laf
och pris, ständaktige i dygdens och qudak,
tiqbetens utöfninq; bcdjom lifwcts Herre,
at han stänker sin näd, och i näden bewa-
rar alla sinä trogna barn ocb wänner.

4) Chnstelige föräldrar böra icke Heller
sorlumma, at, sä mpcket de kunna, bidra-
.qa ttl sinä barns rimliga lycka och wälstand
l werlden. En ,god upfostran är wäl det
bäsia arf, som kan qifwas, men det joroi-ssa, dä det med förnuft anwändes, leder



äfwen til et och samma ändamäl. Sällan
äro föräldrar sä bekpmmerslöse i detta aft
seende, ty de upoffra och spam ofta allt för
en jordiff lpcka, uppä bekostnadeN af en
sedelig underwisning. Sanna Christne sät-
ta deremot högsta wärdet uppä inre förde-
lar; de söka först efter Guds rike och Hans
rättfärdigbet; dernäst befordra de allt hwad
i Me mätto gagna eller tilfalla kan.

Andw Beten.
Barns motswarands plikter äro>^^-z

1) At älsta sinä föräldmr. Utom det at
naturens drift detta bjuder, sä förädlar,
Christi lära den barnsiiga kärleken i högsta,'
grad. Evb. 6: i- Z. «^

2) N)örda dem; deras tnogna förstnnd,
erfarenhet, samt öfriga sinnes
m. m. gifwa en otwnngen rättighet dertilÄ
Beklaganswärde de föräldrar, som,
försummelst i llpfostran eller egna elaka ef-/
terdömmen, icke förstajfa sig annat >än «

förtjent förakt!
3) Lydnaden berot uppä

ssyldigbet at arbeta för sinä barns
Förspnens wisa anordning är detta, och sulänge barn stä under sine upfostrares för-,
wpnderffap, gäller det. Wid spndiga be-
fallttingar maste man dock mera lpda Gudsn mennistjor.

0



4) Lacksimchcr för sä oföttrutcn möda.
Nar kunna wäl barn wedergälla sine föräl-
drar dcras orakneliga beswär? Men sä har
Gud förbundit menniffjor inbördes! Ötwif-
welacktigt böra barn föda och underhälla
sinä föräldrar pä deras älderdom.

Förbindelsen emellan Ehristelige
Husbönder och tjenstefolk.

">3n tjenare (träl), som är kallad af Her,
ren, är -Herrans frigifne." i Cor. 7: 22.
KZaftigare erinran kunde af Apostelen icke
.qifwas, til sä wäl mildrande af trälarnes
härda öde hos de fordna folksiaa, ibland
hwilka Chnstna läran först
*säsom ock til deras upmuntrande, at i sin
tjenst bewisa sifl säsom trogne Cbristne.
Slafweriet eller lif-egenstapen war hos hed-
ningarne drifwen til den omenffliqaste böjd>
sä at man ofta efter godtpcko behandlade
sinä siafwar som annan eqendom. Moseshade bland ludarne ajordt wlgtiga in-
stränkningar och förbättringar i träldoms
tilstandet; men lesu lära, som förkunnar
en allmän menniffjokärlek, war det
hallet, at ät denna bctpdliga, men fö>

trpck-
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trpckta del af menniffjostägtet, ätergifwa
detz wärde. Detta stedde icke genom nägra
utwärtes medel, icke genom wäldsamma
anläggningar, krig, upror m. m., utan ge-
nom lärans egen art, och desi ofelbara in-
flptandc pä mennistjoftägtets wäl. Tp eme-
dan Gud är allas ffapare, och lesus med
sitt blod aterlöst alla, sä äro' alla menni-
ffjor, enligt sin födsel och dclaktighet i lesu
försoning, kallade til enahanda förmäner.
Den utwärtes stillnaden i mennistjors til-
ständ, ersättes genom friheten, som i ande-
lig mätto ffänkes, och samma frihet utile<sn Christi Rike mäste blifwa et gemensamt
band til förening, förtroende, billighet m.
m. emellan den högre och lägre, herren och
tjenaren, den förmögne och fattige. Hwil-
ken hög grundsats! Följden deraf war
den, at mange» egendomsherrar ätergäfwo
borgelig fribet ät sine trälar. Träldomen
uphörde smäningom.

Afhandling.
1) Christelige husbönders styldighec, och

rärciczher.
2) Christelige rjenares deremot swarande

plikrer och fordringar.

Forsia Delen.
<?>et wore at pa et waldsamt sätt mitzbru-

ka dcn Christna läran, om man af
den



den Chrlsteliga friheten wille fluta, at alla
borde/sfwen i timligt afsecnde, hafwa lika
rätt och frihet uti allt, lika eqendom eller
ägandc rätt i allt, och säledes ingen still-
nad wara husbönder och tjenare emellan,
m. m. Den utwartcs stillnaden är en nöd-
wändig följd af mennistjors olika själsför-
tnögenbetcr, flit, omtanke, m. m.

Husbönder, säsom merendels tillika fä-
der för en fcmnlj, äro nti et förmögnare
tilstand, at kunna underhälla flcre. De aro
ocksä uti behof af de ringares tjcnst, hwil-
ken de gcnom en' fri öfwerenskommelse sig
betinga. Allt, bwad af denna öfwerens'
kommelsen sslunda flpter, äga de rärrighec
at fordra; Rattiqhct til sine tjcnares lpd-
nad, trohet, tjenstaktighet, kärlek och wörd-
nad. Detta behöfwer icke widlyfttqt bewi-
sas, emedan det ä andra "sidan utgör tjc-nares stpldiahet.

plikcerne för Husbönder äro: delsall.män-
na, dels eastilta De allmänna äro sädane,som förutsättas i all borgeliq och Christelig
laa; dertil hörer ömhec och kärlek, säsom
hufwudqrunden til allt watt förhällande
mot nästan. Denna kärlek bewise sig ej al-
lenast t ord och atbörder, utan ock i om-
dömmet, i hjertats tilgifwenhet för desie
lväre likar, som sä wäsentligcn bidraga til
wärt wälständ. Huru stridande mot lesulära, at kärlekslöst och härdt bemöta sit

tjem



tMsiefolk! Karleken wise sig uti befordran-
de af deras andeliga walfärd, uplpsning,
dpgdiga sinnclag och upmuntran til gudak»
ti,ql)et. O! at denna sa wigtiga sak mätte
mera? än wanliA är i wcrldcn, sytzelsätta
hlisbsnders upmärksamhet! De äro plikti-
ge at aenom förmaningar vch efter-dömmen stärka sine trosbröder nti den Chri«
sicliqa fton, saliqhetsläran., pliktige atläm-
na dem alla möjliga tilfällen dertil, icke
hindra dem uti audaktighets öfningar, som
äro i den Christna församlingen antagne,
icke sjelfwe mitzbruka sit anseende til deqares förledclft, icke tadla eller försmäda
dem för deras ringare förständsgäfwvr,
utan fastmera säsom fanne fader wärda de«
tas feder, och upfostra dem. Kunna demed
Job säga: lag rvar de blindas öga, de
haltas stöd / de farrigas fader-, Job. 29:
15. 16. s)nrn rik wälsianelse ffola de icke
störda j Pauli förmaninq, til Philemon, at
säsom en Chrisielia broder bemöta sin
näre Onesimns, blifwe attid af Husböndcr
iakttagen.

Akmintz för wsra likar, eburu ringn
de ock synas bör wisierligen ej för-smnmas> tp de aro säsom mennissjor och
Chrisine dertil derättigade. Förblindade
hvgmod, som sa vfta kränkt den arbetandb
vch tjenande hopen, likasom wore den ffä-
pnd til flafweri och förtrpck, til wanära

G och
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och blygd! burn fientligt har du icke be»
handlat din huru orimligt smickrat
dia fjclf! Stia ned ifran din inbillade
böjd, bctrakta din ingäng och utgäng ur lift
wet, och erkänn, med förödmjuladt sinne >

at den, som med tärar sicmkte det brödetj
han i din tjenst undftck, ar din b'roder> din
Me. En kärlcksfull Christcn högaktar hwar
mnn; kärleken ffickar sig icke ohöfwifft..,

Tacksamhcr, rärewisa, miidhct, ston.
samhct, wid mindre,förbrptelscr> ja aslä
Christeliga dpyder bcrä finna sit hemwist i
en husfaders hjerta. "Hwad räcc är, be.
wisen edra rzenare." Col. ,4'. 1. 'För»
dönunen icke, sä warden I icke sövdömde."
. Bne. 6'.

Deraf följer, at en husfader bör pä alt
möjcligt sätt sorja sorsina tjenares kropps-

krafter, och det utwärces wälständer>
samt framriden. Det ar sanNt, at m tje-
nare icke kan til alt detta> i arund af öfwer-
enskommel.se, twinga sin husbonde, men
Chrisiendomslagen och kärleken, är et
re twang> Kwariftan ingen kan frikallas.

De eastilta plikterne äro egentliqen, desom bero af öfwerenskommelse, och en twim
gande rättwisä. At gifwa hwarjom och
cnom bwad honoM tilhörer, ware sig til
Hans llfs bergning, föda, kläder, bomng
eller onnat, at uvfplla et gifwet löfte, ochwara ordhällcn wid utbetalningen af en ut^



läfwad lön> .äfwensom at lcke fordra nagot
Utöfwer tjenarens förmaqa, 0. s. w. bjuder
den naturliga laqen. Tjenare kunna der-
wid ej wara liknöjde, om och huru et med
dem stutadt fördrag upfplles. Christne gö-
ra det för samwetets stull.

Andrä Delen.
Da nu en tjenare har ab af sin hus-

bonde fordra det, som forut NNMärkt blif«wit, sä är han tilbaka stpldig:
i) at rröget a sin sida ,qöra alt> hwartil

Hans tjenst är smnad. Försummelse der-
wid kan ej annorlunda än som be-
drägeri, samt adraqa et rattmätiqt veistän-
de. Man bör ock icke wara en btott ögon-
tjennre, utatt, säsom Christi tjenare > göra
hwad GUd af hjertat. (Eph. 6-.Z-8.
Col. 3: 22-25).

2) tärlek, willig>
het, ödmjukher och alt hwad för en Chri-
sten anständiqt är, blifwe rädande böjelser
lws dem. Man stall da icke föra sä mpc«
ken klagan öfwer detta rinqare ständs för-
nkt> man stall finna den husliga lefnaden
ftedli,qare> och umgängct ffall wara ömsesi-
des uuricktiqt.

3) Men sadana fall kunna äfwen wara,
dä en tjenare behöfwer undraga, samt med
CKristeligt tälamod lida wisia oförrätter,
stminstons sädana beswärligheter, som sro
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dundwikelige. I förra hänstendet sr lM
standaktiy/ icke i det fednare
förnöjd med sit tilMd.

Ohristeligt wal af manner, cch
Plitter i umgänget.

man i hela Nattlren btifwer warst
en spnnerlig forwandtstap emellan kroppar
och ting, fä är ock uti u:rnniffjo-naturcn en
wisi samlnallstanimclst emellan mcnnistjor im
bördcs siiftad. Iu närniare namli,qcn wä-
ra tänkcsätt., böjclftr, och srder konima t

med andras, desto siarkare blir wän»
fiapen. Salunda har don Godc Skaparcn
fötbundit meiniiffjornc lncd hwarandra, ej
allenast för at gifwa dem en inbördes för»

utan ock medwerka til et sä wycket
bögre och fullkonlligare ändamäl» Mennit
fijor cnsamme> och til sig sftlfwe lämnadc>
wore altför otilräcklige til winnande af sin
sällhet, an mera ofullkomlige til beredande
af et alln:änt wal. Förftnen har derföre
tillagt otz en natur, som i ansecnde til lika
beböf, känssor och böjelser söker biträdc af
andras sällffap. Denna sälstapslikhet är en
grund til war förnilftiga naturs utwekling
och bildning; härifrän upkomma de fiasta

dpg'



hvaderne fZsom utnr sin linda, och en be«
tpdliq del af bestär i njlttninaen
af et förtroliqt umqange. Walsignom den-
M Gttds wisa inrättning, tilerkännom Ho-
nonl allena pris och ära, tp Han är "wärl>
sr h.ifwa pris och racL, emedan »Han ostssapar, och gcnom wilja aro aU riug."
Upp. B. 4: ti. Helgom st Honom alla
jordiffa aöromäl, förbindelsev och nojen,
det är: wid alt detta psminnom osi hettqt,
at det är Han, som osi gaf sädana tilfällen
at werka, gaf osi äfwen umgängen för at
njuta lifwet med glädje. En Christen kan
icke annat än nti allt handla för Herrans
och samwetcts stull. Detta är lifwet och
själen i war Religions lära, hwarföre och
Upostlarne fiändigt detta päprka.

Afhandling.
5) Christnas sanna rvol af wänner.
L) ChrisMKs förhällande i umlänger ochsainmanlejnaden.

Forsia Delew.
Det sr högst wiMat, ftt waw omtänk»

stim i walet af wänner, med hwiika wi
stole ofta umqäs,, tp oförmärkl öfwerffptta
wi deras tänkesätt och seder uppa otz, Lpck«.
ligt, da Chrisiendomens anda, fömilft ochstdclighet där räder. Wär Frälsare har

sjelf



fjelf wisat grunderne til en Clmflens wal.
1) Det böp wara bygdt PZ öswerrygelse,
icke förbastadt, eller af en fipktig sinnesrö-
relse upkoytmet, Den försia förtrottga be-
kantssap« som menniffjor i ungdomstidcn
görq sig, är wäl mera emedan för-
nuftet ännu icke ernätt en tilbörlig mog-
nad; men derföre böra Christelige föräldrarlcke uraktläta, at ä sinn, harns wägnar stad-.ga Yetta walet as sedi,qe och oförförde per-
soner, hwarmed de ffola narmast umaäs»
Huru, wäntar man wäl nagra goda fruktcvaf de plantor, som, bland Jörnin och tistlarupwära? de forqwafwas i sin forsta up?
komst. O hwilken straffbar sorqlöshet fin-nes icke i den wanliga sammanlefnaden!Är det da en likgiltig sak, .huru föräldrap
sjelfwe umqäs,och i hwad umgänqen de fö-.
ra sinä barn?
stwarning: den som sörargar en af desig
winsta, som tro pg mig
för stull
Wid en mognare älder tilhörer det offsjelft
we, at stadga et förnuftigt wal. Men hu-
ru ofta knvtas icke wänffapsbanden för en
tom, en ssyktig, ja äfwen lastbar sinnlighet,'
till upfyllande af all uptänkelig ondffa ochdjurista lustar? We desie lättsinniZhetensstallbröder, fom äro hjeltar i drpckenffap,,
otuckt och darstaper We, huru wanäradt
det Christna namnet genom laster,
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Pm man, bämtat frän den afqudiffa hedcn-
yomen, hämtat frän afgrnnden och mörkretZ
honmgar! Forundrom osi icke öfwer den
nnga werkan en sann Christcndom esomof-
jast äger i wertden. Dä tanklösbet, lättja,

och en djurisk sinnlighet är den anda, som,
tlvlifivar hlyilka wedcrstpqq-
liga fruktcr stall man' dä icke förspörja?
och hwilken wäda för Christeliga seder och,
umgängen, ? Beklaqeliga äro äfwen följ-
derne i timligt och borqsligt afseende; eller
börs wi tro,, at lastens bcmwist är>aradi«
set för den menffliga sammanlefnaden?

Christne böra warsamt undfiy alt detta,
o,ch sialla sig Pauli förmaninq til rättesnö-
re. Eph. 4: 14. 5: 3- -»- 18. m. m. Dk.
hccen i goöa och wärdigH sinnelag utMO
alffä 2) wanffavens och förtroendets qrund-
safs/ Dcraf ffall man bämta den ljufwaste
tilfredsställelscn, den ädlaste
den högsta aran; det ffall forsötmg lifwets
mängfaldiga bicterhct, lindra de bekpmmer,
som äro offiljqktiqt förbundne mcd denna
korta tiden, afwärja mania frestelser til
syndcn och med et ord, stärka otz i det go-
da. Du har en wän, som mtäMr för
Guds och lesu Christi ära, nyttja Hans
fromma anwisning; en wän, som är b?-
pröftvad i lidandet —; töm din sukan i
Hans fföte; du har, en wän, som deitager i
alla dina angelägenbeter; wet at HimleyF

god-
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godhet ffänkte dig Hans räd, nyttja dem
med sorgfällighet. Förakta icke Heller ey
wänfast bestrassning, som äspftar dit wäl
ty det är likfom en brand,. rpckt undan eU
den. Et rättffnssens wal af wänner ffM
aldrig medföra, änger.

Andra Delen.
Den Christeliga wänffapen har mänga

heliga förbindelser at upfplla. Ntom det,
samwetsgranna bemödandet, at i alt sit up-
förandö wara ostraffellg, bör en CKristen

i) bcwifa all tilbörlig akmmg för dem,,
ywarmed han förtrolegen umqäs. "Kärle-
ken yfwes iche, stickar sig icke ohöfwiftr."
i Cor. 13: 4- Hwad werkan ffall wäl en
förmaning hafwa, som rränker den enfatdi>ges scmnsspldiga ära? Hurn litet ntrattar
man genom en högmodig mbillning om sig
sjelf? Hwad är det fmicker,, som msngea
päräknar i sammanlefnaden säsom enqärd,,
bwilken honom bör gifwas? Wäldsammasinnesrörelser leda äfwen til andras förakt.
"Den som fäZcr rit sin broder: (Raka) du
HduZlige han är ssMZ Math. Z:22..

2) Wara upriktiZ, redlig, förrrolig. Sa-
kens natur fäger wäl, at en Cbristen icke
stall ovpcnhjertigt förtro sig ät hwar och en
obepröfwad man; men at med warsambettala sanninqens sprsk; icke ffrpmta och med
hpckleri bedraga sin nästa, mpcket mindre



en föreMven lvän, at utan
Utan swek och ränker, utan egennuttiga ut,
räkningar pppa sinä iankar ellcr rad för en
hehofwande detta äqnar en, CKristen.

3) Troher och ständakcigher foljer der-
M. Denna werldens barn wisa det: fful?le ej Cnristne d. ä. lesu trofaste bekannaro
ocksä wara i wsnffap faste! Genom trobet
blifwer ofta en misigaxning, forsonad. Krdsp.
16: K.

4) Framför alt npttja wänffapens inssy'
telse til en inbördes til räd och
Upmuntran i det goda, til tröst och hug-
swalelse i nöden, til broderlig bsstmffning
i förseclfens stund,, til eftergifwenhet i
swaOeten och öfwerilningen, til et manligt
motständ e>not därffaven, samt oförfäradffy til det onda. Detta alt wist sig genom,
samtal, ord, ätbörder och et ömt deltagan.
de i nästans wäl. Scilla stola dä wänffa-pens frukter wara för tiden, än sällare i
ewiqheten. "De som »nanga underwist has<
wa cil saligheren och rättfärdighefen, stola

-
.-" Dan. 12: 3. "Lsrer edM

Us lysi; -.

" Math. 3: t6.
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En christelig Domares plikter.

ti! hwad I gören, förty I hällen.
icke mennistlodom, uran Herrans,, «ch
är ,ncd eder i domen." "2 Chroy. 19'.
'Den fromme Konungen losaphats offentli-
ga förmaning til , domarena i ludarike
war alfwarlig,, och understöddes af Hans
gen brinnande nitälffan för Gudaktigheten.
Wärdigt exempe! för Christnes Domare?,
ämblltei har i alla tider warit anfedt sssom
den wigtigajie gren, af den borgeliga stpreb.
sen; nödwändigt til lagens werkställighet
til befordrande af rätt ock ordning bland
lcmmar i samhället, til förekon>.mande af
ondffqns tiltaasna forsök emot medborgares
Mrhet och rättigheter, nödwändigt til be-,.
lämmande af hwad lagen icke i alla
kilta fall kunnat förutse/ Denna menniffjo?,
inrättning är dock af Herran stiftad,
delbarligen genom samfunds-lefnadens bc.°,
hof; den är anbefald af Gud/ dels genom
förnuftet,, dels uppendarelsen; den är at
betrakta sasom en Gnds sak, tp den natm>
liaa lagen är af Honsm gifwen, af Ho.
noin sörftgnd och Job, 12: 13?

genom Hono«n regcra surstarne, och
olle domave ra jorden, Hrds. 8: 16, In?
för Honom alla folksiag, slsgter och
mynmffjor answam for sinä gärningar,



Pömmas' och wedergällas, Ia Herren är
domare öfmcr folken, han hepröfwar hjer?
tat, och läter sin röst höras i hwar och ens
samwete, i laaens heliga och frän do-
marcns rättwisa säie. Han är med i do-
men den aslestädcsnärwarande, den Allseen-
dc,, den inför hwilken intet oratt-
färdigt wascnde kan bestä. Känslan bäraf
mä gcnomtranga.domarens hjerta; med up°
lpftadt öqa til bimmelcn, ma han se ho»som är, med i domen^

Ylfhandling
Heligg äro en domares plikter;

ligen:
i) at utan wätd, partiffhet, eller egen«!

nptta laqen. Dcrtil fordras bäde för-
ständ, at kunna inle och med öfwertpgelse
dömma öfwer laqens föreffriftcr, samt lam,
föra dem med de pttrc yärningarne, sasvm
ock et rent och obeftäckadt samwete, at icke
handia emot bättrewctt, eller upsätligt misi-
tpda lagcn. Mennistjur se wäl endast detsom för ögonen Hr, och kunna icke insehemli.aheten af andras tankar; men säsom
man dömmer af frukicrne til trädets art,,
fä äfwen af de pttrc handlinqarne til up-
satet. I alla sadana uppenbarn ting bör
och kan en domare undwika misitag. Har
han framträngt til domarestolen utan före-
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gängen öeredelse eller pröfning af sig
burn olpcklig ffall han ej wara i sinä doms-
fiut; men bar han, som en sann
bemodat sig at winna all möjelig uptpsning,,
samt handlar derefter,, wälfignad är han dH
t sinä företaganden!

2) Men Kuru osta döljer sig icke brottet
under den stönaste larf, til trots för dm
djuvsinmgaste domaren, pä huru forwanan-
de sätt mHkännes icke understundom offuld
och dpgd, sä at hon, i Mllet för den hein-
sta wreden, löper fara at falla, et offer för
lagsns swärd! Sa tivetpdiga mäl kunna
förekomma,. och folkstagens tideböcker
wisa nog exelnpel derpä, at det blifwer pt-
terst swart, at urffilja den sannstpldiHt brots-
lige ifrän den ostpldigt anklagade. Dä
hörer det en domare, at icke förhasta sig;
tv, det galler menniffjors lif och wälfärd,
och ct obetänksamt bestut kan osta icke äter<
försonas. N)arsamher och särMighcc hos
sjelfwe lagstiftaren har pslagt domare sam-
ma grannlagenhet, och denna regel: halre
fria än fälla, är en bögtidlig sminnelss
deraf. Icke utan fruktan framträder säle-
des en christen domare för at gransta bwad
i det fördälda liggcr; han samlar tilhopa
alla mojliga anledningar, wäger deras bc-
tpdenbct, afhörer warsamt de witnesmäl,
som sig förete,, afrccknar bwad menniffjors
Nde öfwerilmng och ondffa kan werka til
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dpgdens störtande, och lämnar stuteligen do-
men til den Allseende, som förr eller senarsi ljuset frambringar sanningcn.

3) Mcd oförrrurenher och fiic söker han
ot befordra sinä likars rätt. Alt widlpftigt
och onödigt upffofnti alla
twunana och swekfulla rän«
kcr förebpgger sä mycket i Hans magt
ör; han wet at den lidande dubbelt lidcc
genom tidens men han wetock>
nt den rättsökande genom tidens längd
gon gäng kan hulpen warda; han ffpr ej
naqra beswär eller mvdor til utrölmnde och
befordraude af hwad ratt ac. Det npmuw

stärket och trössar bonom? at genom
sin flit och trohet förffassa si.g dö rättsinln-
gas bifall, de förtrpcktas wälsignelser,,
kors och faderlöfas iacksamma erkänfla. Glad
hastar han til sin domstol för at blifwa et
werktpg til sinä wedmcnniffjors wäl, ock>
tilfredssiälld uti samwetet öfwer sin
ning och trohct? afsäger han domen med
standaktighet. Huru ffulle han wäl annor-
iunda dä han lifligt är öfwerty,,
gad om sit ämbetcs wigt, den ewigcs nar<»
warelse och Christna lcirans fordringar l

4) Medlidander bör wäl i frägan om
menniffjors rätt, egenteligen tpstna, hwar->före ock en Christelig domare ofta med suc-kan nödsakas at fälla et stränqt utssag;
Men äger han icke tilfälle, at säsom Chri-
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sten, och utom sit ambete utofwatigbet emot den nödMdtc och olpcklige mitz-
bädarcn,? bör han icke pä mildare sätt be?
handla den, söm warit mindre wällande tit
tzn.gärmng, än en fräck och nidingsfull
MitzgärningsmciN? Huru osta förete sig
icke för laqsiiftaren tilfällen at benäda, u«
tan at derföre laaens helgd kränkes? Det
ster dä brotten kunna anses säsom närmast
gränsande til noden.

5) All omsovg nt sä wäl afböja lagens
Miftydning genom de illsillqns ranker> sä?som ock nedtpstck och fmämnqom qwäfwa
tratqirighetcn'hos menniffjor i samhäilsleft

bör blifwn en domares oftlbara
temäl. Ty om han ej med strängket bandi-
hafwer detta, stall nödwändigt bända, at
domstolcn efterhanden blifwer et tilhäll för
il!pari.qheten> och rätteqängssättet en spin-
Nclwäf. Det högsta förcmäl för en doiua-
te är> näst ei rättwist afgörandc af likars
twistcr, at stifta frid ock förlikning ibland
siridande pattcr. Bcn gudfruktigc kaN icktz
med et liknojdt öga se
de af oratta begrev> esscr öfwerilninq haM
til rättegängen, ofta ofwer de obetpdltgaste
ting; med blödande hjerta blifwer manwarse huru religionens magt <ir nnqa>, ai
fötekomMa split och cemghet, sä länge frö<
tt dertil nastan underhälles af et oförsiktigt
och mindre samwetsgrant förfarande wid.

, dom-



dömsiolen. "Skämme sig da en domare
och rädqifware cf orärr." Spr. 41: 20.

6) Wid alla tilfalicn sjelf roisa prof af
tzudarriZher, ärliDtt, wsrdnad för religion
och .qoda seder. Den gudaktige är wördnd
och älstad bland alla,' haN är fruktad, och
Hans ei-cmpel werkar ofta mcra> än siraff
och be!oningar> tp de förekomma det onda
i en framtid.

Plikter för tarare och ähörare i
lesu Lhristi församling.

är afSud, som otz meb sig Mf för.sonar tzenom lesuni Christum, och gifwit
vst förssnmgens ämbere," 2 Cor. 5: 18.

ord innefatta wigtiga förestrifter och
lärdolnar > nämliqen: at alla Christendo-mens förmäner, i spnnerhet et förbättradthjertä och wandel, en sann förnpelse (v.i?)>
Zro äs Nud; Gud är den, som osi försonat
och uptagit til sin nad; HaN bar giordt det
Mom lesum, war forsonare; och läranom
d,enna försoning, samt ämbetet, som stallsörkunNa denna ffedda förlosining, bar Gud
stiftat> Han har det faststallt. Hwarföre
sfwen Paulus, iasom af Gud utomordentli»
gcn sänd och underwist, förmanar i lesu

Chri^



Vhristi stad, at antaga denna siora förso,
ningen. Hwad Apostelen nu oin sig sjelf
ech alle Hans medbröder, som förkunnadö
lesum til menniffjorsfrälsning> talar> kan
:väl icke med aldeles samma rätt angä alle
ftanltide lärare, emedan de ej hade nägon
tltomordentlig kallelse at wänta, ellcr woro
itlrustade tned sä öfwernaturliga qäfwor,,
som lesu egna läljungar; men i hufwud-
saken rörer detta wisterligen alla. Tp för-
soningcn är för alla sicdd> försoningens
ra och ämbcte är af Oud stiftadt, och lesu
onmaning til stne Upostiar: ut i hela

äftvensom afsickten af Hans lära
ech wällärninqar, fordrar at denna siilin
Zörande lära förkunnas. Pä den grund
de äfwen Paulus t aN församlingar, där
han predikad-e lesu lära> insatt lärare, för
at imdnhalla,? utsprida och stadga et sä wä»
senteligt och saliggörande ord. Gamma
Mmd eller anordning, ehuru mcdelbar, är
ännu för lesu kprka och församlmg. Gäft
wornc aro manqahanda, Anden är en, somwerkar i alt. i Cor. 12: 4-31.

Afhandlmg,
i) Lärares wigriga förbindelfte.
L) Rhörares rvigriFa fördindelser.

Forsia Delen.
Hssodtvandigheten och npttan afetläroständ>i lesu församlmg, kan wäl icke afnä«

gon



Hon Christen med minsta stäl nekas. Detzsr ju naturen af lesu lära, det är försam.lingens eget andliga behof, som gjort oct)
i alla tider ffall göra detta ämbete nöd»
wcmdigt. Christne kunna icke ännorlundä
blifwa i salighctens kunffaft bibebällne -

och inqen underwisning kan pä annat > än
Srdente!igt> scitt befordräs i et sambälle.
ChristNe äro lemmar nti en och sämmakropp, ChristUs är wärt hufwud. Til up«
fpllande sä wcil af Hans wilja, soM wära.
mcdchristnas rattmätiga fordrinqar, pämin-
nom osi med en bclig wördnad bwad
re äro pliktige, at i sit kall bewisa.
le wi wäl blpgas eller rädas för känflan
af wär plikt?^

i) Lsrare bora? efter en sorgfällig
helse til sit wigtiga ämbete, äfwen forrfaräat winläqga sig om en ren öf-wertpgelse, och tilwärt i lesu faliqgörande
lära. Ar hwarje Christen dertll forbundenz,
n-.pcket mera erkänne wi> med en liflig höq.
aktning at wi dertil plik-
tige äro. De heliga lärdomar wi. förkun«ne, äro Herransa de bnd oth befallninqar
wi uprepe, äro Hans; wi förmane i lesuChnsti sind; all god och fullkomlig gäfwa
kommer ofwan efter af Honom, som är lju-
sets Fader; det ärHan,som osi bereddayör,
nt fom det Nva Förbnndets ämbete; Ho-H nom
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nom ware ära i ewighct> Honom är wär
trobet och nit äqnad j

2) Npttja laro-ämbetet til forsamlinacnssauna wälfärd; Uplpsnmg) förbättring ochfaliglM At lära> för,„ana, trö.
sia och hugswala, o huru dpra förbindclfer!tp all ffrift afGltdi Mgifwcn, är npttig til
lardom, til besiraffning, förbättring, öchanwisniNg i rättfärdighct. 2 Tim. 3: MM erkänne det inför wäre bröder, at afotz> säfom ffaffare cller förwaltare af Gudshcmlighet (den fordom förborgade
Evanqelii hcliga sanninqar och'löften),for-
dras trohct> 1 Cor. 4: 1. 2. Col. 1: '26.
Mcd rorda hjcrtan prise wi äfwen Gvds
siora uad, som icke fruktlös warii gettom
Watt rinqa biträde> 2 Cor. 4: 7. och mäft
te, Christus gcnom tron rikeliqcn bo ibland

rotads och grundade - mä ingen, somförer dettn andcms ämbtzte, sa lägt.förgäN
siq, at uvsätliqen öfwerträda eller försum-wa sin Ofwerherdes dpra befallning! Hansjelf ware det monster, det Ws som före!otz pä en sä ofta swar och mödosambam! .

.

- ,

, 3) Icke Heller wilje wi fördcha för WZre
medchnstne, at det är wär plikt, som Chribstelige lärare, at nf själ öch hjcrta, i werk
M. gärning ucofwä Ch.nstenvomentz bud.
'Mit hftrtä Gud! är redo M läfwa dig,
brmnande är mit begär nt täckas dig/' lasuc-



suckckr sn sann lesu lärjunge; och utan sin-nes stälthet stall hcm da äftvm kuuna mcd
Paulus scissä:, warer mine efccrfölMe> f«,
sonl sag Christi. L» at den andan> somup-
liftuäde PquNs> nrä uplifwa och Mka nl-
le trogne lesu wsuuer!, Förswinne förall
tid alla de, förkicnltga iänkcsätt> sinnelag
och ftder> so:n nägoN gänq warit en stote«M. i lesu försäntling; jbemödom osi> at
bibehälla, et 'rent och, Mswittadt samwM
inför Mtd och menmskjor: Äp. G. '24: 16.
'Dä är det wär tröst> at wi et aödt samweÄ
te, bäfwe; Ebr. 13: 13. sanst latomäfwcnvsifrMgä til nädastolen bestänkte med
lesu blod. Ebr. 10:22.

4) Bibehälla orvmng och sedernas helgb,sq mycket wi förmä.. Gud är det soin ser
til HMat> och granstad hwar och.ens in.
nersta själs rörelftt; wi tilwälle ötz dcrföre
icke denna höga bomsrätt; men menNiffjorse det för ö,äonen är; lärare aro förblmd-wäl försawwetets ssull> fty Chri»
sti kärlek lwingar oW,

, som ock för den
Christeligv Ofwerhetens befassninq > ja äf-
wen för, församlinqens> spnnerligen Me
trogne lesu, bckännares. enstHmntiqä wäntan
och billiga fordran, waka öfwer den utwär-
tcs ordntWn i andakts öfninqar,, i 'en
Christelig wan'del> i den husligä sammano
tefnaden, i ord, äthäfwor och Mninqar.
HwUken upmärksam, redlig och fämwets«

H H gran



gran Christen stulle wäl wilja UnhandrilD
M och dc sinä ifrän detta sä wiytiga band'?
Den fromme knn ej annat önsta) än at en
nitist, warsam och mild kprkotuckt altid bi,
behälles. Lärare böm det werkställa. 2 Tinn
2: 2Z;

, ~ . Aydra Delett. , ,
„

Ehrisielige Ahörnre) säsom lemmar i
församlinyen, böra: ~ ,-,

i) genom ?n sann läratriZhet bafwa om«>sorg öm sit eget andelign wal, Huru stola
de tro, utan at dc Horn hwad.Evangclium
förkunnar? Rllm. ic>: 14. 15. Ma icks
det Chrisinä namnet wanäras acnom en
brottsiiqförsuinmclse, tröghet, kaMnnighet!
Mä aldrig ansts för en lik,qiltig
huru mcm sjelf tänkcr om dc Gudomligä
sanningarna, samt huru ware bröder i tronj
wära barn och likar upfosiras i den Cbri-
sicliqa läran! Answarot är dyrt,, försum?
welsen straffbar, men säll och lvcklig är deti
man, som finner A beha.q uti Hcrrans lag;
samt dcruppä. tänkcr daczeligen; tp Gudwtll
at alle ffola frslste warda, och til sanninfkunffap kommn. 1 Tiln. 2:4 3
Pet. 3:18.

2) Trofast och utöfwa lesu lä«
rns bud. Det är Christi kärlek, ahkrares
igen saliqhct, som detta fordrar. Grassen
mcd frukran och bäfwan> at I sali^V
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tzvarden. Det är wisit icke af nsgon blinb
fördom eller inbillning om wärt ämbeteS
ansecnde, som wi päyrke hörsambet; wi
äre icke herrar öfwer wärt folk; nej wi äro
sändebud i Christi stad, wi.förmane o
sä läten dä eder med Gud förfonas, be»
wisen detta uti en sann bättring, en lef«
wande tro och christeiig wcmdel. Hrvar och
en ware sa til säsom lesus ChristuHivar. '^

3) Adagaläg.qa billighce uti omdömet,
atminZ, racksalnher, Migt underhäll utan
kliot, eller otälighet; tp "omrvi msä ibland
eder dm andeliga säden, (Guds ord) böre
wi upstära det rimliga.'' 1 Cor. 9: 12/14.
Gal. 6:6. Borgeliga ordmnqen, rattwisan
och lagen ästar det. De som wäl
förestä sit ämbete äro dubbel tack wärde. '

Det borgeliM famhällets och
Christng församlingW
des fördindelse.

rike är icke af denna rverlden, —3
ycan derril är och tommen i werl<
hen, ar jag st«ll wiccna om sannintfen."'Koh. zs: 2,0. Kfta hahe lesus, wär Reli.
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ZionF GtMre,. och foreMllt na-,
tzuren qf siy Mt andaVZlet förfäydnmg. Han M det nu äfwengen, för en hedniff bomäre.' At Hansy, 'ä.' Hans, samfund' ellex bekännaye-Orfam-!
lty.g, lika sH liteh som 'Hans lara, hade na-
got lordista föremäl a.f hor,qelig WM.inkräktningar,. rikehomar-len, är E at 'icke en. gäng dey
fräckaste otrö kunnat PrmH kasta en sa ne-'
hrig ffugga, PZ den. Saligaörande Uran.
HUM o.ftq hgde ;cke IMs Keliqt'hezyqat,'
at Hans lärdoWgr ey.daff sfpftaytz bättriMoch huru ofta betMat, at han, Wmmedlem i d?y ludW staten, 'war
Pad den bor,qeliga magtens styrM, huru
nitifft afstagit alla memghetens. förwillade
hegrepp, och upfordrinZar til uprättande afih synligt fike,. huru undfiytt alla möjliqa.
tilfällen til KMying fäfoW 'en jochiA ko?'
MW; huru wWörande' hastade han
til en ftiwillig död, och, ännu i döden be>-
kande,. at fannina och rätifschigl^et' way
Hans enda Memal? M,, han uprättahe
Gudomliga sanningens,, Myligionens/ pch,
salighetens rike hos alle sine bekännare, ochvtan undantag afha.ys lära utbredas; Hans ftogno
fördkas, och en allmän. lpckfalighet i bjertq
och sMweteWadgas,, oaktadt alla de för-stakningay och öden, fom borae-
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kma regeringar undergä knnna. Han bs'
trohet och lydnad mot Ofwerbeten,

men war dock sjelf sanmctets Konung ochMe!.,
Nhandttng^

Nt Christna förfamliyaen til sin wäsentli.
ga inrättmnq i,cke är nägon färssi"t borqe'
lig siat,, fum äqHr et öfwerwälde cftver dey,
horgcliqa reqerinqen, eller kan undandraqa
sig et sambälles laaar,,' eller sjelf stifta> m
ordning för sambällslefnayens alla
hehöfwcr ej hckp bewifas, Den är fastmeras liärmaste förhmdclse med samliället, och iö,llt det pttre underkastad den stprelse, fom
gen,om en borgelig öhverenskommelse är

Ofwerwägom derföre den, sällftet, som
Cbristne baswa, under Lagens, och Ofwerhe-bestpdd..

i), Säsom sMhällslgaett, endast päpr«
kar en, utwärtes, sediahet, til winnande afhet allmanna, Cbwstna för?
samliyqcn deremot arbctar sorsit andeliqq
wäl,.under ayswgr för Gnd, och
jkydd af
geyt, sä ärö Cbnstne' nog lycklige, at nti
sit inre samwetc fntt.fä följa sin store Hep?.
Ns och Frälsares bcfallning, fritt tröstq sig



genom hugsmalelscn af Hans närwarelfe.,
fritt akalla Honom i all nöd. Intet.utwär.«
les twäna iyga HMser kunna öfwerända-
kasta samwetets frid, intti wäld stö.ra sjH«
lens lugn. Sä grymma tider, som de fö'r«
siä Christne öfwerlefde unoer de bloyiga

stola Christenhetcns
aldrig mera, öfwerlefwa.

2) En Clmstelih Ofwechet ffyddar
samwetExiden 'pä det' heliqaste i utwäries
motto; tp M-istne säsom medbFrqäre, haftiva i alla ttder det äffat. Wälsianad
den laran, som af et sä högt wärde, fä ä-
bel bestämmelse'för tid oO ewiabet, sä
starkt intryck pä mennlstjors hjertan, likc<eftertrMigt werkat Pss gll boraeliq reqmng
i Chrisienbeten, sä at man äywänder alla,
kärlekens och klokhetens medet, ät bcffpdda
församlingen frän wäld och orättwisa.
til räknewi i spnnerhet, at den Evangeli-
ffa lärän reNt och heligt bibekällss, emot at,
la de som religiöns-förakt-,
otro och gudlösbet kunua O nwilkä
vlyckliga förwillelstr, oförrättcr och kränv-
llingar stulle icke en öfwerbanden taaande
otro medföra, om ej den allmäyna maksani-
heten det hindrare! t,p säsom intet samballa
kan bestä med en uppenbar Gudsförnekelse,
och de wädliMste medborgare äro de, som
försM Guds warelse och et lif efter detta,
sä kunna och Christne medborgaiF

'
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icke högre önsta, än at äfwen i pttre mätto
bewaras. '

'

, '
->

>
' Z) CbriMndumen, fasom grundad i Guds
Uppenbarado ord, och Icsu eget öffentliga
wittnesbörd, är af sa widsträkt inflptelse,
pH wär lpcksalighet, at wi' icke kunne nog
fullkomli.geu tilwära i desiäkunstaper. Christenbetens behof och vlikt
blifiver altsa, at följa Pauli rad: waxer,
til at wi komme til en fullksmmen och
stadgad äloer. Wi se wäl Mnstn af det
sörborqade, fom aldriq t dödligheten ffall

men wi se ock niänga härliga
anledninqar, wi Mnve ftere yädsns, wäckel-ser, at förffassa osi fullstänyiqare kännedom
om wär Gud och Frälsare lesus. HanS.
ord är lpckta, som uplpser och allt frPn-deles klarare/ffall' lpsa för osi. Hafwe M
icke ännu haft eller upnatt alla midel, so»
fullkomna wär sanna uplMning/o sä nptD
jom de, sum ännu, 'af' naden oI gifwas i
Men en annan grund kan ingen lägga, än.
den/som laqder är, hwilken är lesus Chri»
stus han i tid och i ewi-qhct. Bedjom
wär Frälsare, at han ms rikeligen boibland
ösi; Glädjom osi deröfwer. ateu Chri-steliq Reaering lämnar osi det öpnaste ril.
fälle til wart "fullkoinnande. Detta ster ge»
nom bälsosamma författningar til den E-
hangeliffa lärans wcrksamma instptande pH
hogre och uplpste och enfaldige
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ymr af församlinge.n; genom Läro-ämbetetHwaksamma nit och wärd, sä wal pm en
fann ChristendoPs kunstap, 'fom sedcrnaH
helqd; genom underwisnings anstalter til
CKristeliqe medborgares,' ämbetsmäns och
lärares daninq;det ster genom den offentli-,
ga andaktens" bihehällande i sin wördnad.,
genom förbättnnqar af allt Yef,/som den
Christna samtidens hehof pDallgr, samtqe-
nom ömsinte Christnes rädplägningar, en?
ffilt och allmänt.

- 4), Genom en noggran wärd, af den nttre,
ordninaen, och rcligionsbrukcy i församlim,
Zen, förbinder äfwen en Christetiq öfwerhet,
Christendomens wälMnd mcd den
M sällheten. Christne äro ät anse, häde sä-,
soAi medborgare i sqmbället, säsom ock lem?,
mar i försftmlingen. Den personliqa pttre
Hkerheten och wälfärden/ utefluter icke
Me eller Reli,qions sällhetcn. Likwäl, föy
at uti luqn njuta friden för sit
ych för bekännelsen af lesu lära,, behöfwep
yn ChrWn äfwen qwalfritt njuta och biwi-.
sta alla nödiga andaktsHöfninqar. Hweln.
Wille at deffa"stci «ti Chrtstna
lingens fria wal? men ock ä andra si-,
dan böm de sä inMttas, at de icke blifwabinderliqe för den borgeliqa
den.

'

Christne hafwa gifwits ,' svm '

M
wandlat M til xeligionsbruk, fe-.
fier, fgstor m« m, til en lxtpdlig wada för



famhället,, äfwcnsom til hinder utr sjelfwg
falighetens fak. Skattom osi lpckelige, som,,
.czenom nitiffc Resigioils-förwandters
l förelung mcd cn öm naering, fätt de ut?
Mrtcs pläqsederne och hyliqa hruken rcna»

samt närmare lämvade til den Evan,qe«
lista cnkalden. Kprkotuckt-n bibchälles i sin
alfwarliqa stränghet. Allt/spftar uppä
qllmän upbpggelst.

MMen M fäderWtandet>
"«.ar c»tz akca uppä osi ilchöryes, ril ar M»xyäHu cil tärek och' alla goda larningar."'
Gbr." iy: 24. "M widstraktare wäla fvr«
hinyelstr menniWor i sarstilta ständäro, dcsto ällmännare blifwer kärlefen til
yem. Vlodsbandet, bchofwet, sällbetsbegä-i
xet och en hemliq drift i wäp natM under-
hässer denna kärlek. Wen wi' kunne ännu
föseställa osi fäsom lemmqr i et siörre
ftind, som äfwen fordrar af o§ enwerksam
mcmnstjokärlek.' Et aemensamt fädernes«tqnd, säsom sammanfatt af ftere enffilta
hushall, perfoner, höare och Mre, fattige
och rike, befallande och lydande, har et och
famma allmänt ändamäl, at sa wäl ffpddas
' ' - tH



<il lif och egendom, som winna all möjelig
limlig lpcksalighet. Detta stora behof är'
tvisierligcn dcn förnämsta orfaken dertil,
nt niennissjor i alla tider 'erkänt sig ffpldigs
sit älsta sit sildernesland.' Dtttil kommer
ftnnu en naturlig otsak, at man, i miften»
de til födelsin och «Man wid et wisit land
öch sig meralpcklig där, än
annorstädes. Huru foredrager ickit
den torftigaste ort, framför de största för-
lnäncr et annat land, ? Detta" är en na-
iurlig drift men wi böre prifa den wift
Skaparen, somderigenom för menniffjofläg?
iet utstal-at, huru och Kwar. de bo stola.

G. 17: 26. Hwilken blandning och
tzlrid stulle icke annars iwerlden?
«nqen warafönwjd med sin lott, utan de
fiäste täsia, at kömma til de största luckans
högder; fäderneslandet stusse wara et tomt
tiamn, och äll kärlsk til wära närmaste likar,
förkolna. Grundsgnningarne i lefu
hefästa än widare denna Skaparens beun«
.yranswärda anordning, och Huru lsngt Kasiwa icke Christne gäti i utöfningen af Yeiiällmänna menniffjokärleken l

Afhcmdlmg.

för fosterlandet wifar sig i all<
mänhet uti en ädel upossting af lif, häls^

och



och egindom til det allmännas förswar och
bäsm. Betrakte wi säledes

1) Kuru Chrisine medborgare upossra sit
lif til sitt lands förswar, sä är det wäl aft
gjordt, at hwar, och, en egenteligen dcrtil är
förbunden >, men samhälls- ordningen har
dock fastscällt- et wisit,Ständ),hwars plikt
.det är, widalla tilfallcn afallmänna
xor och hytandekrig) förswara, sitt fadcrnes-
land.,, Krig äro wäl och blifwn i alla ti-
der olyckliga wedermälen af menniffjors ew
fiilta, och hela folkstaqs, förderf.och, härda
mitzräkninqar,
uplöslig gätä, huru folksiag sinemellatt ic-
ke kunnat>.Mer sä,mänga arhUndrädens
rpsliga miiinen af blodiga, och förvdands
fnq, bringas til storre frid och cniqhet:
Det,.är,,tör,,händä et bewis lmru
menmffjo-naturen är lägt under, sit wärde >

är, som alta menffligä
tnrättnittgar) wanmägtig, och hmu liter. den
Ulasie'af alla kunffqper, Neligionen, lesti
ftidsttMnd?, lära hunnit framtränga til
Menniffjors, hjertan) för at afboja alla o«
hyssgliga utbrott af den wildä wreden, samt
alla andra uptända sinnesrörelser. 3)U war
dock) fridälstande hjcrtats Konung och Her«
re! sjelf et ercmpel, huru mau med den o?
inffränktaste magt stall wika för hatet och
hämdcn, med den ädlaste frimodighet fön
kunna sanningen, samt utan blod och suci

kan



kan bereda menniffjors wäl. Du föreffrefaldrig dine bekännare, at, til fortplantande
af din lära, taga,til swärdet, harja ländet
och twinga 'underkufwadc folkflag, tp d'u
segrade med din anda och kraft. Men Gu-
Volnliqö FörlHare! du säg menniffjo-sam-
fundcns förnurring, deras ofullkvmliqhet
Vch brister, du nekade ej, nej.du förelade
dine änhängarc trohet, rättlvifa> nwd ochstandäktiqhet i ällä färor; du förbant dem
til l.pdnad emot en lägli,q öfwerhet> til,kär-
lef för h'war man > ,och til eN 'ädel sjclfföl-
sakelst af,Nf och walfärd för lagens, reli-oH rättwisckns helgd.,
säg Christne warä ,de Mndnktignste, i stri-
dbn> man,M dem bedja, Kke om tilsalleat
MgMä offpldigt.blod, meN/sit Gud, wille
öterförsonä, de sindande. . KriZcn hafwäMt icke uphött, men ChriM hafwä ansctt
dem> fäsom de,'pttersia nöbwärn. HUru
mättyä öVclä,<MNde strider häfwa ej Ch,ri-
stelige medborgare huru Mncket
blod sparat) dä ärelpstnäden,, och högmodet
warit tilreos, at utgjuta, ströMmar deräf!
Bekläganswärda menstlighct, när will du
finna och rätta dinä willor> när will du nf-
Wqä hämden, splitet
dast för nöden och det ptterstä behofwet, gri«
hä til swärdct och upoffra din krigsärä förFridens och sämhällens lugn! Warom dä i
Nödens stund icke försägde> stridoM med ett
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bförffräckt tapperket ecköt bem, som i sinroflpstnad Mja allt upMka, knptom stdan
wighetcns band, och alffeN edra ftcnder; de
äro dock cdm likar och bröder. Tagen de
tvarnlöse i förswar, stoncn döm som, intet
ondt gjort> äterstäslen medborqare i sittoch säkcrbet» aodtgZörcn M bwab Ikunnen, och bcmbarctt ftidens Gud Ma
tacksambcts osscr! En Cöristelig,. stridsMan

oförfarad, rättwis) försiktig, radig, ffoNisam> medlidande> kärleksfull; se där.
ka pliktcr han bar ut upfplla. Försumnmrhan dem.genom feqhct, härdhet och
mod> o hwilka olpckor.drager ban icke öftwer sstt fädernesland! Öch"hw'rlka rättmäi
liyä förebräHlstr stola icke betunga Hans
samwete? .

'Men wälsignvd är den Christnebjcltev vähän strider) och eftcr striden äter-
kommer til lugnets stöie.

'2) Medborqare börääfwen upossra hälsii
vch sinneskraftkr til dtt NllMäNMis wätfärd:De ftebliga, yrken. uti et samhälle fördräWcke'n. sjelfförsakelse> ehuru icke, de knstHv§ i- lifivets, uppenbara faror. de, söMKppä wetenstapernas) konsternns och
wisningrns fält wilja gaqna med sinä MiMprr, mödor, räd och niiWan, böra ftäW
for M uplifwas af eN sann gtidaktighet
och allmän mennistjokärlek.. Det qäller icke
bloit en enffilt nptta wi söke, icke en elleknnnnn instränkt fördel för wär nästaz nej
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det gFller e.n hel samtid, som med stäl
drar nit och trohet i wart kall, det gällek
hela den lidande folkmängdens l,uru
jvi, säsom läka«, domare; förswarare afhwar. nia'ns> veivake dcnsamma det gäller
hcla den npwärandc äldcrns timmeliga wäl>
hurn wi ined oförtrutenhet ttpossre wara
krafter til desi. underwisning ja det gäl.
ler Hftven tilkon!tnande siägter> som oftl-
bart stola draga nytta af den ms,da, hwar»
til wär tid ochhälsa warit äqnad. At, icke
stp nägm swärigheter, icke för sin
het eller ock läfliga fördcl upössra et högresom fädcrncslandet af osi wäntar
upfpldt, tilhörer en sann och Chrisielig
borgare.

,3) Genöm war rgendö,n stall fädcrnss;
landet äfwen blifwa pä et werksantt säti.llphMpt. Ware delta eqenteligen fagdt för
de förmöglle och riFe i landet) söm genom
Forspnens godhet kömmit til et stort wäl<
Dnd. , lu, högre,,och större Guds gäfwor
äro, desto större plikt uvkommcr at wäl am
wända dem.. Ware derföre Pauli forma»
ning städse för ögonen: "eder rtkedom tjene
andras fanigdom i hyr rid." 2 Cor. 8:14»
"Bjud de rike i denna werld, ar de icke
jacra sicr hoph til HM omista
men göra godr och warva rike i goda
tzärninlar." z Tim. 6: 17. 18.



SZ ädet och widsträckt är kärleken til
fäverneslandet, och där den finnes, behöft
was ej widipftiaa föreffrifter, huru den
stall i werksamhet sättas.

Hwilka hinder och swärigheter
möta vtz i wär Ohristendom,
och huru farliga äro de?

"Aöker so,st efter Guds rpe" <

Math. 6: ZZ, Detta war den slutliga et>
inran, som lesusgaf sine lärjunqar samt
andre församlade äbörare, sedän han
ställt dem de mänga afwägar, hinder och
stötestenar, som möta wid bekännelsen af
Hans lära. Ibland allt, som spsielsätter oy
menniffjor, bör wäl det, som spftar uppa
wckr själs sanna fullkomlighet och saliaM,
äga et utmärkt företräde. Frälsaren wisar
at de timlic-a tingen och alla jordiffa för-mäner kttnna offpldiqt njutas, sä framt ic-
ke de andeli<ia eftersättas. Jordiffa nöjen
tilbjuda sig sjelfmant, och Guds ewi.qa för-spn bar sä allt lnrättat "allc decca Zä-
rcs «der dehof; eder himmelste Fader wec
der," I sig sjelfwe klanoras icke de jordi<
sta förmanerne,- utan blott deras oförttuf«I tt-



tiga bruk. Den mättlige Lqer wisierli.qen
wcderqweckelse den ordentlige finner för<
nöjelse den mcd sin lott förnöjde är glad
öfwer Guds gäfwors utdclninq, den tack.samme njutcr dubbclt i sitt hjerta, tp han
erkänncr Guds wälgärningar; den barm°
bcrtige och hjelpsamme lindcrstödjcr mcd,qläd<
je sin nödlidandc nästa af sitt öfwersiöd,
den tälmodigc kan äfwcn lida nägon brist,
ty han fäster icke At bjerta wid werlden
och desi fipktiga wänstap. Allt, hwad jor-
den ä,aer, tjcnar dem til bäsia, som Glld äl«
ffa; inga läfiiqa omsorgcr, för detta lifwcts
bergning och glada njutning, har den
göraude Guden vsi förnekat; men han will
at wi stole kasta wära omsorger pä honom,
anbefalla st bonom wär wä,q, hovpas, och
främst för allt eftersöka Hans wänstap, rätt-
färdighet och rike.

Afhandling
1) -Hinder och sivärigheter ps Christendo,

mens wäg;
L) Huru farliZa äro de?

Forsia Dclen

3?m en waraktig och werklig sällhet ffulle
befiä uti det pttre jordiffa, det fiMga och

sinn-



MinKga nojet, sä worc all wär msda i
Chnstendoms wägcn fäfäna; förgäfwcS
siräfwade man emot alla fwärigheter, som
t sanning möta hwar och en wandrinqsman
pä dmna bana; dä wore ock all undersök-ning härvm onödiq; wär endaste stpldighet
blefwe den, at tilfredsMa wära buller-samma beqär, men följdett deraf, en owe-dcrsägelig lcdsnnd och tomhct. Skulle dettaö,qa rnm, sä borde förut Forspnens wisaanordning all känsiä af Gud
och samwete qwäfwas, förnuft och menstlig'
het t anmden utrotas. Men sä länge dcsicthimlakraftcr uplifwa wära bröst, sä' trakte
wi eftcr cn»waraktigare och fullkomliaaresällhet. Denna sällbct kanne wi uti före-ningen med Gud, war Skapare ochWalgs-
rare, wi känne den i samwetcts glada wit-
nesbörd, och föreningen med lesus. Til det"
ta cn Christens stora föremäl kunne wi
wäl icke konnna utan en märkeliq strid, tp
o§ möta mängfaldiga swäri.qbeter.

i) Innom osi finnes en swag och sinnlig
narur, som röjer tpdliga spär til mänqfal-
diga, och medfödda böielscr, säsom ock til
sinnliga lustar, bwars radande wälde oftabcror ntaf den kroppsliaa samniansättnin».qen. Det som är födt af kött, d. ä. det
sinnliga och djuriffa, är sinnligt och swaqt.
Spndiqe och swage menniffjor> hwilka sjelft
we hafwa böjsise til det onda, sjelfwe äro
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oordentlige i bruket af sinä djuriffa krafter,
aifwa mcrettdels samma arf at sinä barn,
Wi se ju huru de, som i
wallust, pppighet, högmod m. m. förnött
siua kropps- och sinneskrafter, adraga ge«
nom den naturliga födelsen dylika sinnelag,
ätminstone anlaqen dertil / ät sin afföda.
Trädet bär sadan frukt, som jordmonen och
fröet framalstrar; grenarne stilja siq icke
frän trädets eller stammens Dä wi
dertil läqge den bedröfliqa werkan som
wanan, at, utan mätta eller förnuftig ouv
tanke, följa de sinnliga lustarne, gör upvä
wärt lyerta, när wi betänke, huru tröghc<'
ten och en sjelfwälladförsumlighet, brist pä
eftettanke och en mogen öfwerlHggning bi-
drager til at qwarhälla eu swag natur un-
der sinnlighetens wälde, samt huru meNni-
stjor sjelfwe upsätligt mitzbruka och illa an-
wända de dem förlänta hu-
ru stort befinnes däicke motständet innom op
sjelfwe! Anklagom icke den gode Skapa-
ren ty Han afmätte wära krafter ock be-
hof, Han afwägde den djurifft kroppsliga
och den andeliaa naturen st osi; klagom ic-
ke sä mpcket pä det oluckliga arf wi und-
fätt tp wi bafwe ocksä mpcket godt
tit; samwetets känsiä, känstan af Gud, be-
gäret til sällhet, och kärlek tillvara likar är
o§ medfödt; klagom öfwer osi sjelfwe, at
wi underaräfwe wär sällbet,. och icke följe
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förnuftets och nadens anwisningar. De
störsia hinder och motständ ligga i frihetens
misibruk.

2) Utom osi är werldm, wära egna li,
kar, sä ofta o§ til motständ, anten af Up-
sät eller af swaahet. Oftast emottages men<
nistjan wid sit första inträde i werlden afswaqe, eller försumllge, bekpmmerslöse för«
aldi'ar, fosterfäder, upfostrare, som ömsom
utan eqen kännedom, ömsom med förwilla«
de begrepp, eller ock utan tilbörlig omsorg
bandleda den okunniga och oerfarna äldren.
Huru röjer sig icke menniffjan i allt! Den
bästa wälmeninq, det renaste upsät kan of«
ta wara owerksamt. Emedlertid äro hin-
dren laade, och med dem tör hända grun-
den til förwillelse: och at en forsuin»
mad upfoftra!, i spnnerbet mcdför sedernas
förderf, och tiltäpper kallorne til, en sann
Gudaktighet, är bestyrkt af en beklaqelig er-
farenhet. "<Huru stall dei, bli»de leda en
blindan; falla de icke bättge i Fropen?"—
N?e werlden för forargelje stull. O,
I, som sä wärdslost bandteren den wiqtiqa-
ste sak af alla en Christeliq upfostrares plik<
ter, at til en sann Gudaktighet bilda en
upwärande un,adom, hwad dryqt anfwar
underkasten I eder icke, ochlmruswära hin,
der läggen I emot edra likars sällhet!
Icke hämcar man sidon af Nstlar, ej Heller
drufwsr as rörnen -» Math. ?: 16. Wi»
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dare, äro mennistjor hinderliae til andrassanna wälfärd, gcn'm onda exempel ock) en
lastfull wandel. Mennistjor i sammcmlef,
naden äro för Kwarandra sä osta liksonl en
spegel — Man ser, man börer ju ofta i
den krets man umqas sädane, som ant'nqen
med en uppenbar fräckbet förneka Christen»
domens wälsignade läror, ellcr likqiltigt
handla deremot, man ser lustarnas lättsin-
nige siafwar, som för en djuriff wällustupossra alla höqre förbindelser; man börer
förbannclser, suiädelser, förtal och karleks-
lösa omdömen, man ser den högmodic.e yf-
was uti sinä inbillade företräden, sika efter
den blankande äran, och tpaellöst kränka
andras rätt; ja, man ser hurn afwund och
ficird, snalhet och flöseri, siitäs med
annan om besittandet och anwandandet af
defa fiyktiga äqodelar ; man ser det, och
huru stenbart är icke ofta det lastbara nöjet
i den fiyktiges öqa, bedräglisst för den en«
faldige, smickerfullt för den sjelfkloke, far»
U,qt för ostuld och dpgd! Blomsterströdd är
icke sällan lastens bana, och msnae wan,
dra densamma, utan at strart wcta bwad
gift där ligqer förborgadt. Bchöfwer dä
icke en Christen warsamhet i sin lefnad, och
en tilbörllg känncdom af efterdömens stad<
liga wcrkan?

Werldcn, den farliga werlden, har än-
nu andra hinder för en sann Christen. De



ligga ofta uti horelser, magtspräk, befall»
ningar, anseelide och'förföljelser. De woro
det, ätminstone i dcn första Christna tiden,
och hwem kan utan rpsning päminna sig
det? Christeliga samhällen hafwa i det
mästa undanröjt desiä Klnder, men lesu ord
blifwa dock alltid sanna: werlden haf«
wen I rwa»'g." Den läran, som fram-trängt til throner och palatser, där witzer'
ligen mänge Icsu bekännare finnas, som i
werk och gärning bewisa siq ömme om reli«
gion och dygd, dcnna läran har dock <wnu
motständ bland de otrogne; och när förderf»
wet i Christenbetcn tiltager, bcqynner det
mcrendels först i den böqre kretsen af för-
samlingens lemmar. Ach, at lnqen suc?
nmttc höjas öfwer förtrpck, förföljelse och
en mitzbrukad maqt cller ansecnde! Ach! at
dcn fattigo ej mättc föraktas af den rike ochlpcklige,' den siändaktige ej hädas af den,
som i sin fot stapplande är! (Job 12: 4.)

Mä alldria nödcn och twängct blifwa or-
sakcn til affall ifrän nsden, ej beller denna
werldens wänffap aöra, at lvi förloreGuds
ewiga wänffap. Wi kunne dock icke tillika
tjcna Gudi och werlden. (lac. 4: 4-)

Z) Utom osi sinnas de werdsliga cingen,som ss ofta locka til en öfwerdnftven kär-
let för det timliaa, sä ofta uptända «nyr<
tiga o,nsoryer för detta närwarande lifwet.
Det är sannt, at stapelsen gifwer otz de ri-
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kasto ämnen til ej allenast fornöjelse, utan
vck en läflig bergning. Wi kunne i alla
lefnadsständ blifwa lpckliae; det är äfwen
wär plikt, at hafwq en förnuftiq omtanfe
om wärt och andras uppehälle samt wäl-
siänd; ärq, maat, ansecnde och rifedomar
tilbora osi säfom blotta medel, dem wi bore
nyttja til Guds ära och wära medlnenni^
ffjors wälfärd. Men den svndiqa werids«
kärleken, som fäster bjertat endast och fram,
för allt til werlden, som siq uti ett
vtidig och frätande omsoro. i knot och ofös?
nöjsamset öfwer Guds wila ffickelser. i ai?
righet, snalhet och en wällustlg lefnad, som
qwäfwer den sanna fortröstan til Gud och
lesum, samt- är en djurist törst efter det
sinnliqa och föraänqlioa, denna wer!dskär<
lek kan ej wara annat,än binderlig t <a!i,g.
hetens wag. lordiffa omsoraer och rikedo,
mar äro denMammon, denafqud, som ffall
siörtas, för at i dey Me upresa Guds här«
liqa beläte i wära hjertan; och sa länge
nägon undfipkt taaes til de§a wära timliaa
behof, för at afsaqa den bimmclffa kallel'sen til Guds delaktighet, sä kan .'nqalunda
detta härliga arf, "denna stora nattward
spndaren tilfalla. - (Luc. 14: 16,) We,
den tanklösa menniffjan, som eftersätter
Guds ywiaa näd och wänskap et ögna»
blicks ftndiga förtjusning! Alster icke
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werldcn— ej Heller dc ting, so,n i werlden
äro. (1 loh. 2: ig.)

4) Utom osi finnas korst och motgängar,
innom osi plägor och bedröfwelstr. hltanqen
Christcn bliftver derigenom försaqd och swig-
taude, dä han likwal borde, qenom dcha
den goda Gudens warninqsmedcl, stadgas
i tron och tälmnodet. Wi tale nu icke om
dem i det afseende, huru de wärdigt böra
npltjas utan huru menmstjor i lverl.
den stundom anse dem hinderliqe för sin
Cliristendom. Warom billige i omdömct om
en swaqChristen, warom medlidande öfwerHans' olpckor, fördraqom utbrottet stf Hanstuot i anfäktninaens' stund. la, ofta är
Cbristcndomens wäg besatt mcd idel törne
af wcderwärdiMter, sä at lesu efterfölja»
re afffrackas af de änasiiaa och sorgsna
siunder, som trons wäq stall förorsaka. En
lära, soin'förkunnar sä mpckeu försakelft
och strid emot sinncns beqär, som paläqger
o?, at qöra wärt hjerta sä mänqa osser af
de anqenämaste hemlustar, som icke smickrar
zvär naturs swagket, utan päyrkar en sann
forbattrinq och spndasorq m. m., kan wäl,
vaktadt allt detta, winna wärt bjertas bi-
fall; men at i en stund, dä oförtjenta li?
danden, hänliga Mmälen, förföljelser, för<akt, märter och qwal för lesu namns be-
kännelse osi öfweraä, at i den swäraste fre?
stelses stund bibehälla sinnets ständaktigbet,



dertil fordras mera än wanliga krafter. Et
lidande i siq sjelft kan tjena til bepröfninq,
mcn dä det förbindes mcd det härdaste wil-
kor, at förneka sin bekännelsc, cller at hand-
ia densamma owärdiqt, hurli swärt är
icke detta prof för Chnsine! Derförc säg
man äfwen i den första församlinqen nä-
gon,qänq Cbristcndomens tilwärt minffad,
i ansecnde til de ögonffenliga' lifwets fg-
ror. Men förwänande äro dockbewisen pä
desi seger i werldcn! huru manga trons
martyrer hafwa icke i förföljclscr och sjelft
wa döden bibebaslit tron, utan at läta sig
förledas til assall?5) Förklarom osi fluteligen om de högre
andeliga alifäkmingarne och frestelserne,
dem en forwirrad inbillning understundom
fmmalstmr, och bwilka wisa sig uti förklen-
liga tankar om Gud och lesus. Dä dc,
emot hjertats fullkomliga upsät, upstiaa nti
den frommes och Gudälffandes inbillning,
samt gifwa tydeliga profpäinbillningskraf-
tens oordning, sä wore det nog därakt.igt,
at hänlcda dcm iftan en öfwerjordiff tzllcr
andelig fiendcs d. ä. djefwulens listiga in-
gifwelsc. Det är nog, at när de finnas hososi, wi ansc dem med fasa och afstp, desiä
olyckliga följdcr af en swärmande minnes,
ellcr inbissningskraft. Swärmodigheten är
dock icke alltid af enabanda ursprung. Of-
M är hon m följd af en Msinnig och nt^
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swäfwande wandel, stundolls af en krovps-
sjukdom; alltid binderlig uti en Christenssaunvetsluqn, ja äfwen naqon gänq öfwcr-aäende til raseri. I dctta "stdnare fallfordrar hon mera kroppens an själens iä'kedom.

Andra De len.
Huru farliga alla desiä hinder äro, lä<

ler sig af crfarenbctell nog bewisas. Fa»ran träffar i) förstmider, som blifwer af-
mattadt, försiöadt och sinamngom fallcr in
i därjkaper. Wid en förwänd lipfostran ochwid misibruket af tankeqäfwan, mäste jn
denna sednare förlora allt sitt wärde. Sker
)ct redan i unydomen, buru swärt blifwercke, at i den manbara äldern äterställa desi'orlorade krafter? Tillika med förnuftet för-ora äfiven de naturliqa tinqen i werlden
M warde och likstämmighet mcd syndi-
ga menniffjors otro och bröttfliqa säkerbetsamt et i qrunden förderfwadt tanke-
fätt desiä förhärdclsens yttersta qrund"
orsaker, blifwa bedröfliga följdcr af själens
wanmaqt.

2) XViljan och böjelserne förderfwas jäm»
te förständet, och sjelfmant uvwära alla la-
ster. Ach, hwem kan tilräckliqen beffl-ifwamenffliqa bjcrtats wanart, sedän det qenom
alla förderfwets källorblifwitmätiadt! För->förelsen i ungdomen af vnda och lockan<



de efterdömen af lastfulla wänners swär»
mande umqänqen och en läng spndawana
mäste stadna ien slutlig förhärdelse. (Ebr.
6 : 4 »6.)

3) Faran är störst i anseende til själens
förloradc sinnesluyi», förlusten af tilfreds-
ställelse i lifwet, under alla beswärliqbeter
och lidanden, i döden och wäntan pä det
tilkommande. Men alla desiä faror och
motständ kunne wi öfwerwinna genom Hans
näd, som allt förmär. Nyttjom dä de mc.
del Han föreffrifwit. Wisierligen stole wi
segra. Ty detta är segren, som öfwerwinner
werlden, wär tro. i loh. 5:, 4»

Mmmssjors förhastads omdöme
om sm upwäckelst och sitt na-
daständ.

är bland mennistjor wanli,qare, än
at, under saknaden af alla de själs fullkom,
liqbeter, man blifwer warse bos andre, be-
möda sig at, hällst i utwärtes mätto, kunna
dem efterhärma, at liksom förstassa sig etssen til dygden, och smäningom insöfwa sit
hjerta i den inbillningen, at wara lpckliq
ech berättigad til dpgdens belöning. Sä

längt



tänat kän strymtaren gä uti sin dälssap,M
lranan och fördomen medför en siuteliq för<
hlindelsc; i siället at strpmtarcn i början af
sin wandel höqaktade gudaktiqhetcn, och med
blpgstln i hjertat pätog sig sscnbelighetens
mantcl, blifwer ban til flut sä intagen
af likgiltigbet, at hau tror sig wara et
Aids barn, tror sig wara benädad, eftcr
ban kanffe nägon gäng war stadd uti uv-
wackelse. Men til denna upwäckelstn räk-
nar Kan intet mera, än en ftpktig hjertats
lörelfe, en tar och en suck: dar stadnarban
isin bättring; men fortfar atsynva. "Ic.
te wardcr dock hwar och en i:ommande i
himmeten, soNl sägcr -Herre, Herre, Ulan
de» som gor Guds wilja." Matb. ?: 21.
Dctza förvomar om upwäckelscn hafwa ofta
inritat sig i församlinqen, gcnom et och
annat owarsamt förhällande" hos sjelfwa

wänncr; wisia stora wäc,
kelser bgfwa i ytlre mätto siq wisat; wäl-
mening och nit för gudaktigbeten har stun«
dom underbällit dem, säsom" lltomordentliga
medel och werkningar af Guds näd. Nam-
nct: upwäckr bar' blifwit et stiljewärke e-
wclllin sanne Cbristne och werldens barn;
Granffningen öfwer menniffjors hjertan bar
man tilwällat sig; sjelfwa ffrpmtaren har
uti mennistjors dom blifwit frikallad, och
den redlige deremot misikänd. > Flpktige
Mennistjor! som sä bedragen eder

och



ech andre, hwad motständ gören icke emot
den sanna Gudaktighctcn!

Afhandling.
1) RUlornc til «nenlnstjors fördoin om sinupwäckelse.
2) Faran as dcnna fördoin.

Första Dclen.
Til befordrande af en sann forbättring

i Cbristensicten, samt förckommalwe af deswara hinder, som derwid läqgas i wäqcn
af wisia fordomar, är nödigt at uptäcka
källornc til dem.

1) Gn falst ilplysning, brottstiF okun>
niyhec och wärdsloshcr, När en :nennistja
icke rätt pröfwar de Gudomliga sanningar-
nas wi,qt, icke utbärdar en foraMiq pröf«
nin,q af sitt eget tilstand, stadnär endast wiv
en flpktia bekännelse af det allmänna spn<
dafördcrfwct, hwars olpckliga följder ban
icke scr sig kunna förekomma ellcr utrota,
och icke betänker, at den sanna bättringcn
förcffrifwer bjertats owilkorliqa afsty til
allt, hwad spndigt är m. m., hnru kan hanannat, än förlcdas til en falst tanka om finupwäckelse; tp det lättrörda hjertat fattarsnart inbillning om siq sielf, Kälst nädens
vrdning spnes wara sa mödosam? Wärds,

löst



lsst betraktar lmn Guds heliga ord, börcr
det icke i desi sammanhang, uttaaer ctt och
annat ställe derifrän til Mddande af sm
sjclfgjorda bättring. Hörer han Pauli trö-
sicfulla utlätande:' "Där syndeu öfwerfiö<
dar, där öswerfiödar näden ännu mer,"
sH lämpar ban det daraktiqt lippa sin
twungna känsiä af spnden, erkänner sigwa.
ra den största svndare, bcmödar sig tör
hända äfwcn at wara det, pä det han stall
njuta sä mpcket större näd hos Gud. Groft
wa mifitpdning bar icke samma Apo<
siel sä beliqt warnat för nädens miybruk?
Gkole wi bliswa i synd pa der uäden stall
öfwerfiöda. Borr der. . Rom. 6: i. Okun-
nigheten ckan dock icke alltid wam bos en
fädan upwäckt mcnniffja, ty bwem tbland
Christne tanner icke lesn läras he.liga for-
dringax? Hjertats förwända sinnelag är i
spnnerket orsak til dcnna fördom.

2) Menniffjor bedraga siq i spnnerhetge-
nom högmodec, som är et sä wanliqt ut«
brott af egcnkärleken, samt yttrar sia ej
allenast i menfkliqa, utan ock andcliga tinq.
Intet är farliqare än andeliqt högmod, dä
sinnct upbläses öfwer besittntngen afsjälsförmäner, eller öfwer upfpllandet afnägra.qlänsande barmherti.qhets werk. Stält
ftamträder Pharisäen i templet och säqer:
jag rnckar dig Gud, ar jag icke är som
aildra mennistjor. Han är upwäckt icke til
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et ödmjukt sinne, icke til en botfärdiq kän-
siä af sinä synder, utan til en np sMI-ct,
och dermed will ban insöfwa sig i nädcns
delaktighet. Wedcrstpqgliga tanke! monne
icke änntl sädane stenbelgon wisa siq i lesu
församlinq mcd denna qrofwa inbillning om
sig sjelfwe, och mev förakt föl^andre! ,
'3) Et syndigr begär ock förnojelse i wls«

sa hemliga spndcr. Förivillade mcnnistja l
du will ej uplöra mcd dina sä beM'
lustar, icke stadna med din bojelse fördryc<
kenstap, för otuckt, för wällust och yiriq'
het, du will ej en gäng undwika de ttlfäl»
len, de' spndiqa umaänacn och sällffap, där
detza tzina lustar underhällas, ja, midt uuder
din förstalda wnckelses andakt, kanffe hpser
du de fasta befluten, att snart utöfwa din
lättsinniabet - du undstpller diq mcd swag-
heten, dä du likwäl har up-
sät. Du är bedraaen; Chrisius och Be»
lial kunna ej hplas i ett och samma bjerta.

4) Nädemedlens utwärres brnk, förwil-
lar mänga til en falff tanka, dcras uv-
wäckelse är en ssaas tilfpllcstqörclse hos
Gud. Det är förqafwes; w sedän dopelse-
förbundet upsatliqt brytcs för hwarje dag,
när bönen är ffrpmtakti.a., och nattwards-
gängen en tom handlina, Kwav nptta baft
wade? "Decca folrer n.,lk. s mig med sin
mun, men deras hjcrca är länZe
isrän miF." les. 29: 13.



De anställa fastor och utomordentliga
botöfmngar, hemliga sammankomster, och
fiitiga andatter m. m.; men är dä detta de
upwäcktas bestämmelse? En widare; un-
der alt detta upoffra de ser dagar i weckan
til spndens och lättsinnighetens hemliga
tjenst, och den sjunde dagen prisa Guds ochFörsonarens stora barmhertighet?
ken försmädelse!

Andra Detett.
Faran af upwäckta spndares säkerhetär:

i) den, at hjertat alt djupare sjunter i
litgilrigher för en rättstaffens omwändelse,
tilhärdnar emot nadens och andans werk»
ningar, samt blifwer känstolöstför sine plik-
ter emot Gud och nastan, Tron utan
ningar är död, är lcke rättstaffens, tp djef-
larne rro äftve», men bäfwa lac. 2:2.
"LäFger fördenstull borr all orenligher ochali ondstahärdelse, under alla sinä högmodiga inbill»
ningar, mä wara förChristne et warnande
efempel, at icke falla i lika känstolösket.

2) En mennistja afiägsnar sig alt längre
ifrän all salighet; samlar sig wrede pH
wredens dag. Det är wifft, at med alt be.
mödande en mennistja sig gör, at insöfwasitt samwete nti falsta ssallK kän-



känstan dock en gäng rätt wakna. Flyktigä
andakts öfningar kunna til en tid lättsinnigt
beqäs, men nagon gäng stall dock det he-
liga minnet af lesu död och försoninq
wäcka det flumrande sinnet Ach! at det
mä ffe i tiden, medan naden ännu förmär
förbättra den wilseforda; ewighetens dom
är rättwis> ofelbar och stall ej äterkallas.
Ofwerwäge da hwar och en, söm i sitt an.
dcliga högmod. trot sig hafwa upfullt all
lagens rnttfärdlgbet, huru länqt han ännu
är stild ifrän det lif och den saliglitt, som
of Gudi.är; fasthälle han sig til de ordend
liga medlen, som til upwäckande afen werk-sam tro och audaktighet stiftade äro, "icks
öswergifwandes »'är Forsamlint^, säsonj
somline för std hafwa." Ebr. 10:23.

Medlen för sanne Mistne, at
undgä faran at falla ur sittnädaständ.

"'Va förbarmar han sig nu öswer dett hattwill,och förhärdar hwem han will." Rom<
9: 11. Desiä ord hafwa genom en falst
uttpdning och tillämpnmg blifwit lagde til
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grund ej ällenast för en olpckliq stilnad
mellan wisia partier i Christenheten> utan
ock mänga förhastade begrepp om nadastän-det. Man har trott sig Kär finna en stpr«
ka för det owilkorliga nadäwalet och för«kastelseN, likasom den barinhertige Glidens
Md, som förkunnas alla mennisljor, redan
nf ewighet, och utan afseende pä mennu
stjans fria wilja, eller desi mitzbruk, hadebestäint henne til denewiga saligbeten, men
deremot lika owilkorligt förkastatNägre hafwa i en linbrigare «tening dockföreställt sig nadens werkningar kunna
Ms, men ensamme afgörä en mennistjas
öde. Lämnom osi icke til twlstigheter, som
äro onpttiga. Genom Guds wisa stickelser
och nsdiga förspn ärdet, som war själs in«
Nersta krafter och frihet ffola Upwäckas ochbildas. Det är wart rena upsät, jäMte desiwerkställighet i.en standaktig tro och Gud>
Mighet, som utgör wilkoret för wär an-
sprakslösa benädning hos Gud, deremot är
otto och säkerhet den wadliga orsaken ochwilkoret för Hans ewiga misihag. HäroMär det dock icke, som Paulus talar, utatt
vm Guds fria behag wid wisa utwartes,
timliga och utomordeNtliga wälgärningars
Utffiftande bland folkstägen. Gud glfwer
hwem han will sinä nädegafwor, uphöjer
det enä folkstaget framför det andra.
darne, förut Guds egendomsfolk, ssulls
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i en annan tid icke blifwa det ensamt
De ffulle förkastas och deras samhällsstyrel'
se uphöra; Guds domar aro rättfärdige.

Afhandling.
2) Hwarigenom saller en Christen ur stccnädaständ?
2) Huru tan han undgä denna sara?

Forsia Delen.
3?ädastandet är det Ivcksaliga tilständ, dä
en Christen känner sig i hjettat förnöjd och
delaktiq af Guds M och salighet, under
en redlig trons utöfning., Utom en sann
bättring och helqelst kan ingen se Honom,
icke wara försäkrad om Hans barmhertig-
het. Sä länge han derwid fortfar, är han
äfwen M. Men det är icke omöjligt, at
en benädad mennistja kan falla; tp

2) ster det aenom en brottsi?Z ätergang
«il upsstliga synder och laster. Wi tale
icke om den dageliga swaqheten, hwilkenen
upriktig Christen ej kan fullkomligen afläq-
ga, ehuru han deremot strider som Dawid,
och suckar: ho tan märkä huru ofca han
dryter
yKNg uplyste äro, och smatac den himmel'
sta gäfwan, blifwic af den
HeliZa Anda

kors-



korsfästa och bespotta Guds son "

(Ebr. 6: 4 - 6.) detta är beklageligen möj.
Ugt, det är olpcksaligt; och om den räcr.
fardige wänder sig ifrän sin rättfärdighec
och För dec ondr är, och leswer efter all
den styggelse, som en ogudaktig stall
Hans rärcfärdighet icke ihogkommen war»
da." (Esech. 3 : 20. 18: 24.)

Graderne til dettä affall kunna icke altid
warfl lika, tp ju swagare den uplysning
och bättrinq är, som en spndare förft er-
hallit ock) ädagalagt, ju fwagare känstan afförtröstan til lesum är, desto snarare kun-
na äfwcn detza rörelser ur hjertat utplänas,
genom werldens bedrägliga efterdömen m.
m. Men at cn Chrlsten, efter en läng bc-
pröfning af sin rcligions lära, samt en
nägorlunda stadgad i andeliqa
ting, stall falla af til religions-försmädclsc,
til otro, til förhärdelse i sundcn, är wis-
serligen för det Christna namnct wanhedcr»ligt. Anledningarne til et sa olpckliqt af»
fall kunna wara mängahanda. Om beqpn-
näre i Christendowen gäller hwad lesus sä«
ger: de tro til en rid, men när frestelstnpakommer, falla de derisrän. Det tordc
ock kunna sägas om de fläste, som falla
ifrän näden, at de icke förut warit dcruti
sä rotade. Men om man betniktar de swä-
ra motständ, som lägga sig likasom i för-sät pa gudaktigbetens wäg, t. cr. werldens
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förforiffa erempel, de mägtiges trug eller
förakt, smittan af otrons förgiftande ffriftwanan at osta höra snillets lckande
stamt i de alfwarsammaste ämnen om Gud
och lesus; om man med et.ord öfwerwä'
ger alla desiä och andra binder, monne ic-
ke man stall kunna föreMlla sig en eller am
nan blifwa et offer för otron och lasten?Giftct smyger sig smaningom i kroppen,
tils at all aterställning är omöjlig sq
äfwen brottet, We, iidernas lättsinnighet,som stpddat likgiltigheti tänkesätt och be«
redt sä manga offyldigas fall. Huru wan-
äradt är icke det stora Namn, som bar
lpcksaligheten til en försonad werld! huruhar icke ludarnas fordna smädelser, motlesu underwerk och Hans korsi, ater liksomqwicknat pä näqre assälligo Christnes läp«
par, Kuru bjuder mgnaen icke til at ä npo.
korsfästss härlighetens Herra!
heligt, intet nog saligt, som trons afswur?ne fiender icke drista at smäda eller förne?ka... O hlpgd för wära tider, hlpgd infören framtid, som opartifft dömer
hlpgd i ewigheten, där otrons täckelst engcing faller.
gndakts medlen, förfaller en Christen i llhstämmighet med werlden, i darffaper ochotro. Kmwändelsens werk är icke et enoa
ögmblicks werk/ utan gnmdadt pa länga

för«



forberedelser af Guds näd; äfwensä är af«
fallet förberedt i mänga lefnadens handel-
str. la, uplösen ds desiä wigtiga religi.
ons öfningar, där I förut med andakt in.
stälde cder til den Ewiges, och ti! Försona-z-ens !gf; förakten den ossentliga Gudstjen-
sten, bwars wärde förut warit insedd; ,qö«
ren eder frie ifrän bekofwet af en föröd-
mjukande bön, fran uppenbarelsens ok och
känsian af den Allcstädes.nHrwarande,
Me, är det möjligt, at I detta kumien,
sä upsägen lesum all tro och huldhet, och
fallen!

Andrq Delen,
Bennafara kan dock undwikas, genom

sn Hagelig bättring och strid mot spnden,
genom et wördnadsfullt, betraktande afGuds
heliga ord, Hans näd och förspn, samt ge-
nom de öfriga andaktsmedlens wärdiW
bruk; det kan undwikas genom Guds mäg-
tigä näd. , ,

Faller en Christen genom nagon upsat-
lig spnd, sasom Dawid, mä han nti sann
botfardighet förödmjuka sig inför den Hcr-
ren, som är rik pa barmhertighet; "wi
stole ej cp om ngFon syndac, ss
hafwe wi en Försonare hos Fadren."
i loh. 2: ,i. Fällcr deremot en Christen
uti en swär anfäktning, och misitror sitt
nädaständ, han bedje af Gud wederqweckel-

st



se och emotstä frestelssns stund ->

"waker och bedjen." Men har han warit
nog olpcklig, at förhärda sitt hjerta genom
et öppet förtroende til lättsinnighet och otro,
ist at han ofta dsltagit i religions bespot-
tares uprorijra samqwäm, samt sjelf wän,
der sinä wapen emot en lära, den han hög,
Kktat ach, sä är han förlorad; tp "aU
synd warder mennistjomen sörlaren men
sörsmädelse moc Andan (lesu gudomliga
<mderwerk) stall icke förlären warda."
Matb. 12: 31. 32. Han är-pä branten af
sitt pttersta fall --; men outransakeliqasro Herrans wägar —; on, dm ogudakti-
ge omwänder sig frän alla sinä st>nder, sästall han leswa och icke dö; Esech. 18: 21.

En dageltg betraktelst af Ska-
pelsen och naturen, säsom et
upmuntringsmedel til
tighet.

Dwart hälst wi kaste wära ögon pä denna
jorden och alla de osi omgift
wa, pH M hwad otz sjelfwa möter och Hän-
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der, ja äfwen wära egna kropps och själs
förmögcnheter, kunne wi icke utan bestört.
ning finna, ringheten af wär egen warelse,
och storheten af den Oändlige Skaparens
Majestät. Wi nödgas ofta stadnamed wä-
ra ringa betraktelser, beundrande det
liga fältet af Guds ffapelse. Ho kan räk-
na detza under och wälgärningar? de äro
stera än sanden i hafwet. En upmärksam
Christen nyttjar den ringa kunffap han win«
ncr om naturen, säsom en dprbar anled-
ning at älffa, lpda och förtrösta uppä Ska«
paren, som pa sä oräkneligt sätt teknat för
vtz sin godbet. Han finner sig dageligen
upmuntrad til en helig andakt; intet ärsom icke päminner honom om Hans dyra
plikt, allt starker honom i utöfningen der.
af, allt förödmjukar och siadgar Hans hjer-
ta, samt hugswalar honom i nöden. Med
stäl kunne wi derföre säga, at naturens
betraktelse är et dageligt andakts medel —.

Betraktelfen af Guds wisa förspn i alla
wärt lifs stickelser, är likaledes et medel,som upwäcker ost, at söka den Ewi,qes näd;
alla de förmäner wi besitta i den borqeliga-
sammanlefnaden, äfwen som den enffilta,
leda wärt hjerta til en otwungen wördnad
för Gud, som har all tina sä wisligcn be«
stämt. Skulle wi da wara likgiltige, pH
hwad sätt och i hwad ändamal wi handhaf»
we de timliga tingen i werlden? Zir det

wär-



wärdigi för Christne, at försumma de wäc?
kclse- och tröstegrunder, som tilbjuda sig ;

den widsträckta stapelsen? Ncj, mä wi med
en Mig erkanssa inse wiyden af den
tiga nädens werkningar, och samwctsgrant
följa Hans ledcmhe hand!

Afhandling.
1) Naturens becrakrelse.
2) Upmuntran til gndakrigher

Forsia Dclen.

och werlden är det widsträcktastz
falt/som hwarken med ögat eller inbildnings?
kraften kan mätäs. Menniffjan är pliktig
at med yttersta krafter, ehuru ringa de
i sjelfwa werket aro, undersöka och utforsta
naturen; detz hemlighcjer blifwa dock oge-
nomträngeliga. En Christen uti sin enfald
är bäde pliktig och berätjigad, at sasom in.wsnare i denna werlden, upsöka Skaparcn
i de stapade tingen.

i) Kastom dä wära ögon upp äl him,
melm, där sä mänga lpsande kroppar om-
ringa otz. "-Himlarne sörcäljft Guds ä-
rasom solen är för osi pä denna jorden, äro
stjernorne för mängfaldiga andra werldar.

Här



Här stadnar wär tanke, och med häpenbet
mäste wi beundra widden, högden och stor-
heten afGuds ffapelse. Warä ögon kunna
ej uptäcka alla de werldqr, soin den Maje-
siätiffe Gudcn beredt til boningar för sinä
oräkneliga härar; Hans magtär oändlig,
och outqrundelig Hans wishet. Mätte wi
fcke med et flumrande öga betrakta desiä
geligen os omgifwande underwerk i natu-
ren! Gladjoms öfwer Hans godhet, som
warar i ewighet,

2) Jorden är wärt egentliga hemwist,
där sä mänga millioner wära likar rcdan
haft och framdeles erhälla ej allenast en för,
nöjd bomng, utan ock allt til lifwets up-
pehälle oa) beqwämlighet. Det är scmnt,
at jorden är stapad ej endast för menni-
stjans stull, utan äfwen för oräkneliga an<
hra djurflagter, Men huru rika anlednin-
gar hafwe wi ickc til förnöjelse och beun-
dran af Guds godhet emot wärt stägte!
De orörligaste berg tjena o§ til gränsor och
murar, äfwmsoln de gifwa ifrän sitt stöte
dprbara och npttigq metaller. Sjöar och
floder hysa oräkneliga inwgnare, menniffjan
til nytta. Luften wimlar af mängfaldiga
staror sipgande djur, mäst til wär timmeli--
ga bergning; och jorden, huru rik är den
icke pä nastan oräkneliga alster, ej mindrs
af liflösa än lefwande kroppnr, til fpllande
af wära bchof? Huru mänga flags träd,
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orter, wäxter och grässtag frambär ic?e det<
tn wärt jordiffa hemwist? Skola wäl men-
niffjor, wid betraktande af sinä rika bo-
stapshjordar, hwilka kläda och föda osi, ns-
gonsin glömma, at det är Herren, som da-
geliqen gifwer osi detta? Alle haftver hau
under rvara fötter lagr

wär Gud, huru härligr är dit
namn i all land! Taclier Herranon», ty

är god
3) Naruren wisar för oZ äfwen dageli-

ga förändrinqar, omwäxlingar och en stp-
relse plan, som äsyftar det helas bestand,
vrdning och fullkomlighet. Det är Gud som
mcd sin förspn allt styrer; Händelserne i
den krovpsliaa werlden, äro icke utan en
wis afsikt; De päminna osi stundeligen, at
Guds regering är grunden til wärt och he-

werldens öde: Skulle wi dä icke bemö-
da osi, at, sä langt wi kunne fatta, före-
siälla osi den Allestädeswerkande i sin al-
stanswärda inflptelse uppä wärt wäl? O'
uttömlig är denna källan för förnuftiga
warelser, wederqweckande för Christne, som
weta, at Gud all tina. förordnat och allt til-
sänder i werlden. O hwilka outgrundeliga
bewis af Guds godhet och wishet i hela
Hans regerinq! Huru oräkneliga medel at
uptända, bibehälla och stärka wär andakt!
O at wi alle mä känna wigten häraf!

An°
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Andra Delen.
Betraktelsen af naturen och förspmn

leder otz:
i) til at närmare lära kännaGud. Der-

til behöfwe lvi icke sä mpcket utomordentli«
ga förständsgäfwor, som sast mera et up-
märksamt öga och et redligt hjerta. Uti
intet lefnadsständ kan en enfaldig Christen
säga sig wara wanlottad. Du har förstand
och sinnen, du är upfödd i Församlingens
stöte; hela naturen är för dina ögon dage-
ligen, och i hwarje ögnablick njuter du dm
Guds walgärningar, emedan Han föder,
underhällcr och klader dig; ffusse du.dä wa-
ra kallsinnig, tröq ellcr nog djerf, at wärds-
lösa denna wigtiga kännedomcn om Gud?
Har icke din Frälsare älagt dig detta? Pä-
minner icke den upgäende och nedgäcnde so»
len, at det gifwes en Gud; ropar icke hela
naturen veständiqt til dig: lär kanna din
Skapare ? Ö hwilken förnöjelst känner
icke en Christen wid ätanken af Gud! Han
är wäl altför hög för wär tanke men
dock allestädes närwarande- . En sann
kcinnedom om Skaparen, leder osi til För-sonaren leder ost til tro och förtröstan,
til wördnad och kärlek - med et ord, til
en sann Gudsdprkan

2) til känsla af wär egen
mögcnhet, swaghet, brottflighet. M det
mözligt at tänka pä Gud, utan den inner-

sta



sta förodMjukelse?
, Hwad at menniftjan af

naturcn, hwad är hon genom förderfwet ochupfostran? Du str bcla natiirens ordninq,
men kännet oordninqen innoin dig sjelf;
stulle det icke wäcka hos diq bckymmer ochoro? O, wisierligcn leder det osi til en sann
omwändelse och upricktig föresats > at wan-
dra wärdigt wär första' bestämmclse.

3) En dagelig samwetsftid och förnöjclst
födes genom bekantstapen mcd naturens
werk. Intet ädlare nöje bland det timliqa
gifwes, än nti den stöNa stapelsens omkrets,
och njutniNqen af Guds omatliga wälgär-
ningar. SkUlle en ChristeN nedsätM des
wärde?

Wristendomens befordran genom
et stitigt bruk af de naturliga
sinnesMworne.

"<!ll god och all fultkomlig gftfwa kommed
ofwan efter ifrän ljusets Fadev —" lac'.
i: 17. Talet ar af et widsträckt innehäll,
sä at det icke allenast innefattar de högre
Mweliga gäfwor, som genom Christendomen
sch den Helige Andes werkninZar upwäckas,

UtM



llttin äfwen alla andra det naturliga för-
ständets krafter> genom Kwilka enmennistja
kommer til sanningens kunffap. Desiä sed-
Nare, ehuru i siq sjelfwe gansta inffranktc,
böra dock altid attscs säsom dprbara Guds
gafwor. Huru lägt och wanbedrande worebet at til uvköjande af lesu läm öchHans Andas bistand, fördömma det naturiin
ga förständet? , Kan dm uppenbarade
gen blifwa rättfardigäd genom den natiirli-
ga lagens kullstörtande? 3ir det icke et
högmod hos wisia werkhelgon öch inbilste
menniffjor, dä de förringa allt det wärde,

> som Skaparen sjelf satt uppa Mennistjans
Ml? Skall hedeNdomens förblindelse gälla
säsom bewis för förnustets owilkorliga
blindhet? Nej> warom billige sä wäl i
omdömet oin de folksiag> som icke känt an-
dra anwisningar än fötnuftets och naturens
lag > säsom ock om Christnas redliga bemö-
danden at upodla sitt förständ. Gud är ur-
sprunget til wärt Uf genom HonoM lef-
we och röras wi; af Honom är wishet ochstprka. Han bildade wär själ redan i mo-
derlifwet til desiä stora öfwersinnliga för-mögenl)eter> attänka, och ur minnet nprepa
ivära tankar. Ej allenast det timliga ochwerldfliga, utan äfwen Religionen och sa-tighets läran, fordrar en fornuftig öfwer-läggniug, pröfning och omdömmc. Den



detta försakar, nedgräfwcr brottsiigt det
pund, Gud honom förärat.

Afhandling.
den stora nytta, som et sorgfälligt

bruk af förstandsgäfwan medför osi, til be»
fordrande af Christendomens kunstap, hwil-ken deruppä sä hufwudsakelia.cn beror, ochannars icke winnas kan, sä har äfwen densanna gudaktigheten eller tron i sin utöfning
deraf mpckcn stprka.

i) Mäste icke en Christen wid det daqli<
ga bruket af sinä sinnesgäfwor, til befor-
drande af sä wäl en timmelig och borqelig,
soin andelig sällbet, sjelfmant päminna sig,
at detta är en stänk af Gud? Undcr fort-
gangen af alla Hans lefnadsprken, som
dra menstlig klokhet och rädigbet, blir tack'
samhet, kärlek, wördnad alltid 'ostiljaktig,
Gud är alffwärd och god uti allt. Förnuf.
tet mäste inse det. Alla wetenffaper, kon»
ster och ssögder äro ständiga bewis pa de,n«
na Gnds godhet emot sinä förnuftiga wa-
relser. Mä derföre de, som, pa menstliga
kunstapens bana, söka et sä utmärkt före-träde ftamför andra, mä snillet och de ffarp-
sinniqe icke förgäta, at til Gud frambära
dageliga offer af et tacksamt hjerta! Iuhögre fördelar, wi besitte framför andra,

de-



desto högre äro wära plikter. Har man ic«
ke sett de största msn brinnande af belig
wördnad för den Alsmägtige, af nit för
Hans ära och trohet i sitt kall —; huru
hafwa de blifwit sä nvttige för werlden,
om icke qenom den höqa tanken, at allt är
en oförtjent gäfwa, som bör ädelt anwän-
das? Et gudlöst snille, en gudförgäten tän,
kare, mäste alltid anses säsom en stridiZhet,
ty snille och förständ leder omedclbart til
religionen och dpqden. Likwäl burn otack'samme, samt i och med, det samma onptti-
.qe för sammanlefnaden bafwa icke de warit,som sökt at med sitt snille utpläna känflan
af Gud. Eller menen I, som beundren el-
ler sjelf.ve upfinnen et löst stämt emot den
uppenbarade, Gudomliga läran m. m. at
werlden ffall beundra edra snillegäfwor?
Nej, den ädelt tänkande dclen stall med af-
sty anse et sä wildt mitzbruk af en i sig
sjelf ädel gsfwa. Upoffrom otz helt ochhället til wärdiga föremäl; ware Skaparen
ärad i allt, Christendomen befordrad, och
förnuftet werksamt til menniffjors wäl. Det
gifwes ocksä ingen sä enfaldig, som icke med
sitt lilla pund kan blifwa nyttig. Den san-na wisheten är det, at wäl anwända det
lilla man äger.

2) Dä wl ä ena sidan sinne, huru wä-
senteligen nödwändigt det är, at i den sa»
liggörande läran hämta bewisen frän för-
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nuftet och erfarenheten, samt lätteligen inft
bmu mänga sanninqar förutsättas säsom
bckaute gcnom det natllrliqa ljuset; maste
wi med en sann förödmjukelse äfwerr a an°
dra sidan blifwa hiiru swaga ochotilräckeligci wära bästa förmögcnhetcr
Dömmom om det mcnffli.aa förnuftet, huru
längt det komtint cif siq sjelft, hcs dc upi
lpsiasie folkstaq nf fornwcrlden, rörande den
wtgtigastc saken rcliqlon; dcittmoin huru
litet wi med all starpsinniqhet ännu kunnat
afqörct de bctpdtigaste sanninqar oin Gud/
wär bestäminelse oÄ) saliqbet/ om tj dct
Gudomliga witnesbördet, sanninqetts mun,
ChristUs hade dcm bckrafiat, föriiyat och
renat; kännom wär wanmaat midt under
den djupsiNnigaste forstninq! kunde en hed-
niff wis man noq ädelt pttra ssq, at den
högsta klinffap han bUnnit, inhäluta> war
den, at han ganffa litet wiste, huru myc-
ket mcra stall en Cbrifien med öbmjukbet
känna den oöfwerMlign gränseu as het för-
borgade?

3) Sä fientligt emot troslärari dct höq-
modiqa förnuftet eller rättare inbillningen
är, sä willigt deremot wisar siq det uplpsta
förnuftet ttl den uppenbarade lärans och
nädens antagande. Detta utttycker Paulus
mcd orden: raga sitt färnuft til fänga un<

der



der rwnes lpdna. 2 Cor. 10: 3. At en
Gudomliq lära, som ersätter de mänqfaldi-
qa bristerne i den naturliqa kunffapen, mä-
sie öfwerstiqa menniffjors wanliga tanke-
kraft, är lika nödwänoiat, som at den all-
drig kan strida emot errända fornufts flut.
Hwad kraftiq werkan bar detm icke pä ensann Christeadom!, Lanat frän at leda til
et andeligt stoHrmeri, som icke annat är, än in«
bildninqskraftens touta Mvafttina,' ffall en
uplpst Ehristen,med wordnad alltid tanka
upvä den' ÄllestädesNärwarande'/ mcd
nom et förtroliA umqanae i boiien>
til Honom wändä sitt betryckta hjerta i fre-
stelsens af Hans nad wäntä en' fsr-
npad stprka, at segrck, öfwer sinä sinnligä

med alädje öch frimodiahet tanka, at
ban alltid stärunder den gode Andens be«
stydd/ Mndaktigt wandra i Hans äsytt, och
ds fornuftets stprka sä oftä swigtar under
beqäret at finna sanningen, stall. hali glav
hwila wid den yttersta grunden for wiPeti salighetsläran', tiämligen Guds och lesti
wittnesbsr'd. Man töckms alla den menstli-
,qa wisheteits källor, man gettomträttae alla
kunstapers djup/, men Guds och lesti kär-
lek öfwergär dock all klinstap. (Eph. z-. 19.)
Den ensam tilfredsställcr,- tröstar och föräd«
lar; den uvfpller hjertat Med högre b'Mt/som alldrig i tiden kunna mättas. Glöm-
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mom alldrig, at wära kunssaper äro stpck'
werk (1 Cor. 13: 12.), men tron, kärlekm
och hoppet blifwa bestandande.

En Christens sjelfpröfmng och
waksamhet.

"Utransata mig Gud, och läc mig weta
micrhjerra, bepröftva m<o;" —— Pf. 139:
23. Hwar och en botfardiq och Gudälstan»
de mäste, säsom David kanna innom sig
den swäraste strid emot sig sjclf, d. ä. den
sinnliga naturcn, hwilken häller Hans from-
ma foresatser sä ofta tilbaka; han mäste
undersiundom icke fjelf blifwa warse sinä
brister och förseelser, ty de komma af owe»
tenhet eller öfwerilninq; derföre upkommer
bekpmret dageligen i Hans själ, men lättas
och lindras genom en trogen tilflykt til Gud
l bönen. Gud, hjertats ransakare och do<
mare, som ser wära hemliqasic tankar och
begsr, har mänga medel i sin hand at pä<
minna, uplifwa, förbättra och stärka osi.
Detza medel handhafwas af Hans omfat-
<nnde näd, Hans allestädeslverkande kraft.
Iu mera en Christen blifwer bekant med
DetzaGuds wägar, ju mera han nvttjar alla
möjliga tWllen i dttta lifwet, til under«
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stödjande af sin tro, desto lättare blifwcr det
för honom at wandra helgelsens bana. Om
han nägon gäng faller uppä en ond wäg,
hwilket icke kan ffe med et förhärdadt up-
sät, sä äterkommer han snart pa den rätta
lifwets wäg, lik en wandringsman, som
spftar ät et wist mäl, och churu han med
oförfäradt sinne tratsat de swaraste motgän»
gar, likwäl icke alltid säker om den rätta
sträten, föres pä naaon afwäg, men ser
snart sitt mitztag och fortsätter medeldigare
mod sin begpnta wandring. Gifwes honom
en ledswän, o huru glad följer han icke des
trogna räd - Hwcnl ser en Christen
oftare sig til mötes än den barmhertige Fa->
dren? Det är mcd hoppets och trons oga
han Honom ser, och glädes.

Afhandling.
AhriMdomen bestar icke i ord, utan r
baft; den är icke en lara, som endast ffall
prpda förstandet, utan i svnnerhet stura
hjertat och hela wärt lefwerne< Den är densanna lefnadswisheten, som wisar sig werk-sam uti wära tankar, begär ochgärningar;
mcd den böre wi liksom umgäs i'de husli-ga förbindelserne; med den upsta, wandra,
förrätta allt hwad os äligger. Denna wis-
hcten är helgelsens frukt helgelsen en

följd



följd af tron tll Gud och lesum tron
en följd af en sann bättrinq. SkallenCKn»
sien alltsä wärdigt upfylla sin kallelse, bör
han i allmänbet pröfwa sig sjelf, om han
delta allt upftllt. Pröfningen är et hus-
wudsakeliat medel, som af Hans samwete
bör anställas. icke blott wid witza andakts-

— utan dageliaen; och at han der-
tll är förpliktad i anseende til sin e<ien sa«
lighet m, antagö wi hilligt. säsom af-gjorht.

Följom dä en samwetsqran Christey
först och främst uti granssningcn af Hans
förfiurna rvandel och uptaqom de allmän-
nasie lifwets tilständ, för at wisa huru
werksamt detta natmliga medel samwe-
ftt, är.

Pröfwa big sjelf, du fom bar Faders
och Modcrs huruwida du upfyllt.
lesu läras föreffrift,. at genom en Chrisic-
lig upfostran, med ömhct, tro och fromnu
efterdömen Kandleda dina barn, uti sä wäl
fn sann qudaktiahet, som flit och trobet wid,
den timliaa kallelsen. Tor hända finncr du
diq sjelf, genom Mrhslöshet, härdhct, of-
werilnina ellcr hwad annat ;vara kan, haft
wa atfwif dina harn nsaon förarqctse; el-
lcr har du efter pttersta krafter, ehuru
wäl i slvaabcten, cnbetat til deras wäl-.
färd? Pröfwa diq stundeligcn, tp den tid
fom förlupit, kommer alldrig ätcr, menkan
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godtgöras genom en förnyad ätanke af di-
na pligter Tro icke at detta ar lik-
giltigt. Nej, dit cgct och dina barns tim-
liga och ewiga »väli bcror nppä dit upfö-
rande.
närä ären förhnndnc med Kwarannan M en
inbördcs kärlek, qranstcn cdcr csomoftast,
och inbördes. Saqen hwarannan upriktigt
och förtroliqt, hwad I tällken; doljen icke
edra ja fjclfwa edra misitankar,
ty de kunna ju icke ailnars undlvikas, än
dä de förut kärleksfuslt qranstade marda.
En obetndliq och rinqa ffiljaktighet kan-
ste ock ej misitaq Kap kunnat föranlcda til
e) öqnablicks misinöje. Upffjutcn icke med
pröfninqen af desi orsaker.som sa litet betrakten den sspktiqa tiden

lptzncn dock til samwetets röst,, som ro-
par cder tfthaka at pröfwa, burn I an-
wänt den tid som war ?der gifwen—; ge-
nom pröfninq af edcrt hjerta hinnen Itil stadqa och moqcnbct. Wälsianad Hr den
siund, dä edcrt samwete bar et ,qladt wit-
ncsbörd z olucklia är förebräclscn, men
den är onndwikeliq; pröfwen desi grundcr.

I bwars äldcr 06) erfa-
renhet gifwit eder rcittiqhet, at förwalta sä
mänqa anqelägna wärf i den borgeliqa sam-
manlefnaden, ack huru sällsunt är det, at
hwar och en vröfwar sin förwaltnina. Tor
hända klaga manga förtrpckta, lidande,

för-



forforde llkar ofwer eder försumlichet ellervrattwtsa. I kännen det icke, sä länqe
ej dommen om edra gärningar Menhwllket lugn i själen af upfpldaplikler! -Nädens Gud gaf H detta medel at stärkast det goda. I ringe och arbetande, tje-
nare, fatttge och i hwad tilständ I ärenprufwen noga huru I redeliaen fullgjordt
det eder anfortrodda göromäl! Samwetetware den daqeliga wän, som päminner
hwadxsom bordt ffe, eller lidas, tp menni-Mor äro tcke utffiftare af den timliaa lyc-kan, utan Gud. InforHonom böre wiockgora rakenffap, huru wi emottagit lidandetSamwetet, med et ord, fördrar at lvigranste bade det wi gjordt och tänkt.2) War närwarande sinnesställning börafwen esomoftast, ja stundeliqen
Innan en gärninq företaqes, bör man mo.
qet ofwerläqga. O, om Christne alltid ha.de detta t sinä tankar, huru manaa därak-
ttga handlingar ssulle de icke förekomma,huru mänqa hinder, retelser, ftestelstr i smftrsta borian qwafwa! Davids erempel börlära osi Erfarenhetcn är ocksä allmän.Med dcnna profning är ocksä

3) det tiltolmnande förbundet. En Chri?sten sr waksam, han Mer sig i den sinnesforfattmng, at han ej i en framnd blir of.werrastad. Det är sannt, wi kunne ej in-se den owitza framtiden, icke de motqan-
Mr,



gar, som ffola Ma sig i wägen för wär
wandel, icke de möjlicia tilfällen, där wär
sinnliga natur a npo frestas; wi kunne wisticke ime de faror, där wara rcna bcstutkunna swissta. Petrus, i sin största frimo-di,qhet at följa lesum i döden, insäg icke
det härda prof han sederniera underqick, at
förneka sin Frälsare. Men det fordras ock
lcke af osi, at kanna wära framtida öden.
«Wi wore da mpcket mjndre maksamme, för-nojde och talige, ännu, dä mi äreokunnige
om det som osi öfwergä ffall. Water ochbeder, ar I icke fallen i frestelsen. Denna
hoga foreffrift bör dä alltid wara en Chri-
stens ognamärke. Hunl mänga afsteg ffallhan icke forebpgga, huru mänqa ängrens
tärar spara, dä Kan försicktigt/liksom steg
för steg, ser siq före - lik en wandrare pä
en brant och steniq wäa. Daqclig waksam-bct öfwer wärt Kjerta ffall göra battringcn
fullkommen och tron stadgad hos osi.

Korsi och Bedröftvelse sasom wig-
tiga lncdcl i Gnds hand at
Arka de trogne.

som hafwa Gud kär, tjcilar all
rinZ ril der bästa." Rom. 3: 28. Ziöran-



de erinran för lidande CKrisine! Pauli sl>
dainäl spnes dock wara mera widsträckt, qtz
wisa, det all ting i hela naturcn, sä wäl
det goda som det onda, äspftarGudsbarns
sällhet. Tagom deraf at forst
bctrakta 0.1 l den fimmeliga glädjen och med«
gängen, säsom en ostridig upmuntran ochwäckelse til gudaktighct. Wi kunne i fan-,
ning säga< at otz i dettalifwet möter längt
mera sällhet och an sorg och olycka.
Förnuft och erfarenhet sirider emot dcn kla'
gan, scm nagre fora, at lifwets elände wo-
rc wida större an sällheten; ty om man öft
wcrwagcr. at'icke all brist pä lyckst och öf-
werflöd äp olycka och fattigdom, icke all
ringhet et. förtrych ellep wanäM, jck? all
möda och arbete en betungande börda,, och
at det lnäsie wara prycken olikket i de tim-,
liga forMnernas besittniyg at förnöjsam»
heten med Guds ffickelse gör dcn minstq
lycka til stor, o. f. w. O huru rik anled,.
ning äaer da ej menniffjan,. at wälsiqna
dcn Gudomliqa Försynen,. sym sä ömtwär,
dar sig om o§ mennissjor! Hwad bar icke
naturcn och werlden för outöfeliga kallor til
wälmäaa och förnöjelse; huru oräkncliqa
äro icke Guds walqarniMar,, dem wi
geliaen njute! Böra icke. dc§a storn prof
af Hans ssodhet uptanda och underhälla kär-
lcken til Gud? Elffom Honom, ty Han
hafwcr först slffat osi. All mcdgang och
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fycka är af Hmwm. Mättc Christne med
tacksamhet, wördngd, och KimmclA sinne
ätnjuta allt detfa! Midt under detta lift
mcts Mdje, ware war tanke til Honom,
glädjcns Gnd, uplpftad!

Afhgndlissg.

Hsläqor och znotqänqar flfbrpta dock ofta
Uwcts Mdje; mcn somlige äro uppenbara
följder af mennistjors upsätliga brott och
laster,, hwarforc de böra anses som natus-
liga straff; -ty "den ogudakrige hafwer män<
na plägox." M 23': in. De borgerliga
straffen aro likaledes nödwäzchi,qa följder af
lasten. Bäggcdera har SkavareN wisligen
stadgat, och Peras yttcrsta ändamäi bör medanses wara: förbattring fä wida den
möjlig är. Det kan ju at män-
äe lastharc blifwit til dygdcns wäq äter-
fallade qenom en bcdröfiig, ehuru ofta sen,
erfarenhet af pe olyckorz i hwilka de sig
störtat. Skulle lcke hetta wara af Skapa,
rcn sjclf sä imättat?' Sj?tfwq strasscn äro
säledes nyttiga cnmingar för den lattsinni-
ge, som icke annars lqtcr siq stpras.

Rorst och bcdröfwelstr dcremot kassewi
de lidandcn, som ofwcrqa Guds ttoqng
barn, utan deras förwällande, cllcr atmin-
stono blott gcnom swaghet, och förstclsc. I



bäMedera afseenden äro de af Gud päräk«
nade och nyttjade som medel. HwilkenGnd'
älffande kan, i dcnna wanstlighcten, säga
sig alldeles icke hafwa wällat eller warit en
vrsak til nägra wisia lidanden, säsom t. cv.
sjukdom genom förseelser, til förluster ge<
nom nägon öfwerilning eller bristande kun-
stap, til motgängar genom mindre war-
samhet i sammanlefnaden? David är osi
härwid til et exempel. Et barn,,som afsin
fader agas, känner dock sin förseelse. Den
Herren älffar, den agar Han äfwen. Ebr.
12: 6. Egcnteligen bör korsiet anses wara
oförtjent, emedan Guds barn draga det i
likhet med sin Frälsare, som i sanning icke
det ntinsta gjorde, som en gäng hadc ffug-
ga af swaghet. Han som kunde hafwa ära
och wälgäng, led korsiet högst offpldig. Wa«
re detta lesu lidande liksöm en mattstock,
hwarefter Hans efterföljare stola pröfwa sig
säsom Hans rätte kortzdragare. Sä beröm.'
de sig en Paulus och cmdre Christendomens
bekännare -2 Cor. 4:8- 20. Gal.
6: 14.

Detta lifwets wederwärdigheter, plä'
gor, förföljelser i werlden, äro.alltsä wisa
stickelser af en barmhertig och wis Fader;
det tilhörer Christne at kanna det i ali sin
siyrka; tp owedersäqeligen äro lidanden de
siarkaste medlen, hwarigenom Gud bäde
sörekommer sinä barns fall, säsom ock stär-
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ter dem M tälamod och en fast standaktig'
het, samt uplpftar deras sinne och hopp til
en längt högre lpcksalighet, som förestär.

i) De förckonnna den sä snart sig
jande sinnesstaltheten, egenkärleken och an-
dra laga sinnesrörclser —; de liksom binda
själen wid ödmjukhet, saktmod, rättwisa m.
m. O huru snart stulle icke den Christna
äran at täckas Gud förbytas til en inbilst
tanke, äresjuka, werldskärlek m. m., tp med-
gsngen föder osta högmod, och kanstolöshet
för noo. Den icke sjelf lidit,känner
ej den förtrpcktes qwal, men den sonl be-
pröfwad är i olyckan, är mcdlidande.
Hwilka tuscnde assall och förscelser har ic«
ke lidandct förcbpgt? Frägom alla tidcrs
erfarenhet! Woro icke de första eburu här-
da förföljelserne emot Christne de stora med"
len, som rpckte dem undan den bednista för-
förelsen? Berömde sig icke Paulus med
Ml öfwer den warniyg, Hcrrans änqcl ho-
nom ,qaf, pä det han icke stulle pfwa sA
öfwer de stora uppenbarelser han undfätt—?
2 Cor. 12: 7. Aro icke än i denna dag
armod, fattigdom och motgängar wälsignade
medel, at tilbakahälla alli flaqs förderf?

2) Korsi och bedröfwelser stärka osi utc en
ständaktig utöfning af Christendomcns bud.
Det är egenteligen i striden, som bjeltens
mod pröfwas, det är i faran han blir oför-
sträckt. När säg man wäl Icsu sanne be-
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kännare ädclmodigt upossra ssna krafter til
samtidas wäl, om icke dä memnstjors qunst
öfwer,gaf dem?, Mr föddes den oeqetmpt»
tiga menniffjo-lMeken, wälwiljan och tala-
modet? öM,ej under den största afwund och
moiaanq? Hwem, nitälffade mera werksamt
för Guds och Icsu ära än den af menni-
stjor förackiadö? Hwem tände sitt wärdiqä
andakts-osser än kortzdraqaren?
Gub som nllt förutser, allt bcstämmer til
sinä wisaändamäls befrämjände, HaN ffic-
kar motgängarne för nt, bepröfwä sinä
barns iro och Zöra den wetksäm geNom rär»
leken. ErkäNnom wärdet häraf,- blifwom
nlldria förfaqde) utaN bemödom osi troqet,
at upfullawsr kallelse under alla lidaNden,
sä stole wi ock, seqrä.

,

5) ÖwedersägeliqeN följer en innerlig
glädje och friv, uppä deNna tidens weder-
möda. O hwilkeN härlig crsätlniNg för dm
timligä lpckaN/ .som en Cbristen stundoM
mäste säknä! Lidandet är da icke annat än
eN wäN) som ä Guds lvägnar, och af Guds
försyn utsänd, pätyiiiner ofi om alla tings
förgängliqhet, uplifwar wärt bjerta til den
sä förtroliga umgängelseN medGud, trostar
osi med hoppet, at i Honöm ä,qa en försont
och barmhertig Faber, söin will otz uti all
ting wäl; en wän som gifwer wärt sam-
ivete den ädlaste hugswalelse, och icke läm-
Mr osi utan den sällaste utsicki; "ty denna
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tidens wedermöda är icke at forliknä mev
den härlighet, som pä Guds barn nppe'n<
baras stall." RoM. Z: 18. "Sali,cle är»
de bedröfwnde > salige de som lida för san-
Ningens ffull?' Math. g: 10. 11.

Böra dä icke Cbristne fördraga korsiet
nud et täligt och ständaktigt sinne; böra de
icke upmuntras deraf til trohet ja äfwm
glädja sig under alla timliga plagor? Flpk-
tig är deit giadjtz som i iverlden sökes -^;

sökom den med et öbesmittadt sinne, läm-
nom den äfwcn och wid korjjels
hrisom GUd den' barmhertige, pnsom Ho-
Nom soin dett lidnndes enda tilfipkt sr!

Guds bärnas tröst undet lldat^

warbe allestaöes rrängde, meii wi
ängsle otz icke, wibekymras, men gifwe otz
icr'e öfwer, wi lide förföljelse, men warde
i<A öftvetgifne; wi blifwe nienför»
tzas wi omföre alltid Herraiis lesll
döv pZ rvär lekamen, p« der Icsi, lif stall
p« öst nppenbartwarba." 2Cor. 4: 8-!o.>
Paulus kunde med stäl anföra sin
het i tidandtz/ säsom et pros och cftcrdöms



for Christne, hliru de böra öewisa sia un-der Ma korsi och bedröfwclser; nämligen ic-keangstas, tcke ofwcrgifwa hoppet, utanprna Guds godhet, som bibelMer dem widltf och MncollM - samt fluteligen fördy-tcr alit det korrta lidande, til en oförqänq-
Kg harltqhct Märkeliqa prof pa sinncs-siprra och talcnnod wisa sig äfwen utifromme losephs öden, som ostpldiat hata'des af sine broder, saldes och i Eqppten se-dän for ogrlindade mifftankar kastades ifängelse men härligen befriades. Job ba-
de annlt mera fatt erfara lpckans wanffliq.
het och det kroppsliga lidandets, jämtc sor-gens, pttersta gradcr —. David under Masinä förfohelser, bäde fore sitt anträde tilregermgen och efterät, bepröfwades til stand<akttghet genom sitt mängfaldiga lidande.D/sia och flere andrs fromme manslefnads,händelser aro upffrefne, pä det wi genom
den trost de wunnit stole upmuntras til sam-ma talamod och förhoppning. Rom.Ty at Christne icke kumia i mer eller min-
dre mätt undgZ det timliga onda, utan fast-mera genom mpcken bedröfwelse mastc inaa
l Guds rcke - är en allmän erfarenhet.

Afhandling.
Sä wisit soul Christne, hwilka wilja Gu-deltgen lefwa, mDelidampcken förföljelse,

mpc-
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mycket tlväng i werlden, förakt> smädelse>
hat, äfwensom köNna lifwets bitterhet geNom
Mänqa kropps och sinms plägor, samt o-
förmodade olpckor, sa wist kunna de ock
linder alll detta wara tp i) tveta
de> at Gud geNom sin förspns wisa tilstäd-
jclse allt libanve urstlftat; Han har förut»sett hwäd dem gägneligt wore> och detföre
äfweN bestämt för dem deN bittra kalken.
Ebr. 12: 6.7. Denna störa tanken, at för
Gud är intet af Hans barns sorqer och we-
bermödor okändt, intet wederfarcs utom

wettffäp och styrelse: deNna tanke kan
wisierligeN huaswala dem., Guds aftickterkunna wäl lcke mera än til den ringasiedel
kannas, meN det är nog, at wärt llf med
besi ödeN stär nti Hans baNd. HwNV Han
tzröfwar nödiqt> är Nyttiqt; Hans wisbet
nr oUtgrunbelig. lttstakar San för osi Nöd
och torftigdet, armod och btäckliqbet, sä är
det en ttost at weta, det wara en Guds
ffickelst.

2) ilnber äll wcderwäldißet bewarar ochbcstyddar Gud osi sä underbatligen ifränmycket större oNdt< Hwettt wet, hwilka o-
täkneliga plägor wi stulle blifwit underka-
stade, om ej en eller annan nlotaäng osi
ttäffat? När har Gud öfwerciifwif sinäbarn nti bedröfwclsens stund, ifattigdom,
olpcka och förakt?

M Skpd-



Skpddade Han icke den trogne Joseph,
den frommc Daniel i sjelfwa lejonkulan;
stpddade Han icke Maria med barnet leimn
ifrän Herodis grpmhet? Wist gifwas o-
lpckor, som icke siutats med mind« sn dö.
den, hwartil längsama lidandet warii
en beredelse säsom mcd Johannes döpa-
ren, Stcphanus och alle sanninqens martp»
rer i Gamla och Nya förbundet men
Guds wägar äro mängahanda, alla wittna
de om Hans wishet och godhet. Gud är
med osi, Han är närwarande.

z) En from Christen wet at lidandet, sä
stort det än är, likwäl skall starka Hans in-
re hjertas luqn, desi mod, desi audeliqa och
himmeistä nit tron, gudaktigbeten
med et ord, Hans andeliga wälfard, förbät-
tring och sinnelag. Rom. 8: 28. 1 Pet. 1:
6. 7. Ebr. 12: 10. Detta är ojäfaktigten
följd af det Nmliaa onda. Huru ofta här-
das icke sinnet när kroppen lider, burn of»ta wäxer ej modet i faran, ödmjukbeten i-
genom motgängar, ädelmodet af föraktet,
förtröstan til Gud genom oförmodade olpcks-
händelser? Huru härdas wi icke genom
korsiet, emot alla syndiqa retelstr. lac. t:
12. Skulle dä en Christen ej wara nog
upmärksam päde stora anledningar, Forspa
«en honom gifwer, at tiltaga i en sann
fullkomlighet; stulle han rinqa wärdera de
medel, som wäcka och underhälla ha?ls an-
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HM) icke finna tröst uti bedröfwelstn> tzwift
ken af sig föder m sä härlig stprka i det
Zodn? ,

4) TrostoNr osi äfwen med den tanken, at
Gud gör esomoftnst pä lidandet en härlig
mlnng rednn i tiden; Han wänder wär
sorg i glädje/ armodet til wälständ/ förföli
jelsett til ett segerkik ärn. Säuphöjdes Jo-
seph och Dnvid, sä wälsignades Job med
nllt det som. han förut förlörät sa wättde
iVnd Achitofels rsdssag til intet, och
da handlar Han ännu medmänM sinä
barn. Wi kunne wäl icke alltid wäntä, ätt
inindre böre wi en sädan förändrinä
i wärt lifs öden men meb undergifwetthek
för Guds kiinne wi Honom akalla i
Nödeil och Han stall Hjelpa otz i wi kunnö
med warsamhei och försiktighet stickä otz nti
moissängeN) sä blifwer den lindkad. Ät°
ininstone stole wi finna ett betpdlig latinad
i wara sorqee och genockGuds ri-
ka huaswalelse.
, 5) Det tröstar osi, at wi hafwe en sä
stor föregsngare i lidandet, lesum den be°
lige och rattfärdige. Wi, hafwe icke en Of«
werste präst,, sM icke katt warkunna siq
öfwet wär swaghei, utan bepröfwades t
allt. Ebr. 4,: 13. Han led korsiet och ak-
tade smädelstn ringa —C. 12: 2. Hwil-ken som icke bär sitt korsi och följcr len:m>kan icko wara lmns lärjnnge.
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6) Hwilken härli,q tröst hafwe wl icke der-
af, at kortzet är en wiqtig forberedclse til
det tllkommandt, tp utan bepröftvad ständ-
aktighet i det goda, kunne wi ej wänta at
blifwa sticklige himmclens inwänare. Wi
komme ej dertil utan talamod och detta
winnes ej utan lidande. Rom. 8: 25. ig:
4. O, hwilket oförffräckt mod uptändes ic-
ke hos en sann Christen dä Kan betänker
Guds stow afsickter mcd lifwct och
detz beswärligbeter. Han är glad i bedruft
welsen, tp den hjelxer at mcd luqn
tanka pa döden. Den ffall ock cn gang full-
komligen uphöra.

7). Popper nämliqen och den säliä ucsick
ren i en oförgänqelia, werld, där inga plä.
gor och wedelwäcdigheter mcra finnas,
tager sa listi,qt Hans sinne, at Kan redan
här i lifwet känner försmaken af Guds bar<
nas härlighet; Kan är likasom Paulus
ryckt til Guds himmel. Han är salig.

Bönen, säsom et fötträMt me-
det at underhälla och stärka
wär tro och andakt.

'Attaker och beder at I icke fallen i fre<
stelsen, ty anden ar willig, ,nen köt'

rer



«r är swagr." Math. 26: 41. Den store
Förlosiarcn badc sjelf uti sin lefnad öfwat
dcnna sa wiqtiga bandlinq, oaktadt han
icke Ande den nunsta swaqhet; han före-
gick alle sine lärjunqar uti dcnna heliga
umgänaclscn med Gud. Det war dermed
han underhölt dcn cwiga förbindelsen med
sin Fader, dermed han hamtade af honom
tröst och siprka; och da han säsom menni»
ffja war underkastad lifwets offyldiga bebof
och werldens mängfaldiqa motständ, blef
han under lidandet likwäl standaktigt densamme orpqqliae Saligbets Höfdmgcn;
han som frcstades i all tinq, men warutan
spnd, gaf osi dä et stort, högtidliyt, ewär-
dcligt enmpel. Wi kunne wäl icke utforffa
denne odödlige Frälsarens närmaste forbin-
delse med sin Fader, eller Hans eqen Gu-
domliga stprka och wishet och magt; men
det är nog, at dä han upmuntrar sine be«
kännare at waka och bedja, känner han sig
sjelf försatt i denne sin Faders ewiga stöte,
där tömmer han sinä önffninqar, där ut-
gjuter han sitt hjerta, där bekänner han sig
williq, at til sista droppan dricka af den
kalk honom gifwen war, dar tröstas han
under sinä menffliga lidelser, där fär han
det oförfärade mod i doden, somingendöd-
liq ännu haft eller hafwa kan. Han war
icke nägot rof för frestelsen eller spnden;
nej, willig i sin lydnad och rättfärdig i sinä

be-
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begär, wille yan fjelf mägtigt siyrka fineswage wänner, tp han wisie hwad i menni«
ssjan war, han kände detz hehof och kundopem afhjelpa. Odödelige wslgörars, mäg«
tige Herre! hlvad är den swage och i sinn«ligheten insnärde menniffjan, ja hwad är
tilbcdjaren af ditt Majestät at kunna jäm-
föra sig med dig, eller mätä sin ofullkom-ligbet med din hoghet! Uti ditt heligq
namn stole wi dock wäga nalkas din Fa«
ders thron, pch där stgll du wara fö-regängare.

Afhandling.
i) Bönen til desi stora natur ochwärde.
2) Bönen til detz oftlbma och nöds

lvändlZher.
FZrsta Delen.

83önen bestär lcke ss mycket uti et utwär,
tes uttrpck af wära angelägenheter, eller u?
ti samtal med Gud i orden,, utan fast mc.
ra i själens uplpftandtz til Honom genom
heli.ga begär och önffningar, (d. ä.
en trogen Christens umgängelse med Gud i
iankar, begär och ord eller samtal.)

FöremAec för bönen är Gud, menni-
stjornas och hela naturens Skapare, Far-

ych



sch lvälgörare. Det är med honom lvi bö-
re umgäs i andcmom och sanningen, afho«
nom är det wi bero, af bansstora fullkom-Uqheter kunne wi uti bönen hämta dc war-
Mgaste ämncn för tilbcdjande. Du up-
lpfter ditt hjerta til Gud, för at mcd ho-mm liksom föreuas i en Kclig umgängelse,
du beder, fromma, Gudälffande själ; hwad
är dä det, som dig sysiclsätter? Du be-
traktar i) den Ewige Skaparcns Majeftär,
detta oändliga fält af Hans fullkomligbeter;
du beundrar, prisar och wördar Hans magt
och wisbet, Hans helighet och rättfärdiqhet;
du samlar all din swaqa fattningsqäfwa,
dina begrepp och uttrpck, för at lafsjunga
Hans omätliga härlighet; du bäfwar af enhelig förtjusning öfwcr glanstn af Hans,
den Ewiges, ära, som bor uti et ljus dit
ingen knnma kan; men dä himlarna för-talja Grds ära, sä uplyfter du dit darran-
de hjerta til honom, ehuru med et swagt
laf; du knäfaller inför honom, som werl-

och förlorar dig uti wördna-
den för Hans outransakeliga wäsende ja
läfwa Herran min själ jag will laf-wa min Gud, sä längc jag til är. Ps.

2) Betrakta Hans stora wälgärningar i
Skapelscn, fölspnen och försoningen
detza-omätliga bewis at Gud älffar osi;
ack huru djupt stall du ei kanna dig rörd

til



til tacksamhet emot honom, hwars näd wa,
rar ewinnerliga, huru stall icke dit kärleks?
fulla hjerta, intaget af en brinnande er<
känfla af Hans godbet, höja sig til Hans
thron, där du i Hans saliggörande
relse frambär dina fänflor, ty du beböfwer
ej dem uptäcka förbonom, som all ting scr.
Dit hjerta utbrister liklväl j ord, hcm han
tlptager med bifall, ehuru swaga de cck
äroz med David utbrister du. hänrpcft:
",ay will racka dig j — r«c«
fer honon» i hellge cy Han är god —"

(Ps. Zu: 5- 35:i8.)
3) Men hwad är mennistjan, denna jor-

damatk, at tnftr den Allseende framtrsda, ?

kinner bon sig icke hel och HDen förödmju-
kad af sin ringhej, sin wanmagt och hrott?
siighet? Känner hon tcke förmpcke/ sinq
mängfaldiga bebof, och wet ot det är en?
dast Gud, som kan dem Hans
ewiga nqd och godhef, Hans mägcige <?n
des inflyrelse, och styrelse af alla wärt lifs
HFndelser, är ju det stora föremil zpi böre
ftkg, derom beyja och anhälla. Ätallken af
osi fjelfwe och wqra fH wäl timliqa som

hehof qör detta Guds anropapde
och äkallandL sst wigtiqt, Ljufets Fader är
den af hwilken gll ,qod och fullkomlig aäf,
wa kommer, hen rättfärdiqe inför hwilkenlntet ogudaktigt wäsends kan äga beständ,
dm baMhertM som öfwerstp med wär
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fwaqsct och förläter osi lvära fpnder. O
hwilka ancelägna ämnen til wär sjals til-
fredsställelse! Gifwcs det et medel at kom-
pia i atnjutande af Guds bärmhmiabet, sH
är det aenom bönen, dä en Christen
höjer sitt tränqtande begär til honom, som
altt i wsr nöd och swaqhct. Wi
firc öfircltuqade derom, at Gud regerar allt
i werldcn, i fynnerhet nädiqt beskpdoar ochhcwarar för olpckor, sorger och allt ondt;
siulle da icke dcnna alla warclscrs Skpds-
gnde anropas; wi käyne otz behöfwa för-
stand och uplpsmng, belighet och ett rätt-
staffens sinne, samwets lugn och frid; stul-
le icke wi dä wändg ost til den himmelste
Fgdren?

af bönen kan lätteligen enliqt
sjelfwa wär själs natur inhämtas, Det <ir
ju wär odödeli,aa och med förstäno samt
kansia af sia sjelf beaafwade ande, som da
den stär unher den nsdiqe Gudens stprelfc,
äfwen bör til honom uplyfta siq i beliaa
tankar och beqär, Bönen ware derföre
hjercelig, inmxlig, ostrpmtad; ty at utan
e>l werkliq hjertats tilqifwenhet nalkas Gud,
är at försmäda honom; "warer brinnando
i böner." Andakten utessuter alla andra
läqa och ftämmande Mnflor. At tänka pa
Gud, och tillifa safwa sitt bjerta bundct
wid werlden ocb spndrn, kan alldriq irara
kn Ehristen zvärdigs; det är stridandc emot

det



det hoga föremäl, wi nalkas. Bonen wa»
rc grundad pä en sann ödmjukhec och för»nöstan til Gud och lesum. Endast den
botfärdiqe och troqnc är, churu cj berätti,
gad, likwäl tröstad med hoppet om hönhö-
rclft. Publikanen och röfwaren pä korsietgäfwo tpdliga prof pä detta sinnelaq, utom
Kwilket sjelfwa bonens wäsende liksom up«
löses. "De osser som Gudi behaga äro en
bdmjuk och förkrosiad ande." Ps. 51: 19.Dertil hörer äfwcn uiidergifwenher under
Guds wilja och wisa sörhil, ty hwad som
är Gud behageligt, det gifwer han osi,
(af timliga ting) . Wioare fordras
en wiZ ständakcigher; "beder utsn äcer,
wändo.'- 1 Thesi. Z: 17. 18. Prophetisian
Hanna är ett wärdigt exempel, Luc. 2:36.,
än mera lesus sjelf Ett til Gud up»
lyftadt hjerta, som gläber sig öfwer en nä-
rä förbindclse med sin Skapare, mäste anst
det för sin plikt, och sin saligbet, at esom-
oftast, stundeligen, midt under de joroista
göromälen, i glädjens och lidandcts stund,
enstillt och offentligt öfwa en helig umgän«
gelse med Honom, utan at man derförc be«
Köfwcr utsätta nägon roisi dag eller stund
til denna andakts förrattning. Behofwetär det som stall drifwa osi til en flitiq bön,
tp där hämtar en Christen all tröst och
stprka, där bliflvcr han bärdad emot
yens retelscr hch all förförelst <



Vönen uttrpcke sig äfwen i srden, tp
heraf hjertat fullt Hr, deraf talar munnen,
och sjelfwa orden gifwa tankarne tilbaka li<
kasom en ny wändnmg , nvtt ämne och fö-
remäl. All bön ware detzutom förbunden
med wakfamhet öfwer wärt hjcrta och wan«
del,

vpärder ych den ftaftcgaste forbindelfo,
HHmtar bönen

1) af Guds egm wisa inräcrning med
mennissjans natur. Han, det lycksaligaste
lväsende, wille förbinda sinä stapade wa«
relser til det innersta förtroende, säsom en
far til sinä harn. I sgdant ändamal gaf
han otz ett känssofullt hjerta, bildade wär
fjäl med förmsgan at tanka, och dH han
fasom ofpnlig icke kan af sinnliga föreställ-
ningar fattas, sq förunnade han otz rät<
tiqhet at uplyfta wara tankar til honom.
Se wi än här genom en fpegel, och göry-
otz blott dunkla begpepp om Hans storhet,
sä äro de dock och wi up>-
manas

2) dertil af Hans befallnmg i sitt uppen.
barade ord. Sä wisit som detta ordet är
Gudomligt, äro äfwcn detz försffriftcr det.
"HkaUa mig i nöd:n, sn ivill jag hielpa
dig och du stall prisa mig.« Ps. Zo: ig.
"Hwaroch en, som Kcrrans namn skallar,
stall wara falig." H-M icke denna befall-
liing sin grunh uti sjelfzyg Guds stapclst
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och förspn, tp Gud, som framkallade osi utur
et intet, samt med ömhet wärdar osi, har
den otnstrsnktaste rätttghet tll wart läf,
tacksagelse och tilbedjande.

3) lesu eget efterdöinme och anmaning
giflver bönen et ökadt warde. Wi tänne ju
det, at lesus war osi af Gud sänd tll det
stora lefnadsmönster, som ffulle innom sig
hysa all möjliq fullkomlighet i menstligt
afseen äfwensom all Gudömcns fullbet, alla
Gudomltga eqenffaper bodde hos honom.
An widare wete wi, at

4) Ouds helise ssnde understöder osi Utt
alla mära böner med oulsägelig suckan
Rom. 8: 26. Hwilken höga wärdighet,
hwilkm tröst, at den Gudomlige anden sjelf
ssenom sitt nädiga inflptande, sin uppehäl»
lande och styrande förspn, alfwcr wart hjec»
ta denna Inftninq ifran stoftet til honom,
ifrän det förgängliga til det oförgänqliaa.
Den troqnes lif och fjäl är anförtrodd i
Hans hanh.

Andra Delen.
Nptcan af en andäktig bon kan ej om°

jwiflas af nägon, som med rinqaste känsta
af sitt bcroende utaf Gud betraktar sä wäl
slg sjelf, som Guds wäsentliqa fullkomlig«
heter. At hela wsr Wl med desi begär och
onffningar utgjuter sig inför wälHHögste

wäl-



wälglrare, som witzerligen har afseends up-l
pä wära behof, äfwen som wär slunesbc»
ssaffcnhet/ blifwer för osi wigtigt:

i) emedan wi se och erfare hnru wära
andeliqa behof tilfredsställas, samwetets
gladaste luan beredes och själens stprka til-
tager. Sjalens behof äro alltid dctza: wis-
dom, uplysning i förstandet, tartfärdigber,
ftid och frsgd l den Heliga anda. Den där
fattas wisdom, han bedje af Gud,
i. 3) det äl Han som uplpser wärt mötka
försiand Det ffcr medelbarli.qen gettom
nans saliggörande otd och wisa förspns
stickelser. Han som nppehällcr wär själ
wid tankeförmäga, stärker äfwen densamma
uti bönen. Eller är detta en tom crfaren-
het? Förffasse wi icke osi sjelfwe alla de
kunssaper wi äge, är det icke wär plikt at
anwända förständets alla krafter
witzerligen är det wär plikt men Kwem
är det, som gifwet wärt försiand dettna
Gudomliga närinä, desiä mänqa tilsilllcn at
uplysas; hwem underhäller osi? O EUd,
stall en Chrisien nansin förglömma, at all
wisdom och kunstap, lif och förnuft är afDig, at det är Din gränslösa näd, som
allt stprer at det icke är föroäfwes wi
öfwerlämne wära önssningar ät Dig ty
Du upfyller dem utöfwer allt hwad wi
tänke eller, bedje, efter den kraft som wer-
kar i otz. -- Det himinelsta sinner, som en-
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dast mäiltis Nf täctfärdiZhee och höligä
c,ar at upfplla Guds wilja, dcttasom upkummcr af ett botfärdigt, ödmjuki
och andaktigt hjcrta , denna tro och
sian til lesus, denna kätlck/ denna gudak«
tigbet och Chnsteliga ständaktighet uti dpg«
dens Utöfning> dettn allt uplifwas och, stari
kes qenom bönen. Hwad winner icke en
Christen som tzcder! Hans GudMa önst-
ningar upfpllas, tp da han under en dage»
lig stt-id emot spnden, under en samwets»
gran waksamhet öfwet sig sjelf> sami metz
pttcrsta sorgfällighet at anwända sinä krasi
ter fritt öfwcrlstcr sig til den aode An«
dens lcdcmde hand, föt at med Detöct och
frimodtgbet kunna wandra geNom deliä lif-
wet, —"O hiltu upmuntrad kannet han sig'
icke> HNrU tiltaqet icke den npa mcnniffjan
d. a< et Gudettgt och himmelfft sinnelag!
WiV stankan af Gnd, wtd umqängelscn
med HoNoM i hsliga betrakielstr m. m.
sie den sinnliga lnstän förlora sin retande
kraft / werldens frestelst mäste ilplwra > och
deremot en cmdclig stytka, eN likstämmig-
het med Guh npwaJa, lik den goda sDen,
som wid solens «plifwande wärme ftäm»
ffjuter, tilwäter och mognar. Sä snckade'
David: ftapa i Mig Gud et rert hjerca

Pf. sl: t2. Tron och gudaktigheten bc"
fästes genom en rättffaffens bön; dertil
kommer ännu sMens lugn och inmrsta til-



frevsställelse, säsom gudaktighetens och med
det samma böncns ftukt., Gud förwitzar
den trogna själen om Hans nädaständ, glä-
der honom med försäkran om sitt bifall, och
wederqwcckcr pä outsägeligt sätt< Veqär
icke, du samwctsqranne Cbristi efterföljare,
at utforffa hcmligheten af Guds näd, ty
det är endast Hans Ande / dst at Gud sjelfsom ransakar hjcrtat; det är nog til ditt
lugn at wtta/ det Gud älffar diq och wc-
dcrqwccker dm själ; bclrcn är Mcd diq,
diq stall intet fattas. Wet, at alla dinsjals
äligqanden kännas af HoNom, alla dins
fromma 'taukar och bcqär stärkas af Honom,
owilkorliat och med fullt fortroendc mn du
i bönen söka Hans hjelp, tv Han hjelxcr,
Han tröstar, hugswalar, uplpser och stad-
gar din själ, ju mcm du med Konom lM
en salig llmqängelse. Mcn glöznm icke at
fiitigt anwända aka de öfriga medel, dcm
den gode Guden dig anförtrodt.

2) Bönens nptta wisar sia äfwcn i MH
wära timliga behof; men haroin böre we
bedja med wilkor, om Guds wisa MsM
finncr dtt wara osi npttiqt, som wi
All Ipcka och wälaänq kommer af Hcrren,
lifwets och wälsiqnelsens källa. En sanKChristen kan icke ett öanablick twiffa
men han är inffrsnkt i sinä beciär ock n, ts-
jar de medel Gud forordnat. 'Den däraw-
Za tanken, .at Gud omedelbarligen eller
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gränslöst ffullc llpfplla ällä Hans onffmw
öar /ja alla de manqfaldiga, ofta diktads
bchof, som hos menniffjan uvsta, kommer
asldng i Hans sittne, tt) hcm wet at Eud
förordnat allt efter sitt mätt/ i hela nattt-
trn. Mcd UndergifwcNhet för Gllds stprel-
sc, stall han dock blifwa warsc, at dm
aode Skaparen böttbör hottom pä ett werk<sammare och wisare sätt/ än han,kunnat
förutse. GUd wälsiqNar hoNom i riktmätt/
iimmeliqen mcd det han behöfwer. Mcn
ännu rikare l andellg mätto.

Pröfwom dä hätaf, huru nödwänd'gt
det är för Cbrlstne, at wara trägtte i sinä
böner til Gliv. W ärs Guds ffapade werk;
wi bcro af HoNom til bela wart lif, wär
själ och desi krafter., M hämte den stötsta
nytta af det föttroliqa föreningsbanbet med
HonoM. Utom bönen ffUlle trott och Cbri-
stendomen sakna all närinq och stprka; böcj-
mod och inbillning ffulle smäninqoln utrota
de heliga begär> som arodt i den swaaashjerta ja huru owärdiat fflille man icke
handla i anseende til Guds oUtgrundeliqä
kärlek, näd och förspn. Zwad har du o
menniffja vet du icke undfätt hwarföre
erkänner du det icks med hjertats ödmjuk-
het, hwarföre tilsiuter du din själ för de
salina tilfällen, där näden stulle werka uv«
pädin förbättrinq? Ach hwarföre ätomen-
nistjor sä kallsinnige i det som stulke bereda



deras timliga och ewiga wäl. At med o-
tacksamhet njuta Guds wälgärninqar, och med
siolthet tro at all wälgäng kommer af men«
niffjors eqen drift, och at saligheten kan
winnas utom Guds gemenffaf), we! det är
stridande emot förnuft, religion och erfa-
rcnhet.

Fullkomligheten i lesu bön: Fa-
der Wär m. m.

I alla tider hafwa mennistjor, säsom un«
derkastade Guds wisa lagar och stickelstr,
crkänt sig förpliktade at bedja Honom om
biständ i alla deras angelägenheter. Sjelf»
we hedningarne akallade sitta diktadeGudar,
af hwilka de hoppades altt. MänZe hafwanfroen inrättat siNa boner wanligen efter
det tänkesätt och sinnelaq, de haft i anseen-
de til det Gudomliga Msendet. Upriktig-
het och gudaktighet har i sanning icke tru-

hos mange Guds tilbedjare; men buru
mänge hafwa icke anten i sinä oläfliga fö«
retaganden eller ock strpmtaktiga sinnes bö-
jclstr trott.siq genom bönen, ömsom win-
na den Oandliges beffpdd, ömsom undgä
Hans rättmätiaa misihag. Skrpmtaren i
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all sin tilgjorda andakt bär dock innom sig
det nedrigaste hjerta. I utwärtes matto,
med ord och äthäfwor, wisar baN siq öd«
mjuk, ban anropar Gud til wittne öfwer
sig, prisar och tackar Honom med munnen,
men l'pstr höModet> nfwundeN) kärleks-
löshetcn innoin sig., Brottsliga förställninssj
Pharisäcrne woro i spnnerbet de lägtänkte
och nedrige ffrpmiare bland Indarne > dcm
lesus sä alfwarligett bestrassade. Math.6:

-8. DeMs ivana war, at osscntligen pa
gatorNe ock andra ställen, ,visia tider pä da-
.qen, upläsa länga och konstiat sammnnsat-
ta böner> med 'twungna ätbördec wisa sig
NNdäktige, och framför allt äberopa sia, sinä
stvrä förtjenstcr. Dctta grofwa misibruk
borde förekommas, lära fordrar aiida
och kräft > öfwertpaelse och samwetsqranbet.
Dertil behöfwas icke utsökta ord, btzstämM
tider och wisia ssags atbörder. McN andak-
ten kan ej alldeles demumbära> bade i cim
seende til osi sjelfwe och cmdre. Warsam-
het ar derwid högst nödig.

Afhandling.
Vet siora mönster i en sann bone-ändakt>som wär Frälsare sjelf gifwit oH, bäde uti
sinä enffilta böner sasom ock den offentli«
ga bönen, som Han för sine lärjllngar fö<
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ttstafwade, är wisierliqen wärdt at efterföl-
jas och icckttaqas. Bönen: Fader wär

är wäl sammaNsatt i ordalaa, som wo-
t-o bruMqe i den ludlffa Församlinqen >

tnen walet, wiqten och eftertrpcket af des
enjkilta delar har ett Gndomligt inseqel,
och ätföljes af lestt befallninq. Til hwil-
ka höqa tankat,, och känflor föranleder icks
denna bött? ,

Fader wäv sä anrovö lvi den Als-
inäqti,qe Guden, bimmelens och jordens
Skapäre> bwilken sjelf gifwit sig Namnet
Fader, t sitt uppenbarade otd> och qen?m
sinä outsägellqa wälgärningar är en Fader
öfwer alla, som i hlmmelen och pä jorden
bära detta llämn; Han> den himmelffeKo-
nuN"en öfwer alla Konungar, är dsn > af
hwilken hwar och en har lif öch warelse,
och til hwilken den ringaste mennistja kan
wed frimodighet uvlyfta sitt hjerta och sä<
ga: Gud, wär Fader!

-HelFadc warde Ditt natntt/ d. s< Dina
siora fullkomligheter, Ditt Majestät och Di,
na laaar aro tilbedMswärde för alla him«
jnelens inwänare, mätte de d,ä äfwen af osittkännas> tilbedjas och dprkas! Wi prise,
wi läfwe och tacke Dig; ware wärt läf he-
liqt, upricktissh och förswinne M, som.pä
nägot sätt kan obelqa eller wanära Ditt he-
lioa Majestät. I alla Dina stapade werk
framlpsa Dina egenffaper. Du Ewige,
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Alsmägtige, Hellqe och Rättfärdige; stttsse
icke wärt hjerta roara Dig ägnadt i en he-
lig wördnad? la, Du har äfwen sjelf stift
tat ett samfund pä jorden, där Dine be,
kännare klinna Helga sitt bjcrta;

Tilkomme Dirc Rike! Vettä lieliga
samfnnd, hwaräst sanning, rättfärdighet och
lpcksalighct äro de stora föremälen, sons
hwarje saun mcdlem bör söka. Förökc och
utwidge sig pä jorden detta stora öfwersinn-
liga rike, dcnna samling af trogne tilbed-
jare, som icke söka nägot högre än det, at
uplpsas i dm sanna kännedomen om Gud
och saligheten, at förbättras och stärkas i
all rcittsinnighct, at winna detta himmelffa
sinnelag, och wänta all sin salighet genom
den Du, sänt hafwcr, lesum Christum.
Mä werlden, som sä blindt föres af sinä
willor och laster, en gäng crkänna Din Gu-
domliga lag, och tjlwära i Din sanning, i
dpgd och rättfärdighet!

Ske Din wilje Allestädes räder
Du mägtige Herre, och genom Din wilja,
Din wisa förspn och allt uppehallande kraft
tilsänder och stprer Du alla händelser i
werlden! Med hjertats fullkomliga trohet,
undergifwenbet, förtröstan, glädje under-
kaste wi osi och hela wärt lif Ditt wisa be«
hag, förnöjde med allt hwad Du i lifwet
behagar förordna och sticka. Wi wete icke
sjelfwe hwad otz npttigt är; inffrankt är

war



wär förmäaa, wära uträkningar äro för-
hastade, blinda; o, at Du derförc wille
leda osi qenom Ditt räd, Tilbcdjanswärde
Gud, som stprer wära öden! War osi
nädig!

Gif ost wärc dageliga bröd; allt det
timliqa, som wi til lifwets uppehälle behöft
we, ffänk osi, Herre! genom de medel Du
i naluren förordnat; wära omsorger för
framtiden ware Dig uti barnfligt förtroen-
de och kärlek anförtrodde! Wi wilje icks
med otälighet eller knot klandra det M,
hwarefter Du utffiftar det timllqa qoda.
Förlänar Du osi mera deraf, sä glf osi för-
Mnd, at wäl anwända det; gifwer Du osi
mindre, sä oka wär förnöjsamhet. Ingen
öfwcrdrifwen omsorg om det jordiffa göre
osi förlustige eller owärdige til Din nka
wälsiqnelse. Wälsigna osi wär Gud!

Förlar ost wära stulder Wi äre
spndare inför Diq, bristfälligc, ofullkomli»
ge, oförtjente til all näd som Du osi be«
wisat. Förlät hwad brutit är af swaghet
eller upsät, war osi en försont Fadcr, ty
Din oändliqa kärlek öfwerser med wär syn-
dajrVd. Du sände osi wär Förlosiare, som
afplanade genom sin död det straff, som osi
wcintade; "försonte mcd Pig wilje wi ock
förläta wär felande nästa, samt mcd bro-
derlicz kärlek honom omfamna! Bryte roi
häremot, sä ware ock wära egna förbrptel-
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fer emot Dia, i ewighet strassade. Men ackZstulle wi icke gärna förläta? Barmbertige
Fader! stona osi för Din mildhcts stull.

Inled osi icke i frßelsm, lät osi icke
falla i nägm farliga tilfällen at synda,
utan mätte wi qenom Ditt bistand öfwer-
winna all frestelse dertil. Obesmittadt wa«
re wärt samwete ifrän alla brottstiqa lustaroch förföriffa efterdömen i werlden!

Fräls otz iftssn hewara. osi ifrän
allt det onda,, som i detta lifwet osi qwal-
ja kan; ifrän. olyckor, sjukdomar, fattig-
dom, sorger och wederwärdigbeter; menom
sä är, at Du läter detta osi öfwerqä, frälsosi likwäl derifrän, och qif Din Gudomliga
näd, at uti allt prisa Din försvn, som afvbekantamen wisa orsaker all tinq tilsän-
der. I lifwet och i döden ware Du wärt
beffydd, sä at wi icke nänsin förlore Din
ömbct. Diq äkalle wi Helige Herre, Als?
mäqtiqe Fader, Ewige Gud, hwars
eoendom hela denna werlden är, Du Ero?
futte och Tilbedjanswärde, i himmeten ochpä jorden. "Tlllr folk ftnkce Dixr namn

"

Cn Gudälffande Christen kan Icke i
denna lesu bön sakna de rikaste wäckelse-
arunder, tröste-ämnen> upmuntrinqar och
lärdomar. De äro cifwen i sia sjclfwe tyd-
liae och fattlige för den enfaldigaste. Wack-
tom osi endast, at af denna bön qöra ett
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hlotl minneswerk eller en wana. lesu af-
sikt war den, at leda sinä lärjunqar til
Upmärksamhet, fiit och en sann andakt.

Hwad uträtta wära böner cchförböner?
dig til wara, at du icke förgäcer

Herra,, dm Gud." 5 Mos. 6: 12. Mosis
eftertryckliga warning til Israeliterne, sä
mpcket nödigare, som detta folk war sä
mpcket frestadt til afguderi. En ständig ä-
tanke pä Gud och Hans stora wälg<irnin-
Zar, borde kunna afhglla en menniffjg iftänsa daraktig frestelse, Man förgäter icke en
timlig wälgörare, wän och rädgifware,
utan at innom sig bära en Wer förehräel»se, ock) utom sig stämpeln af otacksamhet.
Hum mpcket owärdigare är dä icke, at för?glönnna sin,Skapare, af hwars md man
hwarje oanäblick beror til hela sitt lif, ochsom dagcligen, ehuru i ospnlig mstto, be-
wisar sig närwamnde med alla sinä ffapa-
de werk! Sä grof otacksamhet intog dock
esomoftast det blinda ludafolket, hälst dst
nagra främmande folMg hayemgongäng



genom sitt umgänge förledt dem til Afgu?
deri. Förspnen wakade dock pä besynner«
ligt sätt om detta folkets bibehallgnde wiy
den sanna Gudaläran. Hela religionstjen-
sten, med offer, böner, högtider m. m. syf-
tade derhän. Det är ock ofelbart, at bo-
nen i alla tider warii ansedd säsom et kmft
tigt medel, at underhälla bäde wördnaden
för det Gudomliga Majestätet, och laqlud-
naden. Hedningarne äkallade sinä diftade
gudomliaheter, hwars bildsr woro i temp-
len upreste; de trodde sig äaa bestpdd af
dem< men forqäfwes; tp hwarken Baal el<
ler Molok, eller Jupiter hörde dem, SH
förwillades menniffjorne ifrän den första
enkla tron pä yen Ende sanne Guden, fom
himmel och jord ffavat och uppehäller, samt
will i anoa och sanning tilbcden wara. le-
fus aterställte denna tron til sm renhet och
gjorde den allmän i werlden. Luc. 4: 23,
Ett af andra stora medel härtil war bönen,

Afhandling.
bwad uträtta wZra böner? ftägar

den lättsinnige och otacksamme; Gud är ju
för hög til at kunna emottaga naqot be-
röm eller ära, för hög at belmäras af sH
rinqa warelsers boner. Huru förwänd
jlutkonst! Ingalunda kan det Ewiga Wä«
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sendets ära tiltaga genom de laf-offer Ho-
nom framhäms; men ffulle Han ej fordra,
at Hans ffapade warelser crkänna Hans
st^orhet, och förödmjuka sig inför Honom?
Ar Han lik n<aon wcrdflig Monark som
ofta räknar pä twungna ärebctpgelser, oftaäfwen sinner sig heswärad af de'nödställdassuckar ? Nej, Han är bade mägtiq och öm
at kunna och wilja befordra alla Sinä ffa-pade kreaturs sällhet. Sjelfwa matken pä
jordcn gaf Han lifwct, ffulle Han dä
läta sig wärda om dcn nngasie menniffja,
hwars minsta omständigheter Han känner?

"Gud han icke ändra narurens lopp,
Han är sjelf oföränderlig." Hwilkct ffen-bart inkasi emot böncns nödwändiqhet!
Har da icke Gud, som sjelf af ewighei be»
stämde naturens lagar, insttt och afräknat
alla de wilkoo och minsta omständigbeter,som knnde ings eller förändra Hans stprel-se plan? War det ett oundwikeligt öde,som aftwang Honom ett wiN bestut, eller
war det icke fast mera Hans wishetiigt, at enligt wisia förutsedda orsaker ut-
staka alla händelsers ,qäng i werldcn? Gud
förutsäg wisierli,qcn det tänkcsätt och för-hällande, menniffjor ffulle emot Honom wi-sa; Han öfwerwäqde deras beböf, derastacksamhet, ödmjllkhet och böner, icke der«
före som ffulle de derigenom förtjena Hansnäd, men emedän Han hade ett nädigt af-
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secnde dcruppZ. Jänner icke en fader sinä
barns behof och will bjelpa dem, men metz
afseende pa dcras bemötande?

"Mennistjar crballa allr uran Guds
ftkallaiwe, cp Han larer sin sol upgä ösweu
goda och ouda m. m." Men om detta vck-
sä ofta ster i timliqt afseende, stall man
förklara den Mnstolöse och Gudförgätne
lycklig i tid och Undstipper ban
den rsttmätiga förebräelstn iunom sig och
Ouds ewiqa mifihag? Han är olpcklig,
sä länae han icke med sinneslugn kan
lyfta sitt bjerta til Gud. Och desiä timme?
liaa wälaärwnqar, som icke alltid aro följ<
der af ett Gudeliat förhällande, monne de
icke ofta blifwa sörbptte och förwandlade
til strassdomar, ofta instränkas til en be-
tpdlig mon i grund af mennistjors brott?
siiqa sinnelag, och alldrig böm anses sq?
som förtjenta, utan fast mera säsom den
kärleksrike Gudens wäckelftmedel? "cllcr
förackcar dn sa Guds csodbets nkcdon»af''
Mom. 2: 4. "Bouen stoll göra sim
mc rrögc, ar befiira sig on: en slelfitändig,
dmd och wärdigher" 23e, detta djcrfwa
misitag! Upstar icke mcnniffjcms sanna war-
de ur ödmjukbetens arund; föradlar icke
bönen wart hjerta, dä den leder o§ ti! en
likstämmighet och salig gemenstap med Gud,
all fullkomlicchets Fader; - erhäller- icke en
bcdjande Christen bade tröst och stprka af
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Honom, och hon Wille dock twissa at akalla
och förtrösta upvä Honom? Förestrifwer
H icke lesu lära, at jämte bönen äfwen
stitlgt anwända de osi förlantä nädcgäfwor,
at wara waksamme och trogne i wärt kall?
Sädesmannen uparbetar jorden, besär och
kringstansar benne, men Gud är det som
gifwer wärten. Sa äfwen en Chnsten han
arbetar troqet efter det mätt afkrafter han
undfatt, men öfwcrlämnar i bönen allt sitt
äliggande ät Gud.

En gudeliq böne-andakt är säledes af
wisst, bäde til förädlande af wärt hjerta
samt tilfredsställelse för wärt- samwete.
Hwad nubonen uträttar i anseende til osi
sjelfwe, det twifle wi icke Heller at pasta om
andre, för hwilka wi som Chnstne böra
hedja. "Kn rärrfardig mans bön förmär
mrcker, da han alfware är." lac. 5: 16.
Sä förmanar Paulus, af man för all cmg
hafwer bön?r, ftkallan och förboner for at.
la menmfkjor 1 Tim. 2: 1. Hwilka
stora behof hafwa icke alla mennissjor bäde
i timligt och andeligt bänseende? De rike
behöfwa i spnnerbet stärkas och upmuntras
til at wal anwända sinä jordiffa agodelar,
de fattige at wara förnöjde med sin lott och
i tälamod förbida Herrans hjelp, de, höge
behöfwa at lära si,q ödmjukhet, de läge och
föraktade at framför allt wärdera själens
egenffaper, och icke förnedra sig med nägon
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siags inbillninq, afwund och kärlekslösbet;
de gamle böra lära sig at med standaktig
utöfning af sinä pli,qter forclpsa andre,
barn och unae at taoa sig rättelse i allt;
Wänner stärkas i kärlekens ock) förtroendets
band, ficnder lära si,a förfonlighet Tros-
förwandter chrisielig samdragtighet, och bed«
ninaar at komma til saligbetens kunssap.
O, Kuru äro icke alle mennistjor i behof af
den Alsmägtiges bisiand; böra de icke dä
för hwarannan upsända trogna suckar til
Mdens thron. Alle äre wi förbundne, sa»som medlenunar och undersätare i en sam-
hällskropp, buru kunne wi dä förglömma
Pauli förcffnft, at M Gud Ma Färbö.
ner för all (öfwerhec, pä dec wi mä sora
e« roligr och stilla lcswcrne. Han, Gudsom uprätthällcr alla scnnbällen, uptager
wisierligcn wära böncr, Han har pä dem
ett ömt afseende. Ia innestlltom i wära
böner alltid,dem som är-o i nöd och faror,
lidande och förtrpckte. Gud wälsigne otz,
ych hela werlden fruckte Hans nanm.

Guds



Guds uppenbarade Ord, säsom
det heligaste rättesnöre, och
dyrbaraste tröst för en Ahti-
sten.

"Ull strifc af Gnd ucgiswen, är nycrig
til rröst" 2 Tim. 3: 16.
Paulus talar wäl egenteligen om det Gam-
la Förbundets Gudomliga ffriftcr, hwars
nptta han ädaqalcigger, fäfom ostridig och
grundad i en iäng erfarenhet. Dcras inne-
hall är bäde historistt, beträffande Guds
undcrbara sorsan mcd mennistjo flagtet i
allmänbet, och i spnncrhet det ludista sot-
ket, säsom ock andcligt eller läro - och trö-
stcrikt. Sä wäl Mosis som Prophcternas
strifter, hwilka uti ett ochsamma stort ändamäl, m. m. hafwa derfö-
re i alla tider hos det ludista folket bibe»
Hällit, utspridt och bewarat den sauna Gu-
dens kännedom, och dprkan. Hwarföre ock
David stattar sig sjelf och andra lyckelige
uti betraktandet af Herrans laq. Ps. 1:3.

-Herrans lan är uran want och weder-
qwicker sj«len7 herrans wircnesbörd äe
wistr och gör de enfaldlga nnsa m. m. Ps.
19: 8 - 12. Hwar och en from Israelit
kunde i Guds och de prophctiffa strif-
terne finna allt hwad han önstade weta



om Gud, och beböfde känna om sin e^stt
bestämmelse. Desiä samma ffrifter,, säsom
uvpcnbarade, ligqa ännu til qrund för det
Nya Forbundets beliqa Skrifter, och niäe
Fralsare bar sjelf böqtidligt hänwisat til
dem: ffrifterna" - Samnm
anda, som uplifwade bar äfwen
stprt lesu Apostlar ti! förkunnande afliqhetens ord> som säledcs icke kan utan
-den otackfammasie oförrätt afsöndras ifrän
Guds fordtta uppenbarelse. Eph. 2: Lo<
2 Pet. 1: 20.

Afhandlnig.
i) Gl:ds ord är och blifwer ett rättesnörs

för Cyvistne.
2) Gllds ord är ett traftigt och

rröste-medel.
Första DeleN.

Ehuru den Helma Skrift eller GUds Orh
icke innchäller Religions och Salighctsläratt
uti en sammanhängande kedja, hwarmed
alla sanningar och föreffrifter wore uti en
wisi ordning förbnndne, ss finnes dock icke
en enda wigtig lära om Gud och saligbeten
utefiuten ifrän denna wördnadswärda sam«
ling af GudomliZa ffrifter, utan fast mera

ärs



srö de alla ps sätt där före-
Mllte, uprepade och inffarpte. Gud harpä
,sa olika tider uppenbarat si,q och sin wilja
för osi mcnniffjor, at wi icke ffole äaa til-
fälle til den minsta klaqan öfwer brist pa
Undcrrättelscr i den anaclägnaste kunstapen
nf aaa, Icsu egcn som Han bäde
wunteligen förkunnade ä Gnds wäqnar och
befästade mcd sitt GUdomliqa anstende > sä-som ock befallte sinc Avostlar at sedermera
förkunna, är liksom kronan af all Guds
uppcnbarclse. Ebr. i: 1. Hwad wi säle-
des ifrän desiä källor kunne inhämta, mä-
ste blifwa ett ewärdcliat rättesnöre för wär
tro; ty om näaott angel ifrän lnmmelcn
föreställte otz en annan saliqhetsqrund än
den, som ja böqtideligen lagd blifwit, wo-
re.han förkasteliq. 1 Cor. 3: 11. Gud,
säsom oftränderlig i sinä wittnesbörder,
kan ock icke strida emot siq sjelf. Wi st
det med beundran, huru alla strifter i Guds
ord sammanstamma i lciran om war saliq-
het. "Antage wi men,liff,c>rs
Guds witrnwbörv är större." 1 loh. 5:
9. Uprevom derföre kortcliaen de him-
melffa sanninaar, liwars öfwertygande kraft
beror uppä den undcrwisning Gud sjclfgif-
wit osi.

"lag är Gud och mgen annan, säyer
»Herren, och der är nvinncrligr lis at kän«
na den aUena sannan Gud wi hafwe



en <3ud och en Mcdlare." Denna försia
och sanning om Guds warelse,
Hans ewiga wäscnde och uppenbarclse satt,
Hans stora fullkomligheter samt prislvärda
werk i hela naturens eller Alllna.qtcns rike>
är sä höqtidligt föreställd, at icke en qäng
den enfaldigaste mennistja, som npttjar-sitt
sunda förnuft och läser den Heliaa Skrift,
ssall mera kunna förwillas, sasom fordom
bedninqarne. Det är sant, at wär kun-
stap maste blifwa nog bristfällig, men det
wi wete grundar siq pä Guds ofelbara witt<
nesbörd och sannfärdighct.

Guds ord innefattar laran om lesus,
denne wär salighcts endasie Grund. Är ic<
ke Hans GudoMliga höqhet eller natur,
Hans Icfnads undw.nslvärda ödcn, Hans
lära och Gudomljga efterdömme, Hans död
och forsoning, samt hela Hans medlare
wärf uti den klaraste dag? prophcrcrne
sägo Icsum mi en stags
Morgonstjernan har upgarr i allas rvara
hjerran. 2 Pet. 1: 19.

Vetraktc wi widarc kunffapen om o§
sjelfwc uti andeligt afsecnde, wär bestäm-
melst , deis föreffrifna saliqhets ordmnqcn,
samt hela trons och gudaktighctens öfning,
eller denChristeliga scdoläran, sädan dcn uti
detta uppenbarade ordct ligger öppcn och
fö_r hwars och ens samwetsqrcmna pröfmng
är tilgängelig, huru kunne wi annat an

wäl»



wälsignn den Gudomliga Förspnen, som uti
alla detza delar lämnat otz den bästa efters
rättelse. En sak, som sä närä rörcr oZ och
bordc utan Zensägelse antagas af alla, be-
finnes likwäl, genom den werldstiga wis«
hetens brister, utsatt för tustnde twister.Uppenbarelsen afffär alla oenighets- ocl>twiste-ämnen> bestämmer lagen fsr wärt
förhällnnde, binder wära ptikter wid en tack»sam kärlek til Gud och lesum, och kröner
densamma med Guds ewiga bifall.

Andra Deten.
Guds örV är äfwen lefwcinSe, kraftigt

«- Ebr. 4: 12. hwarföre detock blifwer ett
rwärdeligt medel til upwäckande och stadgan»
de af en sann tto och Christendom äfwen»som det är ett ewärdeligt tröstemedel.
, i) Det har en utomordentlig kraft at

förbarrra och omwända en syndare -- at
Helga den botfärdige och UpfM HONOM med
ettGudeligt nit at älffa, förtrösta och IM
lesum. Dcnna kraft har Guds ord dels
genom sig sjelft, dels genom nädeNs mägti-
ge och allcstädes werkande Ande, ty Han,som et godt werk i osi begynt, fullkomnardet äfwen Guds ande som ransakarM, werkar äfwen under det saliggöranve
vrdets betraktelst. Will du derföte lpcklig
blifwa och förbättrad, min Christen, läs

O fli.
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flitigt och upmarksamt detta Guds ord, läs
med tillämpning pä Vitt Kjerta, med sam-
wetsgran pröfning z göt det til en dagclig
plikt, at inffärpa en och annan af Bibelns
läror eller uttrpck i dltt Kjerta. Med dem
stall du wandra, med dem förrätta dina
jordiffa spsilor, och njllta dina jordiffa no-
jen. Föreställ dig ofta de ädla eremplen
pä en ren gudaktighet, som Vibeln framter,
pä en offrpmtad gudsfruktckn hos en Jo-seph, Abraham, Moses David m. fl. men
framför Nllt gör lesu lefnads och själs Gu-
domliga drag til en spegel för ditt hjerta;
öfwa dig ofta i betmktände. af detta öfwer-menffliga, meN at menniffjot gifna efter-dömme< Kom alltid ihog detta: hwar och
en ware sä til sinncs Psiil. 2: 5- 9. Se
pä lesum —; will du lpcklig blifwa) nytt-
ja alla tilfällcn til forlofran uti det salig-
görande ordcts förstand.

2) Mdare, npttja detta ord säsom en
tröstetälla för din försmäatande själ. Hsrblir dtt förwisiad om Guds oändliga kär<
lek Hans försyn och saliqa närwarelst

Försonittgens nZd i Cbristolesu del-
aktigheten af Hans broderliga ömhet, ja än
mera, Hans Gudomliga förenina; bär gif-
was dig de sällaste utsikter i et annat lifei.
ter döden. Hwem wille wHI utbpta desiä

ewär-



ewärdeliga ssatter och Guds lifgifwande
ord mot alla jordens förmäner?

Den utwärtes Gudstjensten och
Sabbathen, säsom ett wälsig-
nadt andattsmedel i Ohristm-
heten^

'<3<lcs häfwer behag til barmhertighet,
och icke ril osscr" H05.6:6. Desiä ord uprepa-
des af wär Frälsare (Matth. 12: 7.), för
at bestrassa Pbarisäerne, som berömde sig
nf sinä andaktsöfningar / offer, bönestun-
dcr och fastor m. m.> men i sjelfwa werket
ivoro de ficntligaste och lastbäraste menni-
stjor. Ossren ivoro plägscder i Gamla Te-
stamentet, dem Gud sjelf hade förordnat i
det ändamäl,- at befordra en saNn Gudak-
tighet, ödmjukhet och wördnad inför Gud;
ty de offer, som Gud behaga, aro en ödmjuk
och botfärdig anda; den ogudakti,qes offer
deremot äro Herranom en stpqgelse. Sä
likgiltiga haNdliNgar offren och alla pttre
ärcbewismNgar inför Gud i sig sjelfwe äro,
samt i jemförelse med' det inre och wäsen-
teliga, alltid komma i wärde at siä tilbaka
för en sann Gudaktighet, sä afffpwärda

O 2 blif-



blifwa de i Guds ögon, när te stföljas af
ffrpmtcn, lättsinnighet m. m. les. i: 11.
Likwäl böra de icke förkastas, emcdan de
kunna hafwa ett ädelt andamäl; och eme'
dan den store Skaparcn satt vtz pä denna
jorden, likastm miot pä gränsen emeNanäng'
larne och djuren, sä at wi til hälften äw
andar, til hälften begafwade ttleb en dju-
nff kropp. sä will Han äfwcn at wär dpr-
kan stall ftamför allt wara hjcrtelig, inner-
lifl, andelia, men äfwen bcwisa si,q i ut-
wärtcs rörclser, äthäfwor och gärninqar.
Munnens bekännelie är nödig for at bewi-sa hjertats trs. Wi böre «poffra wära
lemmar til et lefwandc, bcliqt och Gndi bc-
liagettqt offer Rom. l2: 1. och mcd ffät
kunne wi säoa, at bela en mcnnistjas ut-
wärtes lefnad är en ptlre —

Men wanliqen forstä wi dermed den llt-
wärtes andatten och religions brukcn.

Afhandling.
2) Den mwarres Gudsrjensten ril desi

ar^.
2) Den utwärres Gudsriensten til deft

nytta, och nödwä«dighel i Chnstenheren.
Första Delen.

(?>en yttreGudstjensten, som bestär sä wäl
i Sabbathens firande som andm hög<

tid-



tldliga daqars, festers och andakters begä-
ende, har det stora föremäl, at pä det kraft
tigaste sätt underhälla den Christeliga tron
och qudaktigbcten. Dertil spfta säledes al-
la de i en offentlig andakt förenade göro-
mäl och medel.

1) Det Gudomliaa ordets läsande, be-
traktande och förklarinq. Guds ord är wä-
ra fötters lpkta; det bör bäde enffillt oHvffentliqen npttjas. Christne bafwa dertil
ett sä härttqt tilfälle wid Sabbathen. Ach!
huru försumma likwäl ss mänge detta öp°
na tilfälle til upbyggelst och en andäktig
äminnelse af Guds wälgärningar? Hwar-före anwänder man i werlden sä n?änga
stunder uppä flyktiqa ja äfwen ffadliga för-nöjelser, och icke helgar näqon stund, eller
en wi§ bestämd dag, til detta ordets betrak-
tande? Min wän! du som är bekpmrad
mera för din Ms tilwärt i Guds och lesu
kannedom, än dinq ägodelars förökelse,
anwänd daqeligen näqon stund at läsa och
med eftertanka beqrunda den Heliaa strift.
Är du icke sjelf i tilfälle at läsa Guds ord,
sä hör du det dock sä ofta upläsas, för-
klaras, och til sitt wäsentliqaste innehäll
föreställas. Försumma ei den.fföna och an-
daktwäckande Gudstjensten, där du med an-
dre CKristne fär höra Guds ord förklaras.
Hwarföre ffulle annars den nädiqe Guden
lämnat os et sä wälsignadt medet? Sab-

ba-



bathen är ätminstone en medelbar inrättning
af Gud, stadfästad af wär Frälsares an-
seende, famt Hans Apostlars och den Christ-na församlinqens owilkorliga bifqll och ös-
wertpgelse, äfwen som den är gmom Sam-
hällets inrattninq och lagar än widare be-
kräftad, Den Cbristna läran, sädan den
är i Vibeln grundad, kan icke genom nä-
got bättre medel blifwa sä allmänt före-ställd och utspridd i werlden. .

2) Läfsänger, boner, särhäner och fiere
antagna religions hruk, spnnerliqen den Hc-
liqa Nattwardens firands, hafwa ifrän
Christendomens första början warit ansedde
fom wlgtiqa delar af en andakt, som stalf
ffc til inbördes upbpgqelse. Ty härigenom
bar hwarje Christen tilfcille, at ossenteligen
ädaqalägga sin tackssgelse för Guds wäl-
gännngar, och ftamföra alla sinä äligaan-
den m. m. Men sjesfwa fattet och beffaf-
fenheten af den ossenteliga Gudstjensten bör
närmare ffärffädas, Denware i) qrundad
pä en sann hjerrars rvo och förcröstanAll pttre reli,awns bekännelse, som icke bär?
siammar af hjertat, är et ssrymteri, en läq-
het, ett intet. Hunl owärdiqt at med olot-
ta läpparna nalkas Gud, men hafwa hjer-
tat lZnqt ffildt ifrän Honom! ludarnesolyckttqa exempel ms afsträcka osi ifrän ett
sä brottssiqt misibrnk af den pttre andakten-
-2) Allt det pttre bör ste med marra, sä at

icke
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jcke sinnet för mycket betunqas, af länga,
joma och k:mst!ade bönesätt m. m., med
wärdigher fvr den store Gudens Majestät
som ämllas, med anständlghec i alla reli-,
gions bruk, med ordlling, sa at förnuftet
och upmärksambeten kan ss mycket krafti-
gare sysielsättas, och med en ständig spftninq
til upbyggelse. 3) Alla pttre andakts öft.
ningar böm förbindas med mennistjokärlek,
säsom en nödwändig följd af kärleken til
Gud. Prise wi Guds älffanswärda Maje-'
stät ock) bekänne Honom wara war Fader,
sä ar det äfwen wär plikt at älffa war
nästa, samt bewisa denna kärlek werksam
nti qoda gärninaar. Alla barmhertiabets-
werk böra bärflyta ifrän denna rena kälta;
äro de det icke, eller försumme wi dem all-
deles, lmrK wilje wi dä framträda inför
denAllleende Guden, med läfsänger, böner
och tacksäqelser Skrymtarens toma
ord och athäfwor, under allt stitiqt biwi-
stande af Sabbatben, äro en förfmädclse
och ett groft misihruk af Gnds stora namns
äkallande, ty ban fruktar icke Gud af hjer-
tat, ban War ej sm nasta, utan meren-
dcls förfördelar, wanarar och förföljcr ho-
nom 0. s. w. och dctta allt wi.d sjelfwa
Sacramenternas utwärtcs bruk. FöMrda-.
de sinnelaq! at ,framtrada - inför samma
Nsdens tbron >md s,n nasta-, och bysa ett
hemfft bat til honom; at bckänna sig inför



en och samma Fader wam ofortjent til all
barmhertighet och och dock söndersti-
ta den andres samwetsfrid, ära ochga wäj.

Undra Delen.
Npttan är ostridiqt stor bäde i enffillj

och allmänt afseende, soralla aldrar, stand
och wilkor. Ehuru det icke är nägon owil-
korlig grund för saligheten, at biwista den
ossenteliga Gudstjensten, bör det likwäl sä-som ett wördnadswardt apdaktsmedel iakt-
tagas, ty Christendomen fordmr, utom den
allmänna underwisninqen i salighetcns lä«
ra, äfwen pttre sinnebilder och öfninaar tilsm siprka. i) Utom denna anstallt stulle,
okunniqhet, willor, lättsinnighet och sede?
löshet snart intranqa, ibland s 8 wäl böyesom läge. Sabbathens firande är ett för-waringsmedel deremot. Erfarenheten he<sannar det. 2) Huru höjas icke wära egna
begrepp och reliqions känflor genom det l)ög-
tidli,qa Guds äkallande! huru upmuntras
buyswalas 'och tröstas wi! nwad ädel wer«
kan har ej efterdömmet ps Christne inbör--
des! Hlttu samluanstämmer icke allt til at
göra Christendom, Gudsdprkan och dpgb
werksam! Sjelfwa rummet, tiden och reli-
gions brllken uplyfta wärt sinne. David
prisade med ffäl Guds helgedom och andak-
ten,säsom det ljufwaste medel för sm själs

til?
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tilfredsställelse. Ps. 84. m. m. Chrisine bö-
ra göra det af ännu högre anledningar.

Hwarföre försununa da fä mänge af
denuplostare och högre claffen, detta sa
wärdiga andakts medel? Däraktiqa sro
alla undftykter och inwändningar. Det sä-?ges ibland annat: "Man kan ej lära nä'
got nptt" men du kan starkas i det go-
da. "Lärarcn är icke alttid med de gäfwor
försedd" men Guds rike bestar ej i or--
dom, utan i kraft. "Man kan ej blanda
sig med den enfaldiga och dumma hopen"
—we detta högmod. "Gud fordrar ej
lre andakt och offer" men ditt eget wäl
och samhällets fordrar det. "Tiden för an--
dm göromal tillater ej" men anwänd tiden
rätt. "Du kan tilbedja den Höyste enffillt"sä blpgs ej at göra det offenteligt»
Oamhällets grundlag fordrar det äfwen.

Dbpelse Förhundets stora tvigt.

°.3ag är Gud Allsmägtig, wandra föp
wig och war fullkommelig." i Mos. 1?:
i. Genom denna bögtidliga erinran uppen-
barade sig Gud för Abraham, och älade

ho-



honom at, sedän han stillt sig ifran fin fa«
ders afgudista sallffap, beligt Kos sig och
sine efterkommande bewara den sanna Gu-
dens kännedom och dprkan, i det land som
Gud hade för honom utsett. Denna höga
befallning, äfwcn som det löfte Gud qaf
Abraham, war ätföljdt af ett synliat reli-
czions hruk, omstarelsen, hwars andcliqa
föremäl war at afbilda och liksom lnffälMnödwändighcten af Kjertafs förhättrinq,
hwarföre vck Moses sedermera paprkar för
Israeliterne at omffara sinä hjertan. g Mos,
iu: 16. 30: 6. Det är sant, at denna plaq-
sed, hwilken af naqra folkstag förut war
antagen, torde i sin fössta början haft
,qon kroppslig orsak for dawarande tider,
äfwen som alla andra religionsbruf bar-
stammat frän wisia naturliqa behof; men at
omstärelsen i spnncrhct borde anses säsom
ett heligt stiljemarke emellan Israeliterne,
Guds utwalda folk, och andra afgndista
folkstag, samt i följe dcraf wara en sinne-
bild af trohet emot den sanna Euden,
hwartil hwar och en Israelit war sjclf för-pliktad och horde .aenom upfostran förplikta
sinä bgrn, kunne wi med rätta fluta af
denna handlingens närä förhindclse med
löftet om Guds bespnnerliga omwärdnad
för detta sitt egendoms folk. Meogifwc wi
ock, at manqden af Ilraeliter npttjade det-
ta pttte retigionsbruk i en sipktig afsikt,ssun-



siundom ock til högmod och förakt för andraoomssorna folkssag, ss kan det likwäl ej
nekas,, at en from fader jämje sitt husfoly
hade, wid tilfalle af omstärelsen, den kraf-
jigaste anledning gt ihogkomma Guds heli-
ga fordringar at wandra inför Konom

samt i allt bswisa siq jUom eti folk,
hwilkct hade undfatt stora wälqärninqar af
den Ewige. Abrabam undfeck omstärelsensäsom infegel pa sin tro. Rom. 4: 11.
Likasä andre troglie Israeliter.

Afwidling.
Vöpelscn, denna högtidliga religiönsliand?
linq, hwarigenom wi intaqas i den Christ-na församlingen, och undcr sinnebilden Hwatten, hwarmed wi beqjntas, betpqe ochförplikte os at troaet bekanna Gud Faber,
Son och Andc, har alltsH ett dubbelt före-mäl, pttre ochinre,samt är säwäl ettsinnligt
ochjordiskt, fom andeligt och himwelfft me?
del til befordrande af en Christelig andakt
och nädeförbund. De förbmdelser ChristneKäriqenom ikläda siq, och de förmäner hwil-ka de winna, föreställas wanliqen under
bild af ett förbund. Detta är war Frälsa-res eqen stiftelse, til utbredande och wid magt

af sitt rike d. ä. de trognes sam-
fund. Sä mange som döpte äro til Chri-
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stum, hafwa iklädt sig desiä dpra sorbin-
delser, och dermed kömmit i ätnjutande af
Guds trofasta löften. Betraktom derföre
hetta nädeförbund

1) ä mennissjans sida: Wi sre dopte i
Guds Faders, Sons och den Helige Andes
namn, d. ä. til Hans bekännelse och dor-
kan. Wära plikter äro derföre alla de soin
Christendomen föreffrifwer', uti denna buft
wudsumma: Olssa Gud öfwer allt, förtrö-
sia upps lesum, och beflitn dig om ett him-melstt sinnelag, för at wara wärdig Guds
Andes delaktlgket. Ditt bjerta stall wara
Hans tempel. Bcnna heliga försäkran baftwe wi wäl icke sjelfwo kunnat i döpelsen
Zifwa, utan wäre föräldrar och trosbröder
i wärj ställe; mcn förbindelsen at wara
Gud och lesum trogne, at ät Honom Helga
hela wärt lif, at undflp allt som strider
emot denna bekännelse, och at lefwa i rcitt-
färdighet denna förbindelse är lika gam-
ma! med wärt lif. Dä Skaparen gaf dig,
min Christen, lif och warelse, samt lät dig
födas i Christenhetens stöte, war förbundctuprättabt och det beleglades i din döpesse,
genom den nädige Gudens närwarelse. Sä
wisit du blef en medlem af lesu kprka ochförsamling, blef du ock förbunden at tro
pa Honom. Du blef benädad. Du war
wäl för swag at känna desiä dyrbara plik-
ter men din Gud har lätit dig uvfo-
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stras l desta plikters kännedom. Nu redan
länner du, spada barn eller pnglmg, nägot
häraf du ffall tilwara i Guds och lesu
kännedom Din Frälsare bar dig detta
slagt och älägger det daqeliqen. Mlsig-
nad är den handen, som sä troget ledde dig
genom din spädastc älder, .qenom de farli-
gastc tilfällen och din oerfarna uttgdoms
klippor, til detta försiänd, dä du nn kan
sjelf fatta de himmelffa sanningarne; ja
du Mr llnder Hans, den Ewige Skaparens
upspn, omwardnad, layar och i Hans för-
bund. Känner du icke redan helgden af din
troslära, hwartil du förbundcn är, Mdden
af dina pliqter och din själs höga bestäm-
melse? Skulle da din ostuld och barndom
warit förlorade, all Chrisieliq upfostra» fä-
fäng,. all Guds nad ftuktlös. Vcdröfwe-
ligt wore detta minne mctt belga ä npo
ditt hjerta och din andakt, npo i
detta förbund, som du brutit, förnpa dig
uti anda och själ.

En Cbristcn bcgär ofta, ja dageligm
äminnelse af sitt döpelses förbund det
ster genom en dagelig betraktelse af GudS
heliga Lag eller lesu lära; det lcder bonom
til cn fortfarande bättring och belgelse.
Detta stöna andaktsmcdel är likasä kraftigt
wid en mognare älder, som det war wig«
tigt wid wärt fvrständs försia bildning. Den'
Me bekännelstn är ej nog, icke Heller den
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ntwärtes uptaqningcn i lesu församling;
för at wasa ratta medlemmar deri, böre wi
ofta erinra H troNs och Christendomensnödwändiqlict och af alla sinnliga bilder
och andäktsaa tilfällcn dertil matte Christnefiitigt uplifwa hos sig minnet af sm döpel-
se, d. ä. sin kallelse/ bestäMmclse och war-
dialiet.

L) ä Guds siba, V. ä. hwilka heliga löf-
teN och förscckrinqar gifwer Gud otz wid dö-
pelstn, och hwilken stor Nptta har da icke
denna handling mcd sig? fränstiljom, alli
det mcnstliga, som ät i förcställningssättet
vln GUds förbuiw, lika som, Gud aNten o-
inedelbärligen werkade kunffap och tro hos
mcnniffjan eller i sjelfwa wcrket be-
höfde träda i förbnnd och öfwereNskommä
mcd sinä ssapade werk. Gnds och lesu bö-
aa äNdamäl mcd denna Gndaktighets iNrätt-
ning war det, at försäkra sine trogns bekän-
nare om sin ewiga näd och wänffap, om ett
sallgt deltagsnde i lesu Förfoninq, barna-
stapet och alla Christeliga förmäner. Sa-
ligheten bestar i ätnjutcmdet af Guds kär-
lek och wänffap; Tron leder dertil, och in«
naN wi ännu trodde, war osi denna salig-
het beredd. Tro wi alltla uppa Gnd och
lesum, sä hafwe wi frid med Honom, och.tänne otz huqswalade af den stora tankcn,
at Han som framkallade otz til lifwets dag,,
bestänide osi til sinä barn, til arfwingar af
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fitt rike d. ä. delaktiqe af a« salighet i tid
och ewigkct. Försäkrade äre wi at under
all dcn ofullkomlighet och swaghet wärt hjer-
ta kunner, Han dock alltid är den barmher-
tiqe; lesus är wär Försonare och wän.
Skall,wäl denna saliga känsian icke oftahos o§ förnpas och uMuntra otz til dage-
lig strid mot spndcn? Ore wi bestämde ttl
barnastap hos Gud, sa böre wi ock wara
dcn w.'.rdiae.

3) Wär Döpelstehandling' äspftade äfwenwära föräldrars och medchristnes tilwäxt t
Christcnbomcn. Denna andakt war wigtig
för dig, Christelige Fader och Moder, som
war ett Försynens medcl tll dina barns
relse, och gettom en Christelig upfostran börwara en orsak til dcras tcmmeliga och ewi-
ga wälfärd. Anse derföre icke dövelsen sa-som en likqiltig sak, tp den förbinder dig
til trohet< Den sterkallar i ditt miNnehwad
du sjelf pliktig är at fullaöra, til winnande
af din saliqbet. Den gore dig och andra
Chrisina äfwen brinnande i böner och wak-
samhet för andras wäl.

Den bewarade Ossulden.
Aank ps din Skapare i dm ungdom,

förr än de onda dagar tomma, -

"



Pred. 12: i. Wigtitza erinran af en Man,
som genom en läng erfarcnhet kände war<
det af en tidig Gudsfruktan, men ock pH
älderdomcn bewiste sig>efter sä mcmgawerl-
dcns retelscr och afsieg, ständaMg i samma
wärdiga sinnclag< Detta: Tänt pa

det allrawigttgaste för dig, fromma ung>
dom, för Eder alle, unge wänner on) tros-
förwandter> ej allcnast under hela Eder
wandring, utan äfwell spnnerligen da I
framträden inför Eder Frälsäres och den
Allseende Gudcns nädathron> för at bercdcis
til de durbara stänkers eMotta,aande> som i
lesu församling tilbjudas. Npligcn baft
wen I inträdt i en mognare älder, da
siändet, som är Guds dprbara stank, sä

at Christendomens saliga scmnim
kmma fattas. Barndomstiden är för-

bi, och ungdomcns wiqtiqa ffpldiqhetcr bö-
ra nu efter<mnas< Ihoakommen likwäl för-
nt all den tid som är förfluten, ifrätt Edct
födelse til det närwarande, alla de wälgär-
ttingar I älnjutit af den Ospnlige Anden,
Eder och alla mcnniffjors Skapare; pamin-
nen Eder det w,igtiga tilfället, da I blifwit
genom döpelsen framburne til lesu näde-
fföte, och uptngne til Guds barn och i den
Cbristcliga Församlingens aemenffap. I
ären döpte i Guds Fadcrs, Sons och den
Heliqe Andcs namn, och til dcnne Gudens
dekännelse. O! hafwen I da ända ifrsn

den



den tiden, dä I begpntcn sjelfwe tänka,
haft Edra tankar fästade pä Eder Skaparc,
tänkt pa Eder Äterlösare, genom hwilken
saligheten endast winnas kan. Eder ostpl-
diga barndomstid torde dock wara behäftad
mcd flere förebraelser af swaghet, öfweril-
mngar, försummelser och brister. Wigtigt
är det at kanna sig sjelf - wigtigt at Mn-
na sättet til spndens afiäggande och til
försoningen mcd Gud genom lesum, denne
siore Förlotzaren. till hwars näderike wi up-
tagne aro.

Afhandling.
Wittnar en beklagelig erfarenhet, huru
ungdvms aldren ofta wanwardas och illa
amvändes genom bäde en förwänd upfostran,
förgiftiga ercmpel och tidiat upkommande
wanor i detonda, ss at offuld och dpgd
lmstigt nog gä förlorade
ä andra sidan icke at förneka, detSkaparen
gifwit härli,qa anleoningar och medel, til be-
fordrande af en tidig Gudsfruktan och til desi
bewarcmde. Det är ej allenast möjligt,
utan ock werkligt och sannt, at under Guds
ledande näd och bestpdd mZnge bibehällas i
Hans fruktan ej sirförde af en spndig
werld, ej af rädande wster,men
ostpldige, standakttge lesu wänner. Detta
nr en glädje för Christne, detta stall tända
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deras hopp, at kunna genom en Gudfruktig
wandel och heliga exempel redan i
dana. fiere lycklige, samt sälunda se lesu

rike förökadt. Granstom derföre, osi til
tröst och upmuntran, pä hwad sätt ostulden
kan bewaras.

Wi tale icke om eller driste förswara nägön
ren fullkomlighet och änglalik offuld ibland
mennistjor; tp mennistjan af qwinna födV
är swag, sinnlig och i födelsen redan fö>
dcrfwadzhwsm will finna en renan där
qen ren är. Men at hiNna til en witz och
för wärt flägte bestämd fullkomlighet, at
ända iftätt den okunmga och menlösa äl»
dren bibehälla enfald och upricktighet, öd-
mjukhet och menlöshet i sederne> at icke be«
fiäcka sttt samwete tned nagra upsätliga
spnder, eller falla in i olpckliga wanor
betta är i Christnas förmäga> och Christus
sjelf prisar dett menlösa offulden säll, ty
himmelriket hörer henne til.

i) Huru har icke dett gode Guden gifwit
otz i barndomen ett hjerta, som är sä ömt>
upricktigt, förtroligt, wälmenande, lärak-
tigt? Ty dä wi undantage den olikhet, somi anseende til födelsen räder emellan
nistjor och i sjelfwa barndomen wisar sig
hwilken älffanswärd sida af egenffaper,
hwad härliga anlag i lynne och seder synas
icke i den menlösa äldren! MenniffMwisar sig i sm ftrsta utweckling sssom ett
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Gkaparens werk, som kan bildas tlt mänga
ädla böjelser, Ipnnen och gsrningar. Äch
at detta okonstlade> detta smickerlösa> detta
i det oNVa ännu oerfartta, oförhärdade
stnde mätte bibehällas! Ia witzerligen
kunne wi> GUdi och wär Ftälsare lesus til
6ra> säga> at sädaNe finnas i Hans försam-linq > som förwarat ttt Mfmittadt wäseN.he lnför menttiffjor - de finnas, som fört ett
Zdel meNlöshet , trö och Kdmjukhet med sig
i eN mognare älder, för at där stadgas.

2) Wärt hjerta i barndomen liknar ettwar, som emottaget ällä de intrpck som det
kär. Wälsignad wade Förspnrn, wälsigNad
dm Ewiges näd, som hos Christelige för-
äldrar, hwilke sjelfwa i meNlöshet och o-
stuld upwurit, stadfäster det goda uppä de-
Ms barn i mängfalöiga leder. Ger ds
til> ät ingett af Eder fötaktar eller förförerrn äf dessä sm 2, som tro §6 lesus. Dä
wördnäd for GUV och Hans heliga Evan-
Mium räder ibland föräldxar, fosterfader,
lätare, samt andre soni osi omgifwa i den
husliaa lefnaden, mäste äfweN Gudaktigbet
fästa djupa rötter i de spädares siNNM—och
merendels hsnder, at de i en ftamtid gifwft
wyHett ftukt.,, Men huru fä äro icke de,som i dcnna sä ömma sak bewisa sig trog-
ne förwastare> och rättsinnige offuldens le-
date? Ser man icke huru mycket ondt stisi
tas i werlden gcnom en forwänd upfosiran
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och stadliga efterdömmen. Prisen ds, F
rcnbjertade, eder Gud, som bibehällit eder
och cdra barn uti en sann efterföljd af den
Frälsarcn, hos hwilken intet swek war;
fortfaren at l ord och werk bidraga til o-
stuldens bewarande.

Z) Huru stor och outransakelig är icke
Guds näd til den sanna Gudaktighetens til-
wärt och fortgang i menniffjans hjerta!
Menniffjan inträder i werlden, och lämnar
den första husliga förbindelsen, i hwilken
bon upwäxt. Nu möter henne et widsträkt
fält til.werksamhet, til npa förbindelstr
med andre sinä likar, til okända plikter och
otaliga föremäl. Här möta äfwen outss-
gcliga tilfällen til mättand» af de sinnliga
lustarne:- retelser möta, frestelser, förförel-ser, nlvtständ och swekfulla ränker. Det
menlösa hjcrtat swafwar emellan hopp och
fruktan, sälla och osälla intrpck, laster och
dygder; det mäste ofta bäfwa för siq sjelf,
ofta misitro siq, ofta fötwänas at finna en
sadan blandning och förwirrinq, som dtt
förut i en mindre krets ej blifwit warse el-
lcr ock lyckligen nndgätt. Förnuft och sam-
wete, Religion och dvgd uphöja ännu sm
warnanderösi at förekommaförförelserne. Tör
hända har den unaa och wäl bildade men-
niffjan stprka at dem besegra, aenom de
ftomma böjelser Kon bewarat. O huru til-
frcdsställd, huru lpckttg, huru glad är bon
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icke i denna medwetenhet, och i denna ständ-
aktiga föresats kan hon med Paulus säga:
jag bemödar mig at bibehälla ecc obejmir-
tadc — med den fromme losepb
suckar hon: stulle jag sa mycker ondr gö.
ra och synda emor min Gud; med den
stä.ndaktige Job: Jag gjorde err förbund
med minä oqon; med den Gudomlige
och all menstliq fullkomligbet öfwerträffande
Förlosiaren: Min Gud och Herra stall jag
allena rjena. Ia Gud är mägtig i sjelfwa
swagheten, sä at hon genom Hans näd
segrar öfwer sig sjelf; men fullkomlig blif-
wer hon icke, »sä lsnge hon känner en an-
nan lag i sinä lemmar och wistas i den-
na dödeliga kropp. Genom lesus har hon
tröst och frimodighet dermed wandrar
hon grafwen och döden til motes. Ach,
Ma wittnesbörd för den som sä bewarat
sitt hjerta! Hwarföre är detta sä sällspnt
Men jord, som dock styddas af himmelens
Zränslösa näd? Hwarföre falla sä mänge
och nödgas med. tsrar äterköpa en förlorad
tid? Men Gud som ett godt werk i o§ be-
gpnt, stall det ock fullkomna.
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lesu Nattward, en Mndig
minnelst af Honom.

' de«a nl min äminn^lft" 3ue<
32; 19. Detta war den döende Frälsarens
högtidliga och innerliga önstan, det war Hanshefallning i den stund, Han stulle ffiljas
iftän sine älstade lckrjungar, ocki efter den
Ewige Gudens Hessut upossra sig för werl?
den, til en ewärhelig boxgen för menni?
stjors sinneslugn, til straff-erempel för spn?
dare, och til et ewärdeligt'hewis uppä sin
Utomorhentliga kärlek. Denna storq, wäl?
gärninq mä dä äfwen hos osi ä nyo t mim
net äterkallas
Hans person, djupet af Hans kärltzk, ochändamälet af Hans död wara i wära hjer?
tan och tankarfästade, säät w: wärdigt b??gä sminnelsen af denne wsr lesns, För?
enoni osi Christne Hertil; fflljom ifrän wä-xa sinnen allt det som kan- fhrffingra wär

eller qwäfwa wärt samwe?
tes kanssa. Lemnom alla sinnliga, ehuruock lästiga nöjen; lemnom alla lpckans
smickerfulla förströelser. En helig wördnad,
tro och bopp ware de känflor, som hcir sto?
la osi förnöjq! Han geck i döden
Kan är den, som med sin Gudomliga kraft

sfwen nu närwarande; midt ibland
Eher



Eder, Chrisine! stär Han, den Osynlige
som I til namnet. kannen. Firen Hans ä»
minnelse. I gören det wärdigt, dä I
med en fast öfwertpgelse erkännen Hans Gu-
domliga magt och sändning, samt bemöden
Eder at allt närmare lära känna Honom,
denne store, af Gud sjelf utsände personen;

I öfwerwinnen hos eder M kallsinnig-
het och liknöjdhet, som ss ofta intager
werldsmennistjors hjertan; dä I anten med
yjupare forffntng granffen grunderne til
wär tro, eller uti enfaldig hjertas offuld be-
kännen Honom wara eder Mlsare och sa-liggörqre; Z firen Hans ämmnelse wärdigt,
par I esomoftast i lifwet, ack gifwe Gud
Mid speglen eder i det stora efterdömme,som Han gifwit, Hans offpldiga wandel,
pch fullkomliga ' rättfärdighet; när I pä-
mtnnen eder Hans bud och lagar, Hans löf-
ten och tilsägelser, upmuntringar och war-
ningar -; päminnen eder det bittra lidan-
de och död, Han, den rättfärdige, för o-
rättfärdige utstätt, för at upfplla sin hlm-
melffe Faders wilja; men framför allt firen
I wärdigt Hans döds äminnelse, när hela
edert hjerta, eder själ och anda är uplif-
wad af kärlek och förtröstan til Honom;
när I med förödmjukelse och en blpgsam
känsta af eder ringhet framträden til näda-
siolen, och fluteligen när I med sammakänssa af tro och en brinnande kärlek, wan-
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dren obesmittgde af all orättfärdighet och
spndig lusta; da stall Hans mägtiga: för-
lar dem der, äfwen hugfwala edra hjertan.

- la, lätom osi tröstefullt framgH M
Honom, för at.finna näd
bunds Stiftare! Du hade pstagit Dig ws-
ra synder, brister och swagheter, för at i
Dm död dem utplana och försona; Guds
näd och barmhertigket har Du äter förkla-
rat, befästat och i döden beseglat, nadaför-
bundet uprättat och en ewig saliqhet osiför-
staffat. Allt är Ditt wcrk, allt Din för-
tjenst. Wi lefwe, hugswasas, tröstas, se-
gra och dö allt förmä wi genom Din kraft.
Tacken dä Honom, som osi stickliga gjort
at med glädje och utan <n qwäljande före-
bräelse tänka «ppä osi sjelfwe, pä Gud och
Ewigheten. Firom Hans nattward wärdigt.

Wigten af lesu Nattwards stif-
telst-ord.

och äter, detta är min lekamen
Tager och dricker —

" Fralsaren
wille sä mycket säga: Sä witzt I äten af
detta bröd och dncken af dcnna kalk, ssi



waren delagtige af min försoning, min
wanffap, och Gudomliga narwarelse; del-
tagen i min lekamen och blod,som utgifwes
til syndlrnas förlatelse. Waren tröstade
oH frimodige, tp jag will nti och med eder
själ och hjerta förenad wara. Jag willwa-
ra hos eder närwarande, lefwa hos eder
och werka. Paminnen eder esomoftast hwadgjort och lidit. Ofta hade Fräl-saren förlit under sin lefnad läfwat wara
hos sine lärjungar werkande ännu efter sindöd och bortgang til sin, himmelste Fadcr.
Han sade: ar med eder alla dagar
Detta Gudomliga löfte borde ej annorlundcl
tpdas, än om Hans Gudomliga närwarelse,
ty attbeliga ting böra andeligen dömmas.
Han sade: "Jag är der bröder, som ned»
ksmmer af hjmmelen den som ärer mit
kötc och driccer min blod han hafwer
ewinnerligc 6: 49 - 37. Skulle
wäl detta ste pä nägot synligt, kroppsligt
och naturligt M? Skulle wär Frälsare
med denna himmelsta sanmngen om sin för-
soning för werldens spnder och sin inncrli-
ga förening Kos de trogne, welat äspfta
nägra lekamliga eller naturliga njutningar?
Han den Allestädesnärwarande, Gudomlige,
Himmelste Herren, hwars Allwisa blick stä-dar allt, hwars luägtiga näd genomtränger
allt, och hwars ewiga wäsende är lika out-
grundeligt som den Ewige Fadrens, har vä

det



det heligaste lafwat wara i de trognaH
hjertan boende, werkande, hugswalcmde,
och uplifwande. Nu tröstar Han sine lär'
jungar i sin förestäende död, med sammq
utomordentliga och öfwerfinnliga närwarel?se. Tilägnom otz da äfwen samma heliga
löfte, tp det är oswikeligt för alla, säsom
.Hans död war för hela werldens frälsning
i tid och ewighet ämnad. Det är Han som
bor i den troqnes och Gudfruktiges
Han som werkar hos o§ lika tänkesätt, li-
ka böjelstr, tröst och frimodighet i wära be?
dröfwelser, glädje och hugnad under lift
wets ostpldiga göromäl,- hopp om ett til'
kommande lif, styrka at segra öfwer.wära
vnda lustar och werldens retelftr til spnd,
.mod til at lefwa förnöjde, at lefwa kär-
leksfulle mot medmennistjor, stadige i
tro, bopp och förtröstan tilHonom ända in-
tit wär lefnads sista dag. Det sr Han ,

hwilken wi ffole, efter en trogen förening
i lifwet, äfwen personligen möta i ett an-
nat lif, i den sälla odödligheten. Ewige
Frälsare! huru lifligt röres wärt hjerta,
när wi pä Dig tänke, heligt tänke pä Dm
näd och godhet, Ditt heligaste efterdömme,
Ditt ewiga förtroende och wänstap, somDu
st alle trogne tilbedMe utläfwat ja när
wi tänke pä Din död, som Du för wär
ssull lidit. Lef ewigt dä i wära hjertan,
tzem wi berede Dig til en boning. Ma det
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hrodet och winet, som wi uti spnlig matto
anamme i Din Nattward, förena osi med
Dia , samt pämiyna och förnya hos osi del-
aktigbeten af Din näd och försoning; mä
het stärka wsrt swaga hjerta under alla
detta lifwets wederwärdigheter, alla Ven
jrolösa och bedrägliga werldens frestelser,
uti lidandets stund, ja äfwcn i sjelfwa dö-
yen. Du är wär wän och war broder, men
tillika wart hjertas Herre och Konunq, tn
Du stprer. wära öden; Du är den Man,
genom hwilken Gud beflutit, at försona
allt i himmelen och pä jorden. För Dig
stola allas knän sig böja, som i himmelen
och p« jorden aro, samr alla rungor be»
känna, at Du är Herren, Gud Fader ril
Mss, Phil. 3: io, ii.

lesu rörande finnesställning, dä
Han inrättade den Heliga
Nattwarden.

Hort efter sedän lesus med sinäLärjungar
hade firat Psffahögtiden efter ludarnas bruk,
och när Han war sinnad at lämna sitt ostpl»
tziga lif i doden för hela werldens spnder.

war



war Han pä det ommaste angelägen, at sä
wät Hanslarjungar, som alle menmstjor
mätte pä det lifligaste ihogkomma Honom,sasom deras ppperste wän i lifwet och stör-
ste wälgorare efter döden. Iu djupare de
kunde i minnet intrycka Hans läror och wäl<
gärningar, desto siörre uplysning och säll-
het borde de ocksä wänta. Följom menstli-
ga naturen pä sparen. Wi wete ju, at dä
nägon af wära likar genom stere wälgär-
ningar gjort otz sig förbundne, dä han
jamte de trognaste räd, de kraftigaste up-
muntringar, ädlaste känflor och gärningar
bewist sig wara wär upricktigaste wän och
befordrare af wär lycka, mäste han i wärt
hjerta ästadkomma det djupaste intryck afkärlek-och tacksamhet. Nu nalkas han nä-
rä sin graf; huru rörande syn är det för
honom at se omkring sig dem som han äl-
stat och wälgjort! Hurn ömsint önstar han
at de matte efter Hans stilsmätza bewara
Hans minne, och med det samma dpgd och
Gudsfruktan nti sitt sinne! Til m ihog-
kommelse af sig lämnar han dem nägon
synlig underpant af sin kärlek, eller ock be«
der de kringstäende ofta fira minnet af Hansdödsdag; under detza önstningar tager han
ett sorgligt afffed af dem, sine wänner;
han dor och i döden wälsignar sine sorjan-
de wänner. Ach! denne jordiffe wälgöra-
ren ihogkommes wisierligen i tacksammasin-



stnnen. Hwem wille wäl glömma, at til
äminnelse af Hans dpgd och wälwilja Helga
ftere stunder af sm lefnad? lämforom
honom med wär och alle mcnnistjors him-niclste Wälgörare, mcd wär Fralsare le-sus, hwars wälgärningar äro outsaqelige,
Gudomlige, oföttjcnte och
mpcket mera, som Han friwilligt gaf sitt
menffliga ltf för osi i döden. O, med hwad
innerligt rörande hjertclag pppade Han icke
för sine lärjungar/sin tilstundande död; ge-
nom hwilket högt förtroende intog Han ej
deras sinnen, dem Han wille med sig i dö-
den forena; Samina natt som Han förräd-
des, tager Han til sig alla sinä lärjungar,
tilreder för dem, äfwen den förrädiste Iu«
das, en aftonmältid af bröd och win, wäl-
signar det, och utdelar til sine lärjungar
med desiä sista ord: "Decca är min leka.
mm och blod, som för eder och för män-
Fa ucglfwes och ucgjures til för-Ucelse." Huru lämpar Han sig efter wär
sinnliga natur, som fordrar nagot spnligt
medel. hwarmed de öfwersinnliga föremalen
stola sattas? Han upmanar chwar och en
ttogen til denna högtidliga handling; under
ett spnligt tckn, d. ä. bröd och win, det
mennistjan wanligen npttjar til lifwets up-
pehälle, will Han gifwa sig sjelf pä ett o-
spnligt sätt Han läfwar forena sig
med den troende sälunda, at Han standigt
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är med Honom,förenab; Han försäkrar hss
at Hans lekamen och bsod stall utgif-

was til spnoernas förlätelse. Näd och sa«
lighet bär Han pa sinä wälsignade läppää
de utffifta redan näd och barmhertighet.
En enoa af Hans lärjungar läter sig ej be«
wekas af denna sin döende lärares warning
vch nädförkunnande affted. Han flyr, han
förräder förtwiflar och dör en brottflig
död. Men lesus hastar efter Guds beflutsm ostpldiga död til mötes försonar och
dör segrande öfwer werldens spnder. "GuV
l-var i Chrjsts «- !' 2 Cor. 5: i9. 20.

Mturen, npttan och ändamälet
af lesu Nattward.

"N osca I ätM af hetta bröb Hch hrie<
ken af denna kalk, stolen I förkunna Her<
rans döv ril detz Han kommer." i
11: 26. Paulus hade bäde medelbarligm
vch omedelbarligen undfätt af. lesus den
höga anwisning, Kuru och i hwad 'ändamäl
denna högtidliaa andakt borde af Christnesiras. Til desi narur hörer, at brödet och
wmst, säsom spnliga ting, böra uti ds

Christ-



Wistnas forsamling offenteligt njutas, sä-som täuke- ochsinnebilder, icke säsom nägon
timmelig ehuru. det är witzt> at wi
Mcd tacksamhet ffole äfwen njuta alla Guds
wälgärningar i naturen —; härmed för-
bindes en offeNtelig bekännelse til lesu lä-
W, den wi afgifwe i sällstap med wäre
medchnstneZ tp säsom wi äre'mänge lem-
mar lekamen>som är Christus, sä kom»
mer äfwen Hans försoNiWs död alla til
Nptta. Alle deltaga Uti det wälsignade brö-
det och winet. MeN endast de> som med
tacksamhet och en trogen tillämpniNg pä sitt
hjerta njuta denna mältid,, blifwa delakti-
ge af de högre andeliga häfwortte d. ä. le-su förtroliga föreniNg, sjelf med sinförtjenst och rättfärdighet<, Til nattwardenssauna wäsende hörer alltsä i spnnerhet den»
ne wär Frälsares deläktigliet geNom tron,
hwaraf ocksä följer, at ingett annan än en
ftomm Cbristel; kan af lesu inneboeNde del«
aktig blifwa.

Nfttan oa) änvamalet af nättwardettsr wäl egenteligen för de trogtte Guds och
lesu wänner, at de stärras gettom detta

tron pä blifwa
förwisiade om sitt nadastand, Guds fortfa-
wnde kärlek, bifall och näd; de komma allt
Närmare och närmare M en salia, förening
Med lesus, och kuuna betrakta sig säsom
införlifwahe med Honom. Men om endast

MM-



ständaktige och mogne Christne hade M M
lesu nattward, hwar blcfwe dä Icsu stora
azsikt, at til sitt rike föra spndarc och obot-
färdige. För dem stall lesu äminnelse
d)ck Mgon gang blifwa en upwäckelse frsn
syndcn. Kunna de icke wänta sig tröst och
hugswalelse medan de förblifwa i säkerhe-
tens tilstand, sä stall dock denna högtidliga
andakt wäcka hos dem häpenhet, bestört-
n-ng och blpgsel. Genom känsian af sinä
spnder ssola dc komma til bekpmmer til
smer och battrinq, dä ffall den milde Fräl-
farcn i all sin, försonings stprka wisa sig
för dcras ängerfulla blickar —Han stall af-psana deras synder, sä wisit soin de falla
Honom til fota och förtrösta uppä Honom.
Förlatelsen stall Hcm dprt besegla i sin natt-
ward, och bcreda dem til wärdige lemniar i
sitt rike. Skrpmtnren mä äfwen ftitt blan-
da sinä suckar med andras, inför Näd,"ns
thron. En tid tör hända nalkas, dä tackel-
set faller ifrän Hans öga, och ban fattar ett
alfwarliqt upsät, at tjena lesum af själ och
bjerta, säsom han förut tjent Honom med
blotta munnens bekännelse. Denwerdsliqe,
soin sä ofta kallsinnigt betraktat lesu döds
härliga frukter, stall wid ätnjutandet af det
wälsiqnade brödet och winet stutcliqcn sansa
siq och wäckas til en Heliä andakt. la,
lrälsiqnad ware denna lesu döds aminnelse-
ftsi, genom det stora intruck den gör uppä
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spndares hjertan. Hwem räknar de storasegrar werldens Förlosiare wunnit öfwer
btrogna werlden; hwem mäter Hans näds
öfwerswinneliga rikedom, och fattar djupet
af Hans kärlec? H apet stadnar det lättsin-
niga snillet wid altarets fot, bcundrar och
nödgas tilbedja. Mä de första pttre rörel-
str icke förr än han förödmjtikad
bfwerlämNar sig til lesu ledande hand!

Sasom nu lesu med stiftelsen
af sin Nattward> war en oinffränkt ämin-
nelse af Hans förestrifter och
död> til ss wäl sine trogne bekannares stad-
fästelse> som alla sakra spndares wäckelse,sa stute wi ännu widare» at Hans wälgö-
randc afsikt war den, at Cbristne stola uti
nattwarden knpta det fastaste wänstapcns
och kärlekens band med hwaranNan. Den
som säqer sig cilffa Gud,. och hatar sin bro-
der, nan är m lögnare och i honow blifwet
icke GUds karlek i loh. 4: 20. Wäl-
Mnade anstallt, som sä närä förenar osi>swage ochsyndige menniffjor, genom ett ochsamma bättringens wilkor ti! ett och sam-
ina bord, där wi med Honom, wsr För-
losiare, ffola til lika sinnelag stärkte war-
da! Huru kunne wi Vä med afwundsfulla
hjertan emot war nasta, och med hoqmodet
innoin wsrt bröst, osi inför lesu al-
tare, där bedja om wära spndersförlatelst/
och dock hpsa oförsonli,qhet, hat och bitter-
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het emot den felande eller ostyldiqa nastan?'
Nej, mennistjokärlcken födes wisit här wid
den ewiga kärlckens stöte. Will du ständigt
wara af din Gud älffad, sä älsta du ock
din broder; lär dig at förlata lär at
taligt fördraga wisia forseelser gör som
Hcm, hwilken för osi alla dog da kan
du ock, som Hcm, med frimödighet se in i
den tilkommande ewigheteN. Du är tröstad
i det pttersta. la, uti dödens annal<
kande bittra stund,- kan du ännu af denna
högtidliga aminnelsen i lesu nattward
hämta dig stprka at segra. Förlosiaren öf-
wergaf alldri,a,sina trogna ehuru ännu swa-sga barN. Förtunna Herrans dsd ril dest
Han tomMer!

Plikter för en tvärdig Natt'
wardsgäst.

mennistjan fig sjelf, och äce ss
af derra bröd och dricke af denna kalt."
i Cor. 11: 28. Wi stulle mpcket fela, om
»vi trodde, at en nattwardsqäst hade andra
pliktet at upfplla, än dem som hwar och en
Christen alltid äligga. Tp at pröfwa sig sjelf/

at



6t stadigt fira äminnelse af sin Frälsares
tidando och död, af Hans wälgärningar >

tära och efterdöme, samt icke allenast ihog-
komma allt detta, utan äfwen med en be-
ständiq tillämpning til sitt eqet hjerta HMen fast föresats samt utöfwa deNna fö-
tesatsen at öfwa en Cliristelig tro och wattdel,-
liti en upriktia wördnad,- kärlek,- tacksamhet
och lpdnad emot Gud, äfwcnsom en ostrpm-
tad menniffjokärlek.. Getta allt, uti allmän-
het sagdt> är Christendomens fordran för
hela wärtlif, alla tider, äldrar> kön och
stand. Gkulle man wäl dä drista inffränka
dcm endast til en ellet annaN nattwards-
ganq?, Nej, mlsitagom osi icke om den sto-
te Förlosiarens bud och afsikter. , Han for-
dwr hela hjertat. MeN sasom wi äre sinn-lige och swage, sä bar Han stiftat eN sinn-
lig öch helig haiidlinq/ för at uvmaNa,Arka,' ilpwäcka öch trösta osi nti war swag-
het; Han, denne ömsiNte Förbarmaren, wille
och will änNu beständigt fräU wara sinnen
Mdanrödja den swaqbet, som gör osi tröge
iGudakticihetens utöfning/ tröge at beherr-sta ysi sjelfwe. Wid detta tilfälle böre wi
La ä npo samlä wara, tör hända l de
werdfliqä öch, annars ostpldiga göromälcnsa mvcket spridda, tcinkar .. Ach/sam-wetsgranne Cbristen! du bar mpckct efter-mpcket förglömt/ oftairrat dig, och
W dig huru swag du är; stulle
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du lcke npttja de siora inedlen, sock asiM
din wäckclsc, dm stprka och hugswalelse?
Hwad är wal höZre ämne, soin kan sytzel-»
sätta och förnöja osi> äncn sannGudsfru-
ktan och Cbristendom? bwad är Gudomliga-
te fötemäl för wär enstilta andakt ochlyer-
tas tro., äNGud och lesus? Lätom o§ der-
före, länqt iftän at undwika tilfällen til
alfwarliga bctraktelser, twertoM med nöjs
stynda osi til de glada sällffap, där wi kun-
ne uplifwa andaktm, stprka wär upriktigä
föresats at lefwa ettligt Guds förestrift /

trösta o§ i wär swaghet och bedröfwelse, ja
där wi uti tankarne möte wär Fralsare>
swärje ät Honom ä nuo den innerligaste
tro och kärlek, samt med ömmaste förtroen-
de fä tilegna osi Honom, fä föreNas, för-
nöjas och saliaaöräs. O! huru kunne wi
utan glcidafie känsisr ffpnda til lesu näde-'
bord?' Hafwe wi, ehnru med swaghet/
dock under erkansia af densamma, redan i
wär första barndom Helgat wärt hjerta ät
wär Gud och Frälsare; hafwe wi uti wät
unqdomstid och tiltagande alder sökt för-
troende med wsr Ospnlige Wälgörare, och
i wära böner Honom ofta- anropat, öfta up-
vffrat wära suckar, önffninqar, tärar och
lafsänger ät Honom/ som ensam wärdig ät
at taga pris och ära ja hafwe wi uti
wära späda hjertan bibehällit den offuld
och ömhet, fom wär Stapare i lift
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wets första början i wärt Hjerta intryckte;
ft, mcd hwilket tilfredsstäldt sinne kunne
n?i icke dä begä äminnelsen af lesu förso-
mngsdöb, i Hans Keliga nattward; med
hwad.gtadje ffole wi icke under ett spnliqt
bröd öch win, i tron anamma wär Fräl-sare lesum?Aör at derföre ,qöra osi wärdias delta-
gare t lesu nattward, hwad är nödwändi-
gqre, hwad är heliqare plikt, an at anställa
en upriktig sjelfpröfning öfwerwsrt hjerta.
Huru ffall en Chnsten klinna bekänna sig
jil lesu läm, ell.er glädas af Hans förso-
ning och wänstap, da han icke förut redeli-
gen undersökt sitt tilsiänd. Lir hwarje dag
o§ gifwen af näd, och jil pröfning samt
stadfästelse i det goda, mpckct mera hör
denna högtidligbct lvid lesu nattward lcda
wära tankar til bepröfninq, och wära hjer-
tan til erfarenhet och stadga i Christendo-
men. Til denna sjelfpröfning hör

i) den innerliga öfwertpgelsen, at wi'
äre spndare. Latomosi ej a ena sidan med
kallsinnighet framstafwa de orden: jag sac.
ng menmstja ej Heller ä den an-
dra med en tralaktig fruktan twinga otz til
falsta föreställningar, för at päbörda osal-
la möjliga spndcr och laster, som uti Guds
lag äro förbudne. Nej! med upriktighet,
min Chrisien, undersök ditt hjerta. Du
ffall nogsamt, utan at behöfwa pädikta dig
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nägot, ändock beklagelig,en finng ditt hjeetg
och lefwerne, oaktadt alla redeliga foresat?
fer, wara esomoftast en tummelplats för ö-
prdentliqa sinnesrörelser, ofwerilningar, fel
pch brister. EwiZe Gud! gqck icke tU doms
med Din son, Dm dotter, den Du ätexlöst
och upptagit til p.äd, KtprkoF utl den öftwertyaelstn, at Du Hr wär förbarmande
Fader; Mk otz i föresatstn at lefwa Gu-
deli,aen,/heligt och rättfärdigt i alla warg
lifsdaqar!

2) Widare hör jil en rättffaffens fjelft
pröfningat dels undersöka, dels förnpa hos
vtz det beliga upsät, gt dageligen förbättrawärt lefwerne, samt mer och mer aflägqg
all fpnpig och lusta. Mfwer Hu
ds min sshristen marse, at du i din lefncchwarit noa föxsumlig frög at tänka up?
pä din Vkap,are« obetänksam i din andakt.
flyktig i dina böner, trög i din kgllelse, och
för mpcket fästad wid utwärtes sinnliga no?
jen; finner du ditt hjerta böjdt för afwund
och ondffa emot dina medmennistjor, oför?
sonligt mot dina fiender/ högmodiqt öfwer
dina naturliga förmäner eller ocksä öfwer
dina swagheter; finner du dig esomoftastotalig öfwer' Förspnens stickelser, obillig i
dina omdömen öfwer andra, härd och o?
barmhertig emot' dine fattige medchristne;
ach! finner du, och huru stulle wi icke hwar
och en hos sig finna, anten den ena eller den



Zndra spnden, ware sig upsätliqt eller af
swaghct, i blotta böjelsen eller gärningen
pä ett eller annat sätt oroa wärt samwete;
kunne wi wal pätänka dem utan at röras
af innerli,g sorg, blpgsel, änger och afssp?
Kunne wi wäl undaa at af sial och Kjerta
förnya dentrohet, wi inför war Gud sä os-
ta läfwat, men af swaghct brutit. Auro-
pom den Ewige och barmhertige om ngd,
om biständ at segra öswer spnden; fästomwära ögon pä lesu offpldigaste lefnad,
detta stora fullkomligbets mönster; uppä
Hans försonings dyd kastom icke fipktiqa
utan träqna öanablick; lätom otz ofta i
wär lefnad bega äminnelse af Honom, uti
en helig, tpst och daqelig andakt. Dä ffo-
le wi äfwcn hos osi finna, burn spndens
och lustarnas herrawäide aftager, och rätt-
färdiqheten befästas och förökes.
Wi stole kanna innon: wärt samwete ett
lugn, som stall göra enfligheten för osi an-
genäm, umgänget i werlden upbpggeligt,
christeligt och förtroliqt, stall förädla alla
wära nöjen, ffall gora den husliga lefna-
den sall, och sjelfwa plägorne mindre känn-
bara. Sälla samwetslugn! dä wi lefwe i
förtroende med Gud, Md war Frälsare och
wäre jordiste wänner, samt i en nelig och
ksrleksfull umgängelse med wära medmen-
Mjor. Men detta sinneslugn, ehuru det



redan be.gpnner i bättringensstund, sr dock
egenteliqen en frukt af tron pä lelum.

3) Undersök derföre, min Chrisien, om
Hu tillika med en npriktig föresats at und,
ftp allt hwad spndigt är (denna första huf-wndqrcn af en sann omwändelse), äfwen
hyser innom diq et heligt begär at lefwa
Gud oly lefus til behag, och framför allt,
om du rsner bos dig ett lefwande förtroen-
de ti! lesus och Hans lara, cn brinnande
kärlek, wördnad och barnstig lpdaktiqhet til
Gud som Honom sande, — da stall du
i samwetet erfara den fällaste wcrkan af
Guds näd och kärlek, fyndernas förlätelst.
förenina mcd Gud och le<us, famt en sällutsiat i det tilkommande lifwet.Sä ffall dH en samwetsarann pröfning
bereda osi för hela lifwet til fanne Wrisi«,
ne, och den hogtidliaa handlinqen wid Ie«su nattward ffall dernl osi stärka. Den stall.qöra osi eldiqare, ilpmulttra osi til wam
stpldiaheters iakttaqande, famt' medföra en
säker winning. Pröfwe dä menniffjan stg
sjelf »

. Utransaka mig, Gud, och f«p?em min hjerta Pf. 139: 23.
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Vewekelftgrunder til Mttwar-
deus wärdiga firande.

jaF stqr för dorrm och klappar, sm
nägon höl:er nun röst nl honoin, will

i!!Zä och halla narrwc.rd mcd
och h«n mcd lnig!" Uppcnb. Z: 2Q. Häv
innefattas det högsta, sont stall beweka osi
til ett flitigt och andäktigt hegäende af le--fu sminnelse och förening. Detta bör ffo
dageiigen uti tro och ett himmelstt begär—-
umgänqelsen med lesns, deN Allestadesnar-
warande. Hans nattward är et förftoligt sIl--stap och förcning med Honom, Det ojsentliga
andaktsmedlet ffer under sinnebilden af bröd
och win. Okulle en Chrissen ej wara dertil
förpliktad, utan kunna undandragg sig det-
la Förfamlingens Keliga bruk, af dm före-
gifna orsak, at ban innom sitt bjerta firap
nattward med Zesus? Falffa förewänd-
ning af ett lagtänkt och Kbgmodigt sinne!
Skola Christne blygas för 'tzen ossentltga
bekännelfen,af sin tro? blygas at inställa
sig som andre fattige fpndare, inför nadens
bord? Bcdrössiga förwirring i Chri-
stenheten! Kallsinnighet och förakt för nä-
damedlen härstammar frsn otron och löder
dit tilbaka. Sedernas förfall är dermed o-
stiljaktigt förbundet. Huru willjen I, som
fortrampen allt hwatz heligt är, qter uprät-
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ta det förfallna? Men ära ware denOdöW
lige Stiftaren af war Rcligion och desi pb
tre andaktcr! Intetdera af desiä stall nä?
gonsin kunna utrotas, eller förfalla i sitt
wärde. Christne upmanas M nattwardms
firande

i) af desi osilbara nycca. Blifwe wi ic-
ke deriqenom upeldade til en sann hattring,
förnyade i den samma och stärkte nti tron
pH lesus? Tiltaaer icke samwetets lugn,
sä at wi bäde i lifwet och döden kunne til-
fredsställas. Salighetcn är .wäl icke owil-
korligt bunden wid denya pttre Kandling,
tp Tron och Cudakticchcten är det enda san?
na wilkoret för war saliqhet, och desi grund
är Guds oförtjenta näd i Christo lesu.
Men allt hwad .til Gudaktighet HZrer böre
wi eftcrkomma.

2) Det är ju wsr Frälsares befallning:
yörer decra nl min aminnelse. Om wi nti
werdsiiga mäl atlyde wäre wälgörare
mycket mera blir det wär höasta ffnldigbet
at lpda Hans wilja, som Hr war Aterlösa-
re. Christus är war Konung, som dageli?
gen uvpehaller sin Församllng, äfwensom
alla mennistjor ptom Christenheten. Säsom
Försonare är Han ännu wär Förebedjars
hos sin himmelste Fader.

3) Nattwarden är en högcidlig bekän-
nelse til lesu reliaion, lnvilken genom Hans
död blifwit högtidltgt bekräftad, uprattad
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pch mey hoppet om försoning förbunden.Wära hjertan böra wäl alltid erkänna och
utöfwa detta, men säsom swaqe och sinnli-
ge kunne wi det icke utan offerztliga reli-
gions hruk,

4) Denna heli,qa handling länder wäre
medchristne til updyggelse. Wi förcne ju
osi med hwarandra at deltaga i sgmmaför-
soning, sautma Icsu wänffap m> m. hurukunne wi da annat, an derigenom stärkahrödrabandet mcd war nästa, ja med wär
pwän kunne wi, wid Frälsarcns nattward,
L nyo knyta försonlighetens och wänssapens
hand, Wi bcdje inför samma altare om
til,qift för wära spnder, ffole wi da finnas
frögc eller känstolöse at ej förläta dem, somosi emotbrutit och tilbaka winna tilqift af
honom? Frägom CKristnas erfarcnbct, om
jcke desiä heli,qa känstor, försonlighet, frid-
samhct, wälwilja, mcnnistjokärlek ofta blif-wit wid lesu nadabord alstrade, ofta up?
wackte och stadgade. Hwad är det da som
afhasser nä.qra Cbristnq ifrän najtwardens
bruk? Allt upmanar osi dertil, allt före-
nar sig at upfplla wärt Kjerta mcd wördnad
för lesu inrättning, med glädje och frimo-
diqhet i alla lifwets ffiftcn; allt förbinder
osi til broderliq karlek, och ständaktighet i
wär bekännelse. "Den mig älstar han



warder hallande min ord och min Fadev
MU älstg honom." Iyh. 14: 2Z.

Hwilta afwägar och misibruk bö'
re wi, wid nattwardcns begG
enhe, undwika?

är för den sinnliga menniffjan
rare, än at wld de ptlre andaktsmedlen
iakttaga en behörig medelwäa, sä at hon
hwarken för mycket litar uppä dem, ellerför
litet förtror sig til de sinnliga känflorne.
Otron och Religions föraktet försakar helt
och hället detta och. alla andra Keliga medelzwantron deremot bindcr wid dem hela ilp-
märksamheten, sä at ej allenast ändamälet
gar förloradt, utan äfwen helt stridiga och
afstpwärda afsckter bcfordras. Den otrogne
och lättsinnige afhaller sig alldeles frän le-su nattward, tilfluter sitt hjerta för alla nä-
dens intrpck, och gär sin egen wäq, somwilseförer; Skrpmtaren och den lastbare är
oftast flitig i de ossenteliga och enffilta sed-
wänjorne Endast den trogne och Gudak-
tige hämtav sig häraf tröst och stprka/ en-
dast den Zngerfulle och bekpmmde warder
hngswalad, och den i bättringens första



början städde spndaren blir upwäckt. Men
hliru ofta hander icke, at den samwets-
Mnne och känflofulle M sjelf
och irrar antcn i det han afhället sig > eller
med beänqstadt mod, npttjar detta andakts-
medel? Dcha irringar och fördomar wilje
wi förh förcbpgga,, sässm farliga afwägar.

i) Ar den Heliga nattwarden ett medel
utom hwilket saligheten icke kan ernäs? det
är: bör man anse desi bruk säsom förtje-
nande til Guds nad? Nej; endast en werk-sam och liftig förtröstan til wär Gud och
Frälsare är det rätta wilkoret til winnando
af Hans nad och wänffap.

2) Hörer til ett rättffaffens nattwardens
annammnnde, at mcd fruktan och bafwan,
samt en Utomordentelig sinnes i angsian be-
gä densamma? Ack/ nej! min ömmaste Chri-
sten, Kuru lanat ffulle wi icke stilja otz ifranwär Frälsares stiftelst, om wi trodde> at
Han af otz fordrar själens anfäktningar!
Lät.osi trösteligen framgätilNadastolen, för
at finna nad- och hjelp
sian, af wär wanmagt, wara sftnder, och,

under en änaerfull kännedom af
ivärt, hjertas förderf, lät osi fatta mod wid
stankan af lesti ewiqt gällande försonin,q>
ty det wälsiqnade brövet och winet är ju
lesu lekamens och försonings delaktiahet!Bibebällom hos osi en lefwande föresats at
til Hans ära, enligt Hans förespn, Helga



alla war själs begär, ja hela wärt lif; M
kunne lvi ock wara försäkrade i wärt inte,
at wi wä-rdigt fire Icsu äminnelst i Natt-
ivarden. Han sjelf är icke nägott förffräc-kande Hetre,- ej Heller .Hans nattward ett
förfftäckande hemliqhet,; nej/ det ärGudak-
lighetens saliga medel.

s) Skall känflan af wär owärdighet ellee
wär swaqbet i begreppct om lesu närwa-
relse knnna afhällä osi ifrän Nattwarden,
ellet ,qöra dennä Heliga mältid för osi min-
dre eftersökt? Nej, tröstom osi dermed, at
HaN, som för wara spnder doq,- hat läfwat
och är mägtig at wara Nrwatande bos ds
Ma; Han bor i höqdeN och hos den som
ctt förkrosiad andck hafwer. HaN öfwerffp-
ler war swa.qbet, Han ser til wärt bjertas
upsät, Han tilräknär osi icke de brister sontfinnäs i wärt förstand, ntatt älstar osi somsine närmäste förtrogne, sä länge wi Ko-
Nom älffe.

Skulls ock en sann Chrijlcn l ett eller
annat afscende, hpsa en bctänkligbet, ett
twifwel/ en irrin,q> o, Matte sanningens
Ande honöm uplpsa och leda til
samhet/, alfwate och waksamhet öfwer sig'
sjelf; Det är ju icke en werdfllg eller na-
turlig mältid/, utän ds som lesum attam-ma, stola Honom i trö och af själ
och hjerta/ anamma.

Meti



Men de mistbruk som tväntron ochstrpmteriet gjortzt af lesu Heliga nattward,
äro längt farligare, hwarföre de ock fordra
ett alfwarliat motständ. De hänleda sig
iftän de grofsta fördomar.

1) Skrymtaten, soM endast af wana ochför at spnas wara en medlem af lesu för-
samling, berättigad til alla desi förmäner,
mcd blötta mttnnen bekänNer sig til lesu
lära, han hastar til nädens bord med ett fient-
tigt, kärlekslöst/, lättsinnigt och oförbättradt
sinne. Han npttjar detta,Gudeligt-sinnliga
medel säsom en tackmantel för sitt obotfär-
digci hjerta. Nägta witza dpgdigck garnin-
gar utöfwar haN ej i det renct Upsät at
täckas Gudi, UtaN för sinä egennpttiga, af-fikter, af äresiuka, af högmod och btottsiigt
öfwermob. Ondffan och afwuttdett bät han
innom sig, och hatar, förföljeroch bedrager
sä mycket han kan sm Nasta pä ett fint eller
gröfre" sätt,- men will dock warct främst i-
bland dem,som Mäsällä inför den Ällstende
Guden'. hjertats domate. Hans tankat äro
läNqt ffilda ifrän den sanna ödmjukheten,
wördnaden för Gud och den renck menniffjo-
kärleken. Likwäl huru ofta bedrager han
icke andra genom en falff andakt? Säsom
til ljuscts ängel förstapav beder och suckar
han, han prisar den Oändlige, och ingen
bödlig ser Hans afstpwärda upsät. Men

Gud



Gttd ser det. Han atcr och drlcker sig sjelf-
wom domcn.

2) De som lefwa i uppenbara laster, o-
ordcntligbtt, drpckenffap, otuckt> bedrägeri>
swordomar m. m. och hwiika pä allt satt
gäcka den borgelijia lagens stränghet, befin-nas esomoftast inställa siq wid lesti
Ar det dä i den rena afsikt, at en ganq
upböra med de brottstiga lustarnas tjenst?
ar det utaf en sann wackelse,tll änger öft
wer begängna spnder> och en botfardsg blpg-
sel öftvet si,q sjelf? Kanna de itmom sig ett
begär til helgelse, utan hwilken inqen kan
fe'Herran och njuta Hans nad? O at ds
delta tande och insage sin fordna förblin-
delst! Men de spnda pä nädeii och hungrä
cfter lesu Christi nattlvard, för nt derige-
nöm godtgöra alla framfarna och ännu fö«rcstäende spndeQ Dc förestclssa sig> och Hu-
tn allmän är icke deznm fördom> atettssnn-
lic<t ätnjutande af lesti lekamcn och blod
stall pä ett utomordenieligt sätt införlifwa
deras fjälar mcd lesus, om icke förr, st-
minstone da, nar Genom
dcnna underpantcn af Försonarens kärlek/
deita dprbara Sakramcnt, forbimdet med
naqra Gudliga suckar och tärar för ett ö,q-
nablick, förmodar man at antinaen Guds
nad stalt öfwernatltrligt werka, Mr kraf-
tigt öfwerstpla alla den inneboende syndens
sipggelstr. Sedän man en witz dag afhallit



sia ifran de orena lustarne,- och blifwit del-
aktiq as Nattwarden, stall man trpggt kun-
na aterqä ti! sinä älstade hemspndsr, tils
deras mZtt upfyllcs, och en np Nattwards-
gana blifwer af nöden. Ach, wederstpqgli-
ga fördom, hltru du i förbätdelsen bragt
manaa begpnnare i Christcndomen! ach lm<
ru mange tilwälla namnet: upwäckce,
och anse si.q säsom nadehunqrande, eburu
de äro .naklte pa all rättfärdi.qhet! mcn Ehri«stus och Belial kunna ej förlikas.

3) Swäriigen misibruka äfwFN de men-
niffjor lesu heliga inrättnin,q> som meddforsonli,qhet och kärlekslösbet bemötä sm
yästa antinqen i det de ej tillika med ho-
nom ätnjutci, nattwarden, eller afstänqa ho-
nom denfrän ock) förnefa all barmhertigfiet,
eller med bittert förakt se honom, wid.sam-
ina altare. Häremot är det Paulus i Cor.-
ii: 21-34. heligt warnar.

Airan af willfarelse wid
mäl och afiösning.

n?i bekanne wsra spnöer, är
irosast, rättwls och mild, al Han förlgcer



ost syndsrnä, och renar ifrän all orättfär»
dighec." i loh. 1: 9. At det är cndast
Gud, som benädar dcn orättfärdige cfter en
föregänqcn samt at spndaförla.-
telsen allcnast beror pa Guds, den Scliqes
näd, lesu Christi försoning> och den All-
seendcs dom öfwer mennistjornas hjertan
och förhsllande; följakteligcn äfwen at wt
fäsom spndare böre bekänna oy inför Ho-
nom, som pröfwar Kjertat och, äger Vomsrätt
öfwer osi, har alldrig ännu afsanUeChrisiine kunnat omtwiftas. Nämnom likwäl til
lvarning, at de tidcr bafwa watit, da man
pä det lättsinnigaste sätt utsträckt försonings-
ämbetcts magt til ett andeligt ok, til kränk-
ning af samwetets frid och försoningens
dyrbara lära, ja äfwen til dcn ffanoeliga-
sie winningslpstnad och köpenffap. Kunde
dcn widsteplige Simon ickc tilhandla sig för
penningar Guds andas aäfwor utan b>
siraffadcs härdeligen af Petrus, (Ap. G. 8:
9-27) huru mpcket mera bestraffnings-
wärdt mäste det wara, at för aäfwor och
stänker wilja utdela eller sig förffaffa Guds
Näd-och spndernas förlatelse! Förswinne
för all tid sä wanärande tankar, sä brott»
siiga fördomar förswinne sjelfwa stug°
gan och misitanken af ett inbilstt högmod
eller ett andeligt wälde; Ly Gud war i
Christo lesu och stiftade försoniugens
ämbete och förmanar Zeno«n osi -"

2 Cor.



2 Cor. 5: 26. N)i förkunne den körsfäste
lesum, lom är ost af Gud är sänd til n?is,
dom, rärtfärdill)ec> helgelse och sörlostmnF.
1 Cor. 1: 30. Hafwcr Gud gjordt osi stic-
kelige at föra det npa förbundcts läro-äm-
bete? sä äre wi alltför ringa til all den
barmhertighet -» wi äre tjenare i Christi
stad; denöfwerste Herden, wär Äterlösare>
har magt i himmelen och pä jorden at förz-
tätä. Bedjom Honom om näd>

Afhandling.
H n?t esomoftast granffe osi sjelfwa tit
wärt hjerias beffassenhet och lefwernes art;
at wi med en samwetsgrann pröfning afwär Ms tilständ framgä til lesu natt-
ward> samt bekänne osi inför Konom > med
all upricktighch sssom fnttige och hjelpbehöf-
wande; ja at wiäfwen i wär enstilta lef-
nad bekänm inför hwarandra inbördes>hwad wi emotbrutit> (lac. 5 > 16.) eller
beböfwe til tröst och KUZswalelses undfäen-
be; alli detta är enliqt med wärChristeliga
läras natur; men- at man Npttjar striftenmäl och astösning pä ett lättsinnigt och will«
stfarande säti, sr högst farligt. Desiä
willfarelser sro msngahanda.
, 1) Blotta wanan at wid wlfa tilfällettinställa sig til en osssntlig spndabekännelse

R 2 och



och assösninqs ffan gora tilfpl>
lest, i spnnerhct omman da föreskriswer sig
farssilta batlrinas öfniN,gar> fasior, böner
och' sorgeliaa , atbördcr? Man bar lange
want sig ns föra en bitter klagan ofwer det
ärfda fordcrftret, och emedan deita ej kan
utrotas, icke Heller bättringen betrartas i
det werkeliga ondas afläqcwndc, som kostat
länqt storre strid och försakelst, än dcn toi
ma klaaan at wara aftad öch.född i spnd,
sa stadnar allt bärwid. Kallsinnmt wän-

»tar man pä. frisäqelse .ifräN den syndiga
naturen, som aenom fastor och sjelfgjorda
kropps plaqor blifwit späkt. Man hörcr
försoningcns ord vch influmrar i

Men de hafwa sin lön. Math. 6: 16.
les. 58:2-4.

2) Spndabckännelsen och asiosningen ffall
kunna försona brott? Denna
fördom ar gäN,qsc ibland mcknge säkre och

derfore ser man äfwen
beklaqeligen sa ringa nytta af detza andakts
sinnder. Borde man wäl icke-wid betrak-
tande af det stora scdefördcrf, som sig in-
trängt i Cbristcnheten, geNom sa allmänt
herrstande laster af onaturliaa wällustcr,
omattliga njutanden af de timliga gafwor-
ne, oerhörda smahclser/ swördomar, trätor,
bedragerier och alia andra laster,- likwälägt
rätt at wänta nagon allmännare förbättring
genom de härliga andaktsmedlen, som Christ-

ne'



ne stra? Huru fruktlösa och toma äro de
icke sa ofta? ftbekpmradc hasta nnnliqhe-
fcns tralar ifrän sinä djuriffa nöjen, sinä
smädefulla umqanqen, och ifrän brottens
bemwist til aflösninqcns och nadcns altare,
för at höra Evanqelii tröstefulla ord; pä
samma sätt som Phariläerne Kastade til Zo-
hannis döpelse. Men we eder, fräcke syndare,
fom i sjelfwa belgedomen förhärdcn edra
hjertan, huru wiljen I undfly en jilkom-
mande hämnd? Görer da ladan frukt, fom
hättring tilhörer. Uran I omwänden eder

hunnen I ej inga i (Zuds rike. För-
qäfwes ljuder detta tröstefulla lesu ord:
"wap wid godr mod" i dey lättsinni-
ges ota.

Z) Men alle äro icke aenom kallsinni.ahet
och förbardelse wilfeförde. Efwen de som
nro stadde llti wäckelsen, fara understun-
dom wilse, da de wänta utomordentliqa na-
dcrörelscr innom sitt hjerta, och förklara
Evangelii nadelöften för tidigt om sa
at de stadna uti sin hclgclses lopp och icke
öfwerwinna de daqliga swaaheter och hem-
lustar, emot hwilka de dock. borde Mmpa
med största alfware. Snart är äfwen det
verfarna och lättrörda hjertat bedraget, snart
uvkommer ffenhelighct uti den andaktiges
bröst, nör ban icke tager wara pä sinä
sinilliM fänsior, tv icke bcstar Gudaktigle-
ttn i dcm endast, utan förnämligast i ett

zrerk-



werkligt himmelfft begär, at lefwa Gudeli-
gen och rättfardigt i denna werlden. Farom
icke wilse, ty Gud lster sig icke bedragas.

4) Näqon ,qäng irrar. äfwen det bästa
hjerta, ds det satter för mycket wärde uvpä
den i Christna forsamlinaen antagna ffrift.

ett me-
det och alldriq bör som ett sali,qbetens oin-
stränkta wilkor betraktas, Den enfaldigy
tiltror sia icke winna benädning bos Gud,
om den samma ej offenteligcn'förknnnas;
den wankelmodi.qe tycker sig icke funna up-
rättas utan en flaas uppenbmelse om nad
frän ffriftestolen. Swage bröder, förblan»
dom icke ändqmäl och utwärtes ochinwartes andakt - förrinqom icke dell Ewige

nad och försonina, genom den
ofwerdrift i som ffänkcs Hanstjenare. De hafwa icke npcklarnc til him?melen eller afqrunden, de äqa oj rätt atöpna eller tilssuta nädens dör; utan de war-
na med broderli,q karlek, de bestraffa med
heliq nitälffan for lesu ära, och med sakt-
modiq anda de trösta och liuaswala, de
upmuntra och gläda, Ware det längt
at man annat sökte sn Guds rikes
i sinä medchristnas Kjertan! All wär för?tjellst är utelpckt; och we osi, om wi eftcr-siräfwade naqot eget beröm, utan fast:i:e-ra at lesus qenom tron och wisdombns an-
de mätte rikeligen bo ibland Christne, sia-



deligen rotade och grundade i kärleken.
Faran af all willfarclse är lätt at finna;
tp utom det at den sarina bättrinqen genom
desiä förstälda och twungna andakts-öfnin-
gar blifwer allt swarare, och län,qre upstju-

kan ingen ren tilfredsMelse, intet
hestandande sinneslugn winnas, sä länqe
bedräqeriet och förwirringen bor uti menni-
stjans själ. Mn icke nog, at i tiden olis-
ipa förlustig all nädelön; länqt farligare
och oersätteligare är, at i döden insomng
med ett bedrägelfgt hoM

Flycktigheten af mennissjors hopp
här i werlden.

"<lsi se icke efter de ting som spnas, utan
efter de so,n icke spnas, cy de synliga aro
timmliga, de ohnliga ewiga." 3 Cor. 4:
18. Pauli bttygan om sin stsndakti,qa män-
tän efter det tilfommande, himmeistä ochewiqa, som wäl är osynligt och ej kan fat-tas med de pttre sinnen, men likwäl är

witzt och oswikelilit. Det spn-
liqa och närwawndc i werlden är sä wäl

sjelf lned Ma detz mänZfaldiqa
ffat^



ffatter och ämnen til förnöjelfe, soin lifwet
w.eo desi nöje, äfwensom ptagor och weder»,
wardiqhetcr, det goda sä wäl som det on-
da. Paulus talär om det svnliga-onda,
och alla de. motqänqer, förföljelser och li-
danden, han för lesu Christi lära nödqats
utsta. Hwem war sä ofta utsatt for dö-
dens faror som han, och detta icke sä myc-
ket naturliaa orsaker', som fast mera
sine fienders standicza försat; ö. 8 - 12.
Märkwärdig war Pauli lefnad i anscende
tii den tätä förföljelse-anda, hwarmcd Iu?
dar och hcdntngar honom vläqade. Zudar-
,ne woro i synncrbet Hans och I?su läras

gäna han bland hedninqar hadöf kuude lan
ej undga sinä landsmäns 'som följde
hon,mi famf esomoftast upwialade
hedningar,' ja 'äfwen falffe bröder, til at
förföija bonom. Detta beffrisivcr hals sjelf
2 Cor. 11: 24-27. och Apostiagälninqarne
,utfora Hans öden' omständeliqen'. , Men ässä
desiä timmliaa äfwensom stuteli?
,qek en fmärtsam död undcrqeck han tallat
i förtröstan pä det tilkommande. All tidens
wedermoda au' dock ändlig / korrt /'och icke
at jumföra med den härlwhet, fom pä Guds
barn uppenbaras stall. Nndligt och fipck-
ti,qt är äfwcn mennistjorshopp om lpcka i
werlden.



Afhandling.
Duru manga tmftiga vanun nelser fär ic-
ke menniffjan i detta lifwet, för at
digt bereda sig til en, föresiaende elvighet!
huru mpcket är det icke som ffall tända ben-
nes bopp för det owanfflioa! Är lifwet
en kedja af uselhet ock) lidanden, hwadär
pet da/ som' kan fästa hennes blickar wid
prden, plagornas hemwist; är lifwet äter
en fortaaende njutning af nöjen, som smn«
t>iqt omwärla' och sip, nar Winner hon i
werlden nayonsin en sällket, som är warak-
jiq, när fplles hennes hoppfulla och to, sian.
de beqär när,qa hennes flpcktiga uträk-
mnaar i werkställicihet, och om de det nä«
gon gäng göra, h:iru korrt är icke qlädjens
tid / burn tom den nnnliaa njutninqen.
Fsycktiaa aro de timmliga tinaen, som osi
förlusta; flpcktiat och falffl är ocksä det
hopp, som menmstjor, fästa uvpa dem, an-
tingen för at dem Mnna, ellex länqe besit-
ta. I detta dubbla afseende ofwerwäqom
de allmännaste ämnen för menniffjors hopp
och .qlädje i werlden. Huru ftpcktigt och he-
drägeliat är dct icke!

i) Den siiniliga wallusten, updrifwen
til den böasta ,qrad af djuriff 'njutning,
bwad medförer den annat än mätthet och
ledsnad? Slaf för läckcrhet, och
tusende nöjcn! känner du ej nog hastiat

trä-



tränaden, men du hoppas at mcd förnpabs
känsior ä npo, ja standigt njuta den siyen-
de wällusten; du njuter ocksä ett och annat
ögnablick, men hwadan tombeten i din själ,
hwadan din hunger, och känstan at wara
bedragen? ty i sjelfwq öfwerflödet och dest
ombpten tilfrcdsställes ändä icke hopvet;
allt förandrar sig och utur wällustens famnstörtar du oförmärkt uti qwsslet, Kroppens
smärtor förqwäfwa sjelfwa minnet af d?
framfarna nojen. Du behöfwer blott warg
mennistja, för at finna huru flpcktigt detta
närwarande är. Skulle da icke en Christcn,som med offuld och tacksamhet, med ater-
häll och ordning njuter lifwets lafliga we?
dcrqweckelser, alltid väunnna sig deras för»gänglighet, ändgmal och ringa wärde?
Skulle han hos sig underhälla hoppet för
annat än det hinlmelsta?

2) Rlkedomar och ägodelar. StoM fZ<-
remäl för den werdsligcs oförtrutna bemö-
dande och hopp! Men finnes wäl nägot o?
stadigare? I dag rik, i morgon fattig,
den ma timmen ägare af alla' uptsnkliga,
ffatter, och innom nägra fä ögnablick för-
satt i armodets fföte. Eller hwem har nän«
fin kunnat försäkm siq om en ostörd besitt'
ning af allt det jordissa? Du str buru de
härligasie länder härjas af krigets förödam
de sward, de rikaste inbpggare plundras,
pch hwad man i sscre manna - äldrap Kop<



famlat, ssoflas pä en enda stund. Wll dn
hoppaa at undgä delta öde, sa wäntar d,ig
kanffe en s:orm, en alttföttnrande wädcld,
en blirt fran molnct, ellep röfwares sam-manswurlm flock, Vlpckshändelstrne träffa
utan ätstillnad, som dct spnes, den froinme
och den audlöft. Joo siörtas innom cn
korrt tih iftan sitt wälstäno, Pharao dräp?
kes mey hela sin har och sinä medförda ssat-
ter i hafwets djup; Jerusalem med sjclfwa
jemplct förwandlas til en stmbög. Allt för-
swinner, ssllt wisar at det är förgäfwes förmcnnistjan, at binda sitt hopp wid jorden,
"SanUen dst ick? agodelar där
M«l och rost förderfwar dein uran äno>
yelar i himmeten "

-" Math. 6: IH. 20.
3) deröm och gnnst,

prakt och wälde, lnsande börd och heders.
titlar allt hwad smickrnr ärclpstnaden
och maaten, är lika flpckti,qt. Hwarförc
yfwa si>? memnstjor i werlden, hwarforebuqqa dc sitt hopp och sin lycka pä en sä
siipprig grund som henna är, och omfam?
na en tom ffnaqa? Förnekom ej den jor-
biffa äran och Ipckan aM wärhe; tp sq län--
ge, wi äre pä denna jordcn, maste wi ostabero af andras omyöme, ofta kunne wi
med wärt anseende och maqt stifta sä »nyc-.
ket wera godt; men päminnom osi tillika
fip "t»qheten af cM detta. Hwad är den
jordiffa äran annat, än en röt, som hastigt

for-
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förswinner; ljwad är hedern af ett
oftast ett tolnt wäder; Hwad- är mennistjors
gunst och wänffap ombptlig som den om-
wez'lande winden; hwad är höghet och
magt siundom den storsta wanmaqt ochläghet; hwad är ödet och lnckan--ett namn
ulan belpdelse; och desiä glitter af fägrinq
och behag, hwad aro de annat än flpcndc?
Huru ofta förswinner icke de mäqtigas an-
seende, högmodets uträkningar flä felt, och
ondffans anssag göras til intet, "Ho är
der soin sädanr icke wet,. af Herrans hand
hafwer der giordc
tloka so,n err ros —' och För de mägci'
gas förbund löst
ril err ftorc folk, och gör dem Krev r:l m>
per " Job. 12: 9 - 23. Huru allt
är förgängeligt, wisar Salomo i sm Predi'
karebok, och Hans erfarenhet bestprkte det til
alla delar. la, det är med alla mennistjors
medwetcnhct öfwerensstämmande.

4) En längwarzg hälsa och ett langr lifär wäl ocksä en jordiff lpcksalighet, men
huru ändlig, ostadig och obetpölig, för at
tilfredsställa den dödliges hopp? Räknom
det längsia lifsmal, som menniffjor nägon-
sin uphunnit; samlom är upvä är, tider pä
tider, och lägqom til uti inbildningen ännu
en he! menniffjo-alder snart Ddnar wär
uträkmng för delta lifwet, och wi mäsie
begpnna med ett annat lif, i fall wi ej "e-
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uom en blind liknöjdhet wilje blott lefwa
för dagen och detta lifwet. Huru mänga
bafioa dock redan tidigt nog blifwit i sitt
lifs bopp bedragne? " Mine dagar aro
bortfiuglie snauare än en rväfspole ccc
wädcr '' Job. 7: 6. 7. Hoppet är dä
blott för ewigheten.-

Ouds wisa försyn Wid bestäm-
mandet af menmffjans lifstid.

">Awav och en hafwer en bestämd tid tit
at lefwa'' Syr. 37: 28. Safom det na-
turliga Wvet beror af kroppslig föda, stöt-
scl, och alla de ting som den gode Skapa-
rcn förordnat, sä mäste det.uphöm, när
alla eller nägm wiM oumbärliga medel trp-
ta. Mangabanda oförmodade händelser til-
jiöta, och lifwet, som efter naturens lagar
ännu länge stulle warat, uplöses i en häst.
Sjukdomar, plagor och bräckligheter
la, dels genom mennistjors egna förstelser
och spndcr, dcls genom okända, eller oför»
utsedda orsaker, och lifwets anista siocknar.
Skulle wi wara nog blinde at tro, det ett
oundwikeligt ode eller siump beherrffadewärt



wärt lif, och nfgjorve desi flutk Hwad ät
därakti,qare, än tanken om en owilkorlig
Nodwändighet, som ffullc utcfluta ellcr til
intet göra Skaparrns afsigter? Nej, lif-
wet mcd alla desi krafter och Undcrballsme-
vel beror ns Ouds uppebällaltdc förfpn;
Hans wilja är det at wi ej stole blifwa e«
wärdeliga imvännre i en werld, som sjelf
undcrqär ..beständiga förwandlingar; Han
bar insctt längt förut/ huru -menmfffor for»
hälla sig wid njutningen af de krovpsligct
mcdleil. Han ffickar mänga händclser i
war lefnad som ömsoln forkorta, omsom
förlänga detta lifwct —; i grund deraf
har Han ock bcstämt lifwets mätt för hwar-
jc mcnniffja; Förundranswärda Alltnagt!
yuln oförmärkt framkallade dn deiuia miti
warelse til !ifwct> huru kraftig aWOin im
ftptelse uftpa desi bestaNd, huru Mänqa o-
takneliga medcl bar Du bestämt til KäisanS
bibebällande och äterfäcNde; lif är en
Dnk af Ditt hand, jag will atetbära den
da Du nug kallar. O,' at jaa icke genom
brott och förseelser stall fortffpnda werkjM
ligheten af Dina besiut! Dödett är dock
spndens lön.

Afhandlmg.

<«.ifwets höasta äldcr är som en dröm. Er-
farenhetcn wisar> at da wi dömme om det
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förstmna, sä anse wi det som ett hastigt
vqnablick, och när wi med hoppets spnglas
wiljo inft i det tilkommande> hwilket dun-
kelt moln'är icke dctta, som flpr undan ofi.
Den Allwise Guden bar icke gifwit otz för.magan at förutse wara framtida öden. Det
är nog, at Ha n dem bestämt. Ofwerläm-
Nom otz med hela hjertats förtroende til
Hans wisa behag; GlädoM otz öfwer Hans
godhct, beundrom Hans wishet! MenffliM
lifwct är i alla sinä särMta stiftel» en un-
dranswärd tekninq af Guds stprande band<
Betrakta lifwet, i sin första omärtliga bör-
jan; huru mänge dö icke innan de rommit
til werlden och sttt dagens ljus? Hurumänge dö i sin späda barnvoms alder
andre i ungdomen. Hälften af mennistjo-
siägtet spnes likasoM ga förlorad, och dock
har Skaparen kallat alla detza späda plan-
tor til lifweti Hwarföre dö sä mänge uti
sin omognade älder? hwarföre blifwa dö
icke här i werlden fullkomnade? Du häp-

>nar, forstande mennistjowett! Men detta äe
ett säkert bewis derpä, at denna jorden icke
är wär egenteliga bestämmelse-ort. Guds
wägar äro öbegripelige, och kunna ej afnsgot ändligt förnuft utransakas. Tör
hända förutsäg den store Skaparen , at alla
Vetza barns leftmd ej ffulle blifwit lpcklig i
werlden, tör hända förutsäg Han at föräl-
drar, för bristande'gäfworoch fattigdöm, ie.
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ke ffulle kunnat upftstra desiä sinä barn
De wow ämnade för at hasttgare inträda i
en annan werld/ nti andra förbindelser/
under en annan, ömmare ward af Guds
helaon eller Hans anqlar, ellet sinä för-
ut afsomnade blodsförwandter. Guds rike
är oandliqt, och fullkomnandct af de sali-
gas antal ffct siea för steg> hwad är
dec wi här i wunstligherm inse iCor.
1Z: 12. ,

~

Betrakta den manbara Mdren. siuru
äfwen dcn oacktadt alla mödor, all förscktig-
het och älqärd af menniskjors kunffap, fför-
das an uti sin blomning, an i fin mocmad.-
Se desiä äbla pnglingar, som upwärt un-
der de frommaste föräldrars ward, och mcd
allt offuldens bchag inträdt i werlbcn; de
undanrpckas och beqrätas, , emedan Man
wäntadc sia. alli af dem. Tor dända för-
utsag dcn Ewige, som tanner allt, at de cj
kunnat undqa werldcns förforelser utan
at falla och, förlora ett wärde, som borde o-
beunittadt in ia i derma AndarNes gemen-
stap. Se ater hwilkct antal förforde och i
lustarnas bojor fjettrade, falla i
sinä misiaärNinqar, och ho,ppct om deras ä-
tcrgang til dpgdens wag förlorades för all
tidpäjotden. Straffet följer ofta den brott-
siige pä spären. Absalom dör pä sm up-
rorsfard mcn begrates af en kär fader.Uch! huru mänga laster pä Norden moM
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icke för strasset! OH bestämmer den Rätt-
fardiqc en grans för därffapen och brottet>
gt ej desi farliqa erempel ffall förwilla an-
dra offpldiga stäqter. Den förlorade sonensparas för M pä ängrens stea aterkomma
til sin fader, och hundrade foeförde ffola
genom sinä olyckor ät det giftves en
säkrare wäg til lpckaN/ än wällustens och
sinnligbetens. Men Kuru härdt tyckes ic-
he förtjenstens öde ofta wara i werlden? Med
de moqnaste kunstaper > det ädlaste upsät>
den renaste dtift ät gaqna, ffördäs den sam--
wetsgranne lararön, medborgaren ochwäl.»
görären ifrän den otackfamma samttden,
eller ock ifrän det behöfwande samhällets
fföte; Christelige wänner flitas ifrän Nlvar--
gndras armar, dä de mäst kunnat dem trö-
sta och gagna. Alt wisar dttta lifwets flpk-
tighet, och FörspNens hemliga rädstag. Kan-
ste stulle icke afwunden och hatet tusinat
förr än wld förtjenstens graf
hället ffttlle ej tusinat til ön ädel medborga-
res räd och warningar, icke bragt dem til
werkställiahet fötr, än efter bans bott-
gänq; tör hända have ock anNars en wist
trögbet intagit de samtldas sinnen ty
mennistjor i wörlden känna ofta sinä wäl»
görare först da, nsr de dem och
saknaden drifwer dem til täflan. Men wi
are nog okunniae> at dömma om alla och
be förnämsta Skaparens orsaker >" Ull för-
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tjcnst och Chnstelig dygd, som lcke här i ck
dcn belönas, wäntar pä wedergällningens
dag i det tilkommande. .

Betrakta fluteligen hmu underbart Gud
uppehaller den trötta och orklösa älderdo-
mm, som uti menniffjors ögon och kcmffe i
de älderstegnas c.qna, anses som, en börda
för de medlefwande. Anmarkom dock, at det
är med älderdomen som erfarenhet och för-'
ständ följer Job. 12: 12. Mä den som
gränat i laster, lange lefwa til enffräck-
bild for andre, tp föreöräelser och
stall den onpttige och wällustige ända til sin
graf rättwist bära, men den wise och
rättfärdige, en Simeon, som wäntade efter
Isracls tröst, en from Zacharias stall med
glädje wandra sin graf til mötos, ffall i
det pttersta wara wälsignad, wördad och
Hans efterdöme ffall i lsnga tider följas
af barn och barnabarn. I sjelfwa lidandet
och förtrpcket, som en Christen uthärdar i
den sensta älder, stall samtiden lära det rät-
ta hjeltemodet, och när de Gudfrnktige
stola deras gärningar efter, ehu-
ru ock werlden wore nog glömff at ej lägM
deras bortgäng pä hjertat. ' les. 5?: 1. 2,
De rättfärdigs komma till ftid.
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Kättä tröstegrunder för Ohrist-
ne wid sinä wänmrs och an-
förwandters fränfalle.

§örgHfwes söker du, swage mennistja, yär
i lifwet nagot, som kait gisiva dig en säker
förnöjelse, utom förcningcn med Gud, din
Skapare, och Förlosiaren lesus. Fäfänga
äro alla dina begär och önstuiMar efter det
toma och werldstiga en gsng llphöra bä-
de desiä barnstiga begär och deras föremäl;
Dina bchof fpllas, och dock saknar du nä-
got. Du erhäller det ena efter det an«
dra men cindock tanner du innom
lcdsnad Men sträck din spn nägot högre
iipp frän jorden til himmeten til Gud
- til ewigheten. Se där tömmas och up-
fpllas alla en Chrisiens sanna begär, där
förädlas Ma wära nöjeN,,där är
ta fädernesland, dit hafwa i sa mänqa tu°
sende är fran denna wanffliqa dalen wan-
drat.mcnniffjor af allaflags tungomäl, för
at siällas inför den ewige Domaren; de
fromme och gudUlffande hafwa dit wandrat
och kömmit til w. O om du kunde se den
oändliga ffaran af himmeleNs sälla inwana-
te, kunde dömma om deras himmelffa gö-
romäl, salina känssor, och rena begär,
Mu lagt ffulle ej ditt djuristt sinnliga be-
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gär, din lystnad efter gods och ägodelar fdin ärelpstnad, och jordiffa wällust nedsät-
tas. Du har warit förbunden med wänncc
i werldcn, och sörjt deras fränfälle, tp de
finnas ej mer; kanffe undanrpcktes de da
du mäst hade behöft dem. Nu qwäljes du
af den naturliga saknaden; eller wille du
ock söka tröstuti en känflolöshet, säfom for-
dom mänge af de bedniffe wise. Sr stalt-
heten och föraktet för lifwet din enda trö-
stegrund, dä känner du icke en Christenssällare utsickter.

Afhandling.

38ära wänners sällffap är af Skaparen
otz bestärdt til lättnad i lifwets mödor, och
til befordrande af en inbördes förnöjelse.
Ach! huw känner ej den trogna matan
den ömsintefadren, den redlige anförwand-
ten lmgnad i stötet af dem han älffar.
Gud har sammanbundit mennistjorna genom
kärlekens band. Det mäste säledes förefallasmärtande at stiljas. En Jacob sörjer sm
slffade son Joseph, David sm wän Jona-
tban Sorgen är naturlig och ofta
kan ej saknaden ersättas. At med menstligt
d. ä. wanligt talamod lidn sädana förluster,
är icke nog för at tröstas. En tälig Chri'
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sten finner tröst i högre och ädlare betrak-
telser. Han wet

i) at de äro salige, som i Herranom dö,
ty de hafwa undfluppit alla mödor
Upp. B. 14: 13. Hafwe wi älstat wära
wänner, barn och anhöriga, med en sann
Christelig kärlek, och tilbaka af de.m baft
de största wedermälen af kärlek och trohet,
stulle wi dä kunna afwundas dem den lug-
na grafwens fföte, eller rättare, det saliga
hemwist där inqa jordista plägor och weder-
wärdigheter mera oroa dem? Sjelfwe om-
ringade med tusende wedermödor, bafwe wi
äfwen sedt föräldrar och barn kampa med
detta lifwets qwal. En länqsam sjukdom,
ett tärande bekpmmer, en af olvckor stakad
lefnad,, och ett härdt misiöde i werlden är
redan likasom en längsam död och ett före-bud til en qlad ffilsmäsia. Med ffäl kan
den utlefwade, den förtrpckte, och uflingen
sucka med Paulus: lag Dundar stiljas
hädän —. Ure wi dageliga wittnen til de-ras plägor och deltaae med ömbet i deras
wälfard, ffulle wi dä önffa at detta qwalet
mätte förlängas? Huru ömt fföter e,: Cbri-sielig moder sitt barn och dock kan hon ej
förekomma desi tiltagande okända smärtorLängsamt nalkas döden och hoppet omlindringen upfplles. önffom icke öfwer otzoch wära barn, i plägornas stund, döden;
onstom at Gud mätte allt lindra, tp Hans
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wägar aro wisa, och Han utfinner nog mew
len at huqswaln!'

2) En Cbristen finner, at Försvnen säkert
likasa aftnätt wara lefnads ödcn, som äft
wen insett alla de fmmtida händelscr, fa-ror, äfbrott och frestelser, motqanaar och
elpckor, som de aftidne hade blifwitunderkastade. Tv emedan Gud icke ändrar
nciturens aang, utan nyttjar den fäsom ett
mcde! til sinä hefrämMde, äfwen-som HM tilstädjer det onda i werlden, sH
förekommer Han det ocksä pä mänafaldigi
sätt. 'Enoch war Endi kär, derföre tog
Gud bonlrm til M. Gud är den rätte fa-
dren öfwer allt dc>t fader hetcr derföreM dödm pä Hans wink, at ifrsn en be-
farad olycka och brottsiig werld befria Guds

barn. Trpqqom osi wid den Barm-
stprelse, som är grundad pä nad,

karlek och en oändligt god och förutseends
wishet.

3) Säsom efter en läng ffillsmätza i lif-
wet, man med listigare Mdje aterfinner si-
nä älffade wänner, och mötet med dem blift
wcr sa mycket anqenämare, fä mäste wi äft
wen med dubbel qlädje klinna wänta för-
eninten med de utwalde, bland hwilka wi
iqenkänne dem, som warit osi närmast om
hjertat. Alla pttre ffillnader hafwa uvhört,
alla samdrägtighetens hinder aro förswund-ne, och en östörd wänstap knptes för ewigt.

Men



Men inga orena, inga obsliga begär ssola
i Guds rike finnas. Wc dem som i lifwet
warit ondffans och spndens förenta brödcr,
de stola äterse och med inbördes förebräcl-ser möta bwarannan pä en ort, där Gud,
dm Rättfärdige strassar; mm faUga möte
för dem, som med tälamod, i goda gärnin-
gar fara efter ett ewigt lif. Rom. 2: 7.
Hwem wille betaga Guds barn detta til-
kommande deltagande uti fromma och Gud-
älffande wänners sälla umgänge? Lazan
systrar hade j,u dermed til en del mildrat
sorgen eftcr en älffad bror. Christus är
hufwudet, wi äre lemluarlie.

4) Denna wärlingcn frän lifwet til ewig-
heten genom en snlig död, som ware an°
förwandter nnderqätt, är för osi en wigtig
förberedelse. Wi blifwe wid deras ffills-
mäsia liksom stsende Pä gränftn emellan det
Mommande och närwarande, emellan ewig-
hetcn och förgänglighcten; och hoppet är det
medel, som närmar osi til sä wäl de ut-
WÄdas gemenffav, som fast mera til An-
darnas fader. De hafwa gatt förut, desiä
wara troWa ej for at bereda osi
wägen til sällhetens boning, ej för at äkal-
las; ucj, lesus är den ende föregänqaren,
fom bereder osi en plats yos sin Fader,
hwars boningar äro manga z loh. 14: 2.
Men saknaden af wära jordiffa fromma
förbindelser med makar, barn och wanncr,
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lägger likasom ett band upps off, st sH
m?cket wärdiaare wandra ewiqhcten til mö-
tes. Om war de fromme Patriarchernas ön-
stan at snmlas til sinä fader, häftig war
Jacobs länqtan at i de dödas rike äterft
öch omfamna fin älffade Joseph; detta gjon
de bonom dubbelt starkare i förtröstan til
chud,, och hwem kan beffnfwa alla de bär«
liga upmuntrinqar, Cbristne haft och stola.
hafwa til en fann trones Mndaktiahet, nar
de Mteligen bttrakta de aftidnas
tilständ, .

g) 0,, hwilken försmak af de rena och
ädla nöjen i ewiqbeten,, känner icke den
trogne,, wid sminnolsen af det ostyldiqa
barnet, som redan ärft Guds rike, eller wid
minnet af en fvom fader,, och maka> och
och wälgörare> som ewiat bos Gud lefwerl
Ia sälle aro do s<>m i Yö

Dödsstunden wigtig <. dock icke
dm lämpligaste til hättring.

"33ida icke med din bärcring till desi du
krank warder, ucau bäcrra dig «nedan du
Zn sxnda tau" Syr. 18: 22. Wigtig se-
hyWa! Mennistjor äro ofta sä förblinda-
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be af fördomar ych denna werldens därak-
tiqa nöjen, at de mcd pttersta möda stilja
sig ifrän sinä afqudar, de sinnli,qa lustmne,
och mammon. Likwäl äro de icke aldeles
obckymrade om sitt tilkommande ttlstsnd,, tp
de spara omtaMn'derom M sin lefnads

eller ätminstone til sjuksängen och äl-
derdomen. Grustiga misiräkning, lastbara
tanke-irrinq! At npoffra hela im ungdom
och manhara stprka til lastens nedri.aa tjenst,
och siuteliqen Helga de aterstäende fä kraf-
ter, och liksom dräggen af lifwet, til. Guds
äral Sägett dä/I lättsinnighetens siaf-war, trons och dpgdens fiender,, hwad gaan
hafwcn I af edra orena lustar, för hwilka
I dock mäsien blpqas; weten I icke,, at dö-
den är deras andalpckt? Rom. 6-, 21. Go-
ren en Mia, räkninq med eder sielfwe;
hwilka fördelar lämnar den onaturliaa lu-
stan, girigheten, werldskärlcken och högmo-
det? Hwad annat än matthct,
oro, bräckliqbet, sjukdomar, förakt; och lik-
wäl stall bättrinqens tid sparas til desi,
wan krank warder; syndens wana stall ej
aflHgqas förr, än i förhärdelsens siund hög?
modet ej kufwas förr, än hundrade förtrpck-
tes suckar hinna til edert af pläqor matta
ora! Är dä icke nudakrghecen den hsgsta
winning, och haftver löfre med sig om der-
ta och der tilkommande lifwers sallher?
1 Tim. 4:8. Bör icke en tidig förbättrina,
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förekomma alla de grufliqa qwal, i hwiffalasten oftlbart störtar. Ach! swaqe menni-
ffja, huru blindt hastar du icke til din egey
ofärd, och besinnar icke at Guds godhets ri-
kedom lockar dig til bättring. Olpcklig i
lifwct, will du an blifwa olpckligare ge<
nom bättringcns upffof?

Afhandling
i) Dödsstunden av wigtig,
2) Dodsstunden är likwäl owitz ril besor«

drande af den sena bärcrin^en.
Forsia Delen.

«>et är wisit icke nä,qot förfwar eller up»
nuintran til en stntida balttina,, ds ma«
fureställer desi möjlighet, och dödsstundcn,sasom det siuteligaste ögnablick för se-
.qrandc naden. Det är för at wisa, huru
öfwcrswinneligen stor Guds barmhertighet
är, huru dyrbar nadens tid, och huru en
lmllstarnq spndare kan til bättring' äterkal-
las, pä samma sätt som en af läkare an-
nars öfwergifwen sjuk kan genom det sista
forsökct möjeli,qen räddas. Wore icke den-
na möjelighet ännu öfrig i nädens tid, hu-
ru kunde wi rattfärdiga Guds wishet ochocindligheten af Hans kärlek, samt undraps-
wärda dmnar, i spnnerbet da lvi dertil
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Mqge be sannfärdiga löften i Guds heliga
örd. Den Ewiges näd kallar Mlc.dcs syn-
daren ännn ps Hans döHsbadd, til omwan-
delse; ty

i) Hwem wille wal föreffrifiva Gud ochHans försyn nsgon Zräns? Wi se buru
Mänqa ontsrkliaa och oförntsed-
da tilfällen, plägor och libanden m. m. tje-
«a i den lnilda Försrncns hand ti! redffap
för at förödmjuka, krosia, warna och,om«wända dm härdnackade spndaren. Den
.qudlöse ludakonnngcn Manatze blil> genom
fangenffapen i Atzurien,siutellgen liksom re«
nad och luttrad ftan den wedechpggliaa af-Zudatjensten, fs at ban wid äterkömsten
derifran i sann bot och bättrinq anropar
den Gud han förtörnat. 2 Chron. 33:
11-19. Röfwaren pä kortzet fär i det sistaöqnablicket hora en sä kraftigt warnande
röst af den döende Frälsaren, at han belt
och hället öfwerlämnar siq at Honom. Kar
icke äfwen mängcn otrogcn i det sista öqna-
blicket fätt erfara den omwändande
oemotstandcliga kraft? Ho hafwcr ransa-
kat Herrans sinne och hwem warit Hansrädgisware?

2)Sjelfwa dödens sorebud, och fasa kan
hafwa med sig näqot sä wäl förffräckande,
fom hälfosamt mcdel. Den föröärdade spn-
darcn har kunnat undcr sin lifstid, i lpc-
kans dagar Ma ech bedära sitt egit sam-
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wete; han har kunnat undqä desi förebräeleser, men dödcns starva känningar, och do«
marens hämderöst lata sig icke alltid ned«
tpstas. Döden är den stora läromästaren,
den siste bädbäraren, som gar ps den Ewi-
ges wink at brinqa den känstolöse til sans«
ning; och det sista sieqet ur tiden i ewig-
hcten är i sanning wiatigt, at göra intryck
pa den mäst Kärdnackade. Huru ofta har
ej Reliqionsförnekaren och den uppenbart
oqudaktige wih dödens ankomst bäfwat, för-
vdmjukat sig och rpst för sinä fordna wil«
lor? Wisiersiqen har döden äfwen med sig
näqon förkänssa.

z) Det tyckes äfwen som själen borde s-
tertaaa sin och förnuftet komma til
scmsning, sedän alla sinncns retelser uphö-
ra,, och werldens förföriffa erempel blifwit
förstingrade. O, I som sä, länge lätit eder
förwillas af gullets blanrande. sten til en
nedrig kärlekslöshet förwillas af lustar-nas bränad til ss mänga olpckligas för«
derf, af därccktiga inbillningar om företrä-
den til högmod och förakt för edra förtrpck-
ta likar mä, desiä förhärdade lustar ych
brott uphöra ätminstone dä när förbliw
-delsen uphör. Npstjuten icke bättrinqen frän
denna tid, men om I warit nog förgätno
af eder egen wälfärd, at sä länge upoffra
cder til själ och kropp ät spnden, sä
nm ty snart öpnas dödens port, och do-



maren kallar eder til redogörelse. Sälle desom rentwagne frän sinä spnder, kunna bc-
siä inför domen; sälle äro de, ty lesuChw
sti blod renar oH af alla syn--
der. Sä sanc som jag lefwer, säger Her-ren, jag hafwee ingen luft ril den ogudat-
tiges död

4) Manga förberedelser och wäckelser haf-wa kunnat förut under den obotfärdiges
lefnad päminna honom, men utan werkan
intil desi, at de nu med samlad styrka ster-
hämtas. Ingen mennistja kan undgä sitt
eget hjertas och samwetes tätä föreställnin-
gar de förkastas och äterkomma,
men til siut likna de en fiod, som brpter al-
la dammar och Mngsel, samt utgjuter sig
vfwer de widaste fält. Längsamt inöfwas
hjertat olpckligen i det onda, längsamt ochsteg för steg ätergär det til bättring.

Andra Delen.
Men eburu möjliqt och nödwändlgt detsr, at ätminstone l lifwets sista stunderra en upricktig bättring, blifwer det dock

högst wädligt och owist; ty
i) ser man merendels, at själen ofta i

en hast förlorar sin styrka at tänka och be-
siuta nägot med sansning. Flere sjnkdo-
mar äro förbundne med sinnes-prsla och la-
seri. Huru däraktigt wore det icke, at up-
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stjuta bsttringen til en tid som är sä bsäL
ksr, och dä sjcilen är stadd i sadan förwir-
xing. Del; fromms är altid lugn och frd-
modig i döden, den ogudaktiqe bäfwar dH-
med ffäl, och kan swärkqcn nyttja den sistK.
tiden. Hmu mänqe dö icks i sinä synder,-
midt under de gröfsta hädelser- mot Gud
förbannelscr öfwer sig sjelfwe, och raserr
nwt sinä likar. Olpckliqa utgäng ur lift
wet, och dock witl den Gudlöse trotsa i det
länqsta! . ,

2) Vättrinaenpä dödsbädden kan icke blif-
wa altid sä alfmarliq; den ster ofta af fruk-
tan, ej af öfwertyaelse, för at undwika ho-'
telsen, ej af kärlek ock wördnad för Gud,.
Men obeqripliga äro Guds wägar och out-
mnsakeliga Hans domar!

En Mistens beredM til dödett-
"«.äc s»st betänta at wi dö msste, pä det
wi mage förständige wara." Ps. 90: 12.
Detta är en del af Mosis ss rörande bön
til Gud, sedän han i. lsng tid, nämligen
40 är under wandringen i öknen, sett den
största delen af Israeiiterm, sine lands-
män, hwilke med honom tägat ut frän

EZpp,
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Egppten, fsrswinna. Sjelf.hade Moses M
den Gudomliqa tilsägelsen, at han ej ffulle
inkomma i Canaan, utan förut afsomna7.
Med sinnes ständaktighet och undergifwen-'
het under Guds wilja bcreder han sig der-
til, erkänner den Ewiges wisa och rättfär-
diga bestut, bringar allt til ordning för den.
uprättade Israelttissa Staten, tager af aM
ett ömt afffed och dör. lämte det Mosis
hela lefnad war en kedja af märkwärdiga
handelser, och ett mäl för Guds- bespnnerli'
ga omwärdnad, war äfwen den langsam-
ma färden och wistelsen i de Arabiffe ök-
narne, ett härligt wedermäle af den Gu-
domliga wishetens föranstaltninq. Israeli-
terne hade tidiqt nog efter utgängen ifrän
träldomens land, och midt under den Gu-
domliga lagens stiftning, wilat en brottsiig
böjclse för afquderi. Hade des uphofsmän
rcke blifwit eftertrpckeligen straffade ock om-
kommit, hade ej hela den dä lefwandomanbara som i Eqppten warit asp-
«a wittne til manga hedniffa styggelser, och
sä däraktigt frestades til deras efterföljd,
smäningom blifwit utplänad och lamnat
rum för ett annat, oförfördt fläqte, huru
stulle wäl Guds wisa afsikt med detta folk,
oa) den sanna Religionens bewarande köm-
mit til mognad? Underbara äro Guds
wägar med alla folksiaq pä jordcn, men i
spnnerhct stod ludiffa ftlket under Hans

utom«



utomordcntliga sirrelse. Vetrakielsen pf
det öde, som ofwcraeckdem, borde göra ss
wäl vem som deras barn förständige.

Mandiing.
är förelaadt en gäng ds;

minnet af döden kan ej ntplänas, tp wi st
härjningar daaeliaen för wära ögon.

Böre wi wäl upstjuta beredelsen til wär e-
gen bädanfärd, til det ytterstä. Den som
ej ratt lart sig lefwa kan icke Heller dö med
sinneslugn, En Chrisien firar säledes lik-
soin pä sörhand ämlnnelst af den forestäen-
de wigtiga han gör det dageli-
gen och esomoftast ism lefnad, han anset
icke betraktelsen öfwer döden säsoM ett
twängsmedel, som stall Upwäcka hos honom
köld eller ett trotsande mod; icke beller med
rysning och fasa nej, ban Hr beredd och
bereder sig at eMottaaa döden:

1) genom en samwetkgrann lefnad och
ett troHer upfyllande af sin jordlsta be-
stämmelse. Det är wisit icke likgiltigt> hu-
ru wi förwalte de jordijka vnnd, dem dm
himmelffe egendoms Herrett osi förärat; men
ds den werldsiigt sinnade fäster sitt hiertcl
endast wid detta fipcktiga> intet annat äträr
än huru ban kan göra sig goda och wällu-
stiga dagar, sa npttjar en Christen det jor-
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dissa säsom en stänk afSkaparen, med för-
nuftig ordning, med äterhäll, med tankans
beständiga riktning til ett högre föremäl.
Där wär statt är, där är ocksä wart hjer-
ta. En sann Christen lär sig äfwen forsa»
ka och sakna det timmliga, men sä länge
han det äger, upoffrar han det Gudi til ä-
ra. Samwetsgrann uti sä wäl det godas
förwärfwande, som medlen dertil, är han
framför allt sorgfällig at wäl anwända det,
ty han wet ej nar han ffall aterlämna del-
ta jordiffa län. Guds rike är icke af den-
na werlden; detta betänker han dageligen
och stärker sig uti tro ock förtröstan pa Gud,som genom lesum förärat otz en wida hö-
gre sällbet pa jorden. Rättfärdighet, frid
och frögd i den Heliga Anda är det ypper-
sta ögnamärket för honom; mennistjokärle-
ken det ädlaste bud, som han i sammanlef-
naden pa jorden stall efterkomma. Glad
upfpller han alla sin Christendoms plikter
Skulle han da icke wara bcredd at stiljas
hädän och wara med Christo? ty Christus
är Hans lif och hwad han lefwer, det
lefwer han i tro pä Guds son
2: 20.

2) Betraktelsen af alla tlnys förgänFlig<
her, som för hwarje ögnabltck wisar sig i
werlden, bör stundeligen äfwen underhälia
en Christens tankar pa döden, som icke
annat är än detta förgängliga lifwets
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ssut. Päminnas wi icke af detta lifwets
höystä-ostadighet, owisihet,mängfaldiga bri-
M', lidanden, sjukdomar, wederwärdigheter
och smärtor, at förr eller sednare stall ord'
ninqen komma til osi, at härifrän wandra?
Dcnna jorden är icke war rätta wistelses
ort; detta lifwet är en längsam död; den-
na kroppen hastar smäningom til sm för-
wandling, pä samma sätt som jordens egen
kropp och alla werldfliga ting förwandlas.
Lidandet bereder ostridigt osi menniffjor til
den förestäende wisia uplösningen af bandet
mellcm själen och kroppen; den är ett säkert
fsrcbud och ,qifwer likasom en försmak af
dödens bitterhet. Hafwe wi uti en Christe-
lig ständaktighet lärt osi at strida öfwer all
denna tidens wedermöda, hafwe wi säsom
den heliqe Apostolen känlpat en god kamp

och behällit tron (2 Tim. 4: 7-) sä
tunne wi med samwetets glada wittnesbörd
wänta uppä förlosiningens siund; tp Gud
ffall förlosia osi af all ond gärninq ochfräl-sa osi til sitt hiwlnelffa rike. v. 18. Tilli-
ka med alla plägor stole wi förnöjde läm-
na desiä flyktiga ting, ty de Horn osi icke
eqenteligcn til. Tron, hoppet och kärleken
är. det enda, som äger bestand i döden.
Detta är en Christens dageliqa beredelse.
Härigenom blifwer han ock sticklig, at

3) rcdan här i lifwet wänja och stadga
sitt sinne för det oförgängliga, det him-
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wetsta, och dödcns bitterhet förswinner, och
mildras. Hwilket boat, 06) stort medel til
enCbristelig dödsberedclse, är tcke detta sto-
ra hoppet om Guos barnas saliqa arfwe»
del, deras forening med lifwets och ljusets
Fader, med lesus och med alla lpcksaliga
andar; hwilket! hög försmak kännes icke
häraf redan under detta lifwets blandade
stiften af godt och ondt, Mcka och olpcka,
medganq och förtrpck! Nr dä detta bop-
pet, dsnna försmak af en himnwlff salig-
het, endast bestämd för det sista öanabllck
en Christcn njuter i detta lifwet, endast för
dödens stund, eller är det icke fast mera
ämnadt säsom en troqen ledswän uti dennasoraens dat. Ständigt päminner siq den
trogne, at.odödligheten, saligheten, Guds
ewiga wänffap och delaktighet bonom fore-
star i ett tilkommande; ständisit kastar hgn
sinä blickar pa den dunkla, men wisia, ewi,q«
heten; dageligen förljufwar ban sin lefnad
med detta bopp, ja han känner i ssn själ
redan näqot af det de saliqa andar känna
ien större fullkonlliqsict; han wäntar qlad
med den ständaktiqe Job, tils at Hans noa
lif och förwandlina, kommer; Job.' 14'. t4.
med Paulus wäntar ban pä sin förlosininqs-
timma; och detta Frälsarens löfte: "i dag
stall du wara med mig i paradis" sptzek-
sätter hela Hans själ, under loppet af alla
lifwets omwäz-lingar.
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4) Gcnom bönen m. m. underhsller en
Cbnsien ett jämnt umqänqe med Gud ochlesus. Wärdiga beredelse til den föreM-
cnde ffilsmäsian frän werlden! Dödsbe-
trat teisen är, med fä ord til at säga, Kans
daqeliga andakt, Hans beredelse och vrke,
undcr alla jordiffa göromäl, under utöfnin-
oen af den sanna Gudaktigheten, under li«
dandets stormar, i glädjens stund, i bönen
och i hoppets saliga njutningar.

De säkraste medel, som lesu lä'
ra otz gifwer, at mildra dö"
dens bitterhet.

' är sörelagt/ en Fang dö
cch stdan doinen" Ebr. 9: 27. Alla men-
nistjor wandra pä en wä,q, alla trampasamma dödens bana, och ibland alla fruk-
tade bändelscr i lifwet, är döden ansedd sä-som den förfärligaste. War natur rpser
för bonoM sasom för den swaraste fiende;
Intet är sä kärt, som ej mennistjor Willeupossra, för at ifrän Hans wälde befrias, ja,
wan uptänker alla medel at undwika desi
ätanle. Den wällllstiZe sänker sig sä lägt



mr i sinä sinnliga förströelser, at dermed
kunna hindra dödens bitterhet, men midt i
wällustens fföte hemsöker döden honom, ochhan wore färdig at lämna allt til utlösenför sitt lif. Den äregirige och ställte före-Mller sig ända i dödens stund ännu en stä-deplats, där ban ffall wisa sin storbet —;
döden öfwerfaller honom plötsliqt, och hanförödmjukas lik en krppande matk; den gi'
rige wille lätä hela sitt rika byte förloräs,
för at rädda sig Tyrannen söfwer sittsamwete lik en Agag, som sedän han gan-
sta härdt förföljt Israeliterne, och af dem
fängflades, likwal berömde siq af ständak-tighet i den stund han sag döden för sig.
Desie och andrc söka lindring emot.döds-
stundens bitterhet i) uti förgäteuhec af desi
wisihet; men tät wara at man wid nagra
förströelser kan undgä dödens minne, mou-
ne likwäl denne enwäldsmagt kan af en
dödlig glömmas? Ett bewis derpä är sjelf-
wa det fruktlösa bemödande, menniffjor gö-
ra sig, at förgäta lifwets stut. Hwad kun-
na rikedomar, ära dertil uträtta? 2) i
tanken om döden sgsom en härd nödwä,,.
digher. Men blifwer dödens bitterhet der-
iqenom lindradt? likasom det wore en lin-
dring wid ett stepsbrott, at säga förut, at
steppet nödwändigt ffall begralivas i böljor-
nas swall? 3) mänqe inbilla siq at döden
är en sullkomlil förstöring af deras wäscu-
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de; djurifft och det uflaste af alla tankar l
Skall det, da trösta en sinnlig och
gäten menmffja wid lifwets afton, at bon
tror sitt öde och bestämmelse wara lika med
de ofornuftiqa djurens? Huru olyckliqt!
4) Och hwartil tjenar det ställta förcckcer
för lifwet, som hedniffe wile betpga-
de? Är det icke stridande emot sjelfwä na«
wrens känsiä?

Afhandling.
1) Dödens bitterhet.
2) de medel, lesu lära ost gifwer, at den-

salPma lindra.

Första Delen.
Vct är naturens lag at sä wäl ätankan
pä döden stall wara i sig sjelf smärtande,
säsom ock sjelfwa dodsstunden bitter.

i) I sin narur. Själens iftankroppen är merendels wäldsam. Wid ta-
rande sjukdomar nalkas döden smäninaom
och med det smnma desi smärta. Sjelfwe
den grähänqe, som wandrar pä brsdden afZrafwen, och önffar siq döden, finner än-
dock desi minne bittert. Nnglingen bar knapt
börjat njuta lifwets sötma, och glädas i si-na wänners sällffap, förrän han ängstar sig
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öfwer deras hasiiga ffilsmäsia och forespar
fig ett lika fall; han söker wäl i Mndiaa
nojen förglömma dagarnas flut, mcn sjuk-
dom eller oförmodade olpckshändelser ofwer-
rumpla Hans sinne. O, huru bitter är icko
döden! Konunqen och trälen, den rike och
fattige, höae och lage, alle mäste känna dö-
dens förffräckande wälde.

2) Det förfärar osi äfwen, at war själ
skall frän kroppen, sin trogne följeflagare,
stiljas. Genom en läng wana wid detta
wart hemwist, och det närwarande lifwets
förbindelser, göromäl och prkcn, blir det af
andra kroppsplägor desiutom oroade sinnet
än mera ofwerlämnadt til oroliqa tankar
och inbillninqar om en siaqs tomhet för war
själ efter desi Msmäsia. Uti smärtans stund
suckade Job: ''Hwar är ett da
hon dsd, förgangen och borca är? hon
warder icke upwarnande Job. 14: 10-
12. David: ho ränker pa Dig i gcafwen

Ps. 6: 6. Histias: jag stall e, mera se
Herran ide lefwandes land." les. 38:11.
Denna naturliga fruktan understöddes hif
desie G. T:ts helige genom en cmnu swag
kunstap Dm det tilkommande. Huru ofta
försträckas icke ännu mennistjor öfwer
stumma grafwens boninqar, öfwer desiä for-
multnade lik, deras stinkande stoft och'
fasa uti sin inbillning för en tid, da sam-
ma öde stall drabba deras egcn krovv?

> Dct



Det är at desiä swaga föreställningar
endast spsielsätta den okunnige men men«
niffjor se det som för ögonen är, och öfwer-
lägqa sällan med sig sielfwe om uppenba-
rellens tröstefulla läror, när det ankommer
pä den sinnliga smärtan och glädjen.

z) Synddn, som är orsaken til döden,
förökar desi smärtor; ty huru mänqa sjuk-
domar härröra icke af menniffjors eget för-wällande? Därstaperne och brotten mäste i
synnerhet förfölja en spndare pä sotMnaen,
samt ofta förut honom förffräcka. Se/bu-rn förtwiflan, blpgd och förebräelftr lika«som pläqo - andar ansalla den lättfärdige,
och tillika med Hans egen utmärqlade kropps
smärtor träffa Hans wanart. Den liderliqe
dör i blomman af sin unadom, och frosiareni sin bästa älder. Hwad stall döden annat
kunna än förffrckcka, när desi närmaste or«
saker kännas i ett fsrgiftadt bröst?

4) O huru bitter är icke döden för de
werdfliqt sinnade, emedan han beröfwar dem
olla sinä jordiffa och sinnliaa förmäner, ri«

ära, höghet, maqt, ffönket —! SälGqe öqat är nog förblindadt och fasthän-ger wid qullklimpen eller ett tomt namn, sämäste saknaden af desa inbittade ting up«
wäcka oro. Alla själens krafter likasom af-
Ipna hos den giri.qe
förlora, är en hemlig dolk uti Hans bröst,som



som ger dageliga stpng. Men ännu mera
maste

5) döden blifwa bitter i anseende til sinäföljder i det tilkommande; tp antinqen bim-
melen eller belfwetet maste swäfwa for den
dödliges äsyn; det kan icke undwikas. Sä
säll ätankan pa mmmelens glädje är för den
trogne, sä fasansfull maste deremot afgrun-
dens mälning wara för den lastfulle. Det
är dä icke likqiltiqt, hwad wag man wan-
dra stall; kroppen warder snart til stoft,
men anden gär til för at af
Skaparen dömmas.

Andra Delen.
lesu lära ger otz det bästa tröstemedel

emot dödens bitterhet; tp dcn lärer o§ at
Gud är wär naturs Herre at lesus un-
derkufwat döden och spndens smärtefulla ä-
tanka; den ger osi mod och styrka at lefwa
i tro och ettGudeligt lefwcrne, samt för«
nöjer otz mcd de härliqastc utsickter i ewiq-
hetcn. Lät wara at wi miste denna wär
grofwa kropp, som dock warit ett werktyg
at kanna och njuta Skaparens wälqärnin-
gar i hela naturen, samt se Hans fullkom-
ligheter, i den fföna ffapelftn uppcnbaw--
de; Fasan förswinner, dä wi tänke uppä
en fin och andelig kropp, bwartil upstandc!-,sen stall bidraga. Denna wär bpdda har
warit mörk, lik ett fängelst wore det
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icke barnfligt at rysä, dä bojorne lotzas och
wi komme i dagen? I det tilkommande
stall wär förklarade kropp blifwa en boning
för war förklarade andc, och bägge deltaga
i Guds salighet. Lät wara, wi miste rike-
domarne och alla andra jordiffa förmäner;
Sätte äre wi at wi dem miste, .tp Gud är
ju allt i allom och Han ffall wara war hög-
sta rikedom: oändlia är Hans magt, oänd-
liga ffatter til förnöjelse har Han otz be-
warat. Miste wi wara wänner sa stall
dock den Ewige Guden hafwa fin wärdande
band öfwer dem i lifwet, och da de med tro
fullända sitt lopp, stola de i ewigheten med
länqt högre nöje hasta til wart möte.-
FZrgätoin «dä der som tilrygga är, och
«fccrsträfwom dec mäl, ssm srammanför
är. Phil. 3:13.

Guds barnas ästundan at stil-
jas hadcm.

astundar stiljas hädän och wara
med Christo, hwilker ock mpcker bättre
wore." Pbil. 1: 23. Sä mycket en Chri-
stens heliga ästundan at stiljas hädän ffulle
tuckas wara i sirid med det naturliga be-
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gäret, som menniffjan har, at lefwa, sä är
det likwäl icke annat än en werkeliq ftrt-
sättning af den rcna kärleken til o§ sjeifwe.
Genom ett npmärksamt betraktande af lif-
wets sällhet och detz mänga förändringar,
genom erfarenheten af alla de jordiffa tin-
gens ostadighet, och genom närmaro bekant-
stap med osi sjelfwe, blifwe wi smamngom
föranledde oa) wane at tanka nppa cnwar-
aktigare sällhet. Döden, som stiljer osi frän
denna jordiffa wandrinq, forlorar sin rpsli-
ga stapnad och blifwer flnteli,qen anseddsom en wän, Kwilken ä Guds wägnar kal-
lar osi til en sällare ort. Hwad är da stils-
mäsian annat än en förändring i wistelse-
vrt, men ej uti begäret at wara säll; den
är ett medel til hogre lpcksalighet, den är
ehuru icke mälet för wära högsta önffnin-
gar, likwäl en beredelse dertil. Huru män-
ga drifter och beqär tänne wi icke under
wär korta wandrinq i lifwet! Alla kvmma
de tilsammans nti dcnna hufwudpilnkt,
sällheten, och säsom allt hwad timmliat och
jordistt är, icke förmär matta wär odödliqa
själs sällhets beqär, och wi desiutom sinne
sä msnqa motständ och brister i lifwet, sä
förswinna de jordiffa beaären äfwcn hwart
efter annat, tils intet annat äterstär än dö-
den, orafwen och odödliqheten. Döden illl-
tar wärt lifs beswär. odödlighcten är det
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rätta lifwet. Hwilken ffillnad at wara i
werlden och wara med Christo!

Afhandling.
i) Grundcr»e til de rroZnas gstundan at

stiljas hädän.
3) Vestassenheren af denna nstundan.

Forsia Delen.
3)ä man jämförer menniffjors olika om-
dömen om detta lifwet, samt deras olika
sinnesförfattninq i döden, äfwensom under
alla lifwets beswärligheter, sä röjer sig snart
ffttinaden emellan Guds trogna barn och
denna werldens trälar. Bäqqe ästunda at
lefwa, bägge wilja cller mastestiljas hädän.
Grunden til de frommas langtan kan icke
wara nägot siags förakt för lifwet, tp de
wcta wcirdera bckde det goda och onda, som
möter dem bär i tiden; icke en kallsinniq
liknojdhet, säsom fordom hos naqre hcdniffe
wise; icke nnsinöje och knot öfwcr lpckans
olika fördelning; icke otalicchet öfwer denna
tidens wcdermödor; icke förtwifian, hwar-
med den brottstige ssutar sitt lif; icke Heller
nagon swärmaktig inbillninq, at genom sjelft
gjorda plägor och späkningar wara Gudi
til bchag; nej detza orsaker kunna icke
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af sanne Christne antagas. Det är sannt,
at den ftommaste kan nägon gäng frestas
til otäligbet och knot
och sinnesförwirrinq kan äfwen föra honom
til en olpcklig anfäktning och förtwiflan;
men detta är icke af upsat, dctta har icke
sin grund uti Hans förda lefnad; sorg och
motgängor hafwa cfwerrumplat honom, sä
at han med den trogne Job i sin smärta
önstar at han aldrig warit född Kansegrar dock öfwer allt lidande. Följom dä
en sann Christen i de märkligaste upträden
af Hans lefnad, där astundan at ffiljas hä-
dän mäste wara bade naturlig och Christe-
ligen lafiig.

1) Hwem wille wägra Konom, at sncka öf«
wcr detta liftvets nmga bordor, sucka öf«
wer de olideligaste kropps smärtor och mot-
gängar i werlden, samt önsta at den milde
Guden snart ma göra ett lyckligt flut pä
Hans lidanden, och försätta honom i en säl-
lare werld? hwem wille wägra den förför-
da och wanärade offulden at bedja, det
Gud matte pä ett eller annat sätt uprätta
Hans ära, uphjelpa honom ur föraktet eller
vck kalla honom til sin owanstliga ära?
hwem wore nog kanstolös at bespotta sinä
förtryckta likar, som wid saknaden af all
lifwets sällhet, ställa sitt hopp endast pä
grafwcn och ewigheten; hwem undanrpcker
stödet ifrän den trötte wandraren -» boppet
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är ju Hans stöd. Aro icke de olyckliges ts-
rar räknade i Kimmelen, och deras böner
hörde af lifwets Fader? Tor hända finner
Han för godt at dem bugswala med äter-
stänkta timmliga förmäner, säwm Job er-
for; tör hända äterställer Han hälsan för
dem säsom Histias, men tör hända flutar
Han ock deras beswärligheter, säsom för
Lazarus, och upfpller deras ästundan.

2) Men denna saliqa längtan kan äfwen
wisa sig midt uti lyckans och mednällge.s
stöce. 'Det är här som den Christne" föräd-
lar och bereder sig til ett längt högre och
sällarc tillständ. Han wet at allt det jordi-
sta är ett län, är sspktigt och .förgänqligt;
säledes önstar han at förr eller sednare fa
lämna det tilbaka. himmeljka
begäret,stäldt i bredd med det Mdiffa, all-
tid segra? Skulle han ej förnämligast ä-
stundä och söka efterGuds rike, säsom Pau-
lus : "Jay förgäcer der soin ril rygga är,
och sträcker mig til der som framman til
är " Phil. Z: 13. 14.

3) Frestelserne i werlden kunna wara sck
swära, at de förorsaka hos en sann Icsu
bekännare en brinnande längtan, at stiljas
ifrän otrons och förderfwets farliga suutta,
eller ätminstone llptända hoppet at snart
blifwa befriad ifrän en spndiq werld. Det<
ta hoppet understödes af en Christens hjelte-
modiga sirid emot det onda. >



4) Lifwets bräckligher och en tilraFande
älderdom är i sig sjelf en daglig beredelse
til döden, och medförer en naturlig afsmak
för allt det jordista; Skulle den icke under-
hälla en Christelig astundan at stiljas hä-
dän. Den Hlderstegne ser ju näsiän i hwar-
je ögnablick döden nalkas allt närmare, Kan
önstar at snart fä bortkasta sin wandrings-
staf; mälet är för honom sä närä. Wäl-
signad är den handcn som ömt leder honom
til hwila, En Simeon glädes frimodigt
wid dödens minne. "Herre! nu läter Du
din tjenare sara i frid "

5) Dödens stund är för Guds fromma
barn en werkelig segcr; de kunna saga med
StepKanus: "lag ser himmeten öppen —"

med Paulus: "jag ossras snart och tiden
tilstundar —— Du död hwar är udd,
du gras hwar är din seger! Gudi ware
wck och läf "

Andra Delen.
Sä grundad> denna de trognas astun-

dan at stiljas wid lifwets pläqor,
frestelser är, sä bör den ock wara alltid
öfwerlämnad til Guds wisa behag, ty
"lefwe wi, sä lcfwe wi -Herranom, dö wi,
sä dö wi Herranom " efter Hans be-
haq Rom. 14: 8. Den bör wara
förbunden med ständakcighet och talamod i
alla lidanden, med brinnande begär at til

Guds



Guds och lesu ära upossra wära pttersta
krafter; Phil. 1: 24. 25. samt förbunden
med en dagelig tacksamhet, förtröstan, kär-
lek och glädje i Gud. N)ar umgänyeise är
i himmelen, dädan wi ock wänre Forlosta»
ren lesum Phil. 3: 2Q. 21.

En Thnstens glädje och frimo«
dighet i dödcn.

'Christus är mitt lif, och döden är min
winmng" Phil. 1:21. Höqa och förträft
fliga betyoan af en nitiff lesu bekännare
och Apostel, som ansaa, hela sitt lif wara
upossradt til lesu ära och läras f?rt-
plantning! Den förnämsta drift och lika«
som sjalen uti. alla en Christens rörelser och
gHrninqar, bör wara Christus, denna stora,
denna enda salighets grnnd. Tron och för-
tröstan pä Honom är det, som stall stpra
alla wära aärninaar, tankar och begär;
Utom detta hufröudsakliga wilkor kunne wi
ej pätänka nägon ren sinnesfrögd, ingen
ren dyqd, inqen salighet; Tron är bandet
emessan Christus och de troane, hwilke böra
anwända hela sitt lif til Chrisii ära. Der-

före
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före'fäger äfwen Paulus Gal. 2:20.
leftver, dock icke nu jaA utanChristus—ry
der jagnu lefwer/lefwer jag i rronpä Vudsson —" Lifwad af detta stora andeliga
medel, denna yppersta hjertas känfla> kändshan under heln sm under alla för-följelser och,lidanden, under alli bemödan-
de för ChnsteNdomens Utbrednnde/ Uti alt
umqängetse med sig helt och hället
förbUnden intagen af HaNs kärlehoch med Honoin pa det innerligaste förenti
dfta förnpade och iNffärpte han i sitt sinneäminNelsen af Aesu heliga lära och befall«ninqar) ofta paminte han sig sjelf och, up-
mUntrade andre til en trogen likstämmighet
med Honom, tp hwar och en ware sä til
sinnes soin Hcck— Phil. 2: 5. Derförtz
funde Upostelen c»ck med glädje tänka Uppa
böden, den han betraktade säsom, winning >

emedan han war säker, at i det tilkomman-
de förenas med denne trofaste salighets-höft

ochUptagas iil Hans sälla gemen-
stap i en oförgänglig werld. Sä kUnna och
böra äfwen alle trogne lesu efterföljareheb
Ha siit lif och sm död til Hans M sock
för H död öch upständen är.

Ufhandling.
Mdrig stola sinnlighetens och werldens trs-

lar kunna mcd frimodighet möta dödech
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utan med bestörtning, fasa och föi-twiflaiistola de kasta sig i Hans armar. Det är
blott den tro.gne> dm Gudälstande> som kananse döden sasom en winning, och grafwensasom en ingäng til det rätta lifwets land:
Säsom den fromme Simeon kan ban med
frimodighet saaa: Hcrre, ~u larer Du vin
rjenare sara i frid
lärt, kan icke saligt dö.- ?ifwet är ju en
läng förberepelst och liknar en ivan,'
dring Skolc wi da tröttnä, innan wi
hunnit til mälet, stole wi elier atcr-
wända? det ax jrt omöjligt, tp dödens fa«
ror omringa nllestädes; nej, wi stole med
tälamod löpa i den strid o§ förelagd är
Ebr. 12: 1. „

,

Glad och frimodig är, eti sann Christen i
döden, ty i) han wet at döden stutar alla
ofullkomlighcter, swaghetcr, brister, smnliga
06) spndiga retelser/ med ett ord: allt det
andeliga onda. Det är omöjligt för en
Christen, at oäcktadt alla nitistä' bemödan-
den om seger öfwer, sig.sjelf, likwäl winna
och behälla en fullkomlig seger. Det är
sannt, at alla upsatliga spNder kunna emot-»
stas, alla friwilliga afsteg ifräii Guds lag
kunna genonr näd förckommas' til-
wäMn i det goda kan hinna til en betpd-
lig höjd - men wära hemliga swaghe-
ter, wära wanmägtiga bejlut, wära sinnes-
rörelsers häftighet och öfwerilning/ wär

trög-
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irögbet och försmnmelse, med ett ord> den
finnliga naturen kan icke här i dödligheten
fullkomligen afklädas. Mstride emot swcig-
hettn, wi upoffre wära pttersta krafter til
Guds ochlesu ära, men huru ofta röjes
icke menniffjnn? kunne wi wäl alltid up-
fpllä wärt hjertäs upricktiga önstningar til
befordrande af andras wäl; äre wi alltid
brinnande,i karleken, tälige
hjeltemodiqe i frestelsen? Werldens retel-
str och.svndiga nöjen kunne wi för osisjclf-
we modigt afstä/ men icke hos andra före-komma, icke afböja alli det onda/som räder
iwerldeN och hwilket wi tzöre beifra: En
Christen mtälffar för lesli lärä, för dpgdett
och Gudaktigheten/ men ofta moisäges ochföraktas han/ och blifwer VerigenoM för-
saqd/ känste äfwen Sjelfwa
saktmodet och ödmjukheten blifwer stundom
satt pa det härdäfie prof,. och bjertats hem«liga rörelser af föetrptenbet, äfwund, in-
billning öfwcrrUmpla honom:, Dömmcnup-
ricktigt om eder sjelfwe, I fom stän i na-
dcn och kannen en helig wördnad för lesus;
hafwen I upfyllt all Dagens rättfärdighet
och wandrat i en beständig, likstämMiqhet
med. den Frälsärc, hwars bild I bären i
hjertat? hafwen I med pttersta krafter up-
fyllt detia stora bud: du stall älsta Dm
Herra Gud
tankar> demI sä ofta hpsen>edra hemliga nusi-

U 2 nöjen
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nöjen öfwer eder sjclfwe, edta tärak öch
suckar tilräckliga bewis ps
heten af edra bästa upsät? lag arme men<
nistja, ho ffall lösa mig iftan dcnna dödc<
liga kropp! Fnttom dä mod och bercdom
vst til npa stgrar, tp detta är segren som
öfwerwinncr werlden> wär tro; fnttom hop«
pets ankare och glädjoln osi/ at hgmnen äk
,lärä, där wi stolc komma til cn fullkomlig
siprka, til en obesmittad rättfärdighey och en
rcn werksnmhet af dc heligaste pliktcr;
hamnen, där lpi personligen Möte Honom>
Försonaren, som stall wara wätt ewiga
lif; där wär naturs brister ffola uphöra/
där wärä sinnesrbrelser suphörligen föräd«
las, där fördomax, willor och swagheter/
twifwelsmäl och förseelser forbptäs til de
ljusäste kunffaper och saligaste begär. Ellee
stole wi i döbens stund snqra det första ut-'
säde wi gjort, til den härligaste störd i
fullkomlighctens rike?

2) Döden siutar tifwets beswärligheter /

Plägor> sjukdomar, motgängar och allt det
timmliga onda. Hwilken obeffriflig glädje
uptändes icke hos en ständaktig Christen/
da han är pä gränsen emellan mödornas
land och härlighttens rike! Nu ser han
tverlden med alla desi statter och rikedomar
för sinä ögon förswinna, nit ser han ock
sorgens och plägornas källor förtorka. Harhan i behofwets och armodets stöte MM
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pO för ett torftigt hröd; Gud har honom
det bestärt och nu wäntar han at med
den fMge Lazarus blifwa hugnad. Hafwaölpckor honom i lifwet öfwergätt— nu stutas
de med det rikaste arfz harhan en korrt tid
lidit för fanningens ffull, o sä är nu we-
dergällninqen för handen, och ewig. Ingen
bedröfwelfe har i lifwet warit sä stor, at
;ckc den trogne det i tälamod
znen i döden nalkäs Hans forlotzninq; Gud
stall förlosia Konom
du, af afwunden förtrpckte, tp om ock aft
wunden Hnnu smädade ditt stoft, sä hör du
det icke mera i ewi.qbetens land. Hit hinna
tcke förföljelferne; "här pphöra de ogudak'
tiZas w«IH, där hafwa sangar ftid och
Hsra ej rrugarens vöst; " Job. 3:1?. 18.
War qlad och frimodig i det pttersta, ty du
har kämpät en god kamp, du har behallit
tron, och yu är dig förwarad härliHetens
krona - 2 Tim. 4: 7. 8.

Frimodighetcn i döden har widare män?
ga wigtiga grunder och orfaker; minnet af
Guds florä ivälgärningar, som icke up.höm
med detta lifwet, utan uppenbaras i all
sm bsrlighet i det tilkommande; minnet af
lesu förfoninq, som ffall för ewigt utplä-
na den änaerfutles fpnder; minnet afHanß
kärlek, som stall lik en ström utgjuta sig öft
wer otz, när wi fä se Honom fäsom Han
är; känsian af wär själs odödlighet sch d?
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fällaste utsickter i ewighctcn. Allt detta
spsielsätter den troqne i lifwct
allt gör honom bcrcdd och frimodig, as emot-
taga fallelsen af Gud til stilsmäsia frän
denna'werlpcn. Skulle han wal wilja ätcr-
wända til lifwets töckcn, sedän han lpck-
ligt derigenom wandrat?

Bewis för wär själs odödlighet.

inaste til jord igen —. mm an-,
den til Gul), som honom stapat hafwer/'Predik. 12: 7. Denna fa djupt i wär na-
tur inplantade känsta om' ett tilständ efter
döden, denya sa sannolika och med wsra
önstningar enliga, denna för dpqdens wär-
de nödwändiga, för meystliqa lifwet oum-
härliga,'W förnuftet onekeliga och i spn-
nerhet genom Guds uppenbarelse sa fraf-
tiqt befästade sanning, har dock icke i alla
tider wqrit'i samma klarahus inscdd. Er-
fareuheten' om' kroppens förmultnande är,
wäl alltid säker/men själens framtida öde
har stundom warit lämnadt' i owisibet. Re-
dan i werldens första början uptäckte den
nädige Guden, at Han wille. taga til sig
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Zem, fom Honom i tiden älffa; Hau Wille
samla alla troqna fäder och menniffjor til-samman; men huru dunkcl war icke dcnnaföreställmngen! Alla folkflag hadedenna sinä fäders urgamla tro,men manga öfwerginqo til de däraktigaste
inbillninMs utswäfniniar —de diktade siq
själawandringar pä jorden uti' de oförnuf-ttga djuren; andre' nekade 'lättstnnigt allt
hopp vm ododlighet, och werlden jämte för-puftet blef likasom stsende pä willornas ochsanninqens grans. Heliqt bewarades dock
henna Punkla känsta om odödligheten säwäl hos naara uplpstare folkstaq. som för-nämliqast hos ludarne, det folk, som' Gud
bcwärdtqade med högre uppenbarelse til rat-tesnöre bäde för dem och andre främlinqar.
Job uti sitt förtryckta tilständ kastar dennafakra blick pä Gud sm Förlosiare/ fom lef-wer och ffulle pä sistone honom ur stoftetppwacka - Job. 19: Israeliterne bekän-pe offenteligen och trodde at de ffulle sam-las til sinä fäder ; Propheterne trösiadedem med hoppet om upständelse i Mesiia ri-ke , les. 26: 19/ 20. Alle föreställte sig
grafwens och de dödas rike, säsom en ort,pit menniffjornas själar wandra '—; Här-liqast och tpdliqast intpgär Salomo, at an-
den stall til Gud, sin Skapare, ätcrwanda.Wi kunne alltsä ej wara twifwelaktige M

den
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den äldsta werldcns tro. lesns war lik«
wäl den, som franchrqgte allt i liusct.

Afhandling.
?!t wi Ehristne kunne uti en klarars dag
och uppä renare grunder,. ur sjelftva
nuftet Umta bewis för själens
det är och hlifwer en Ipcksfllig följd af le-
sti Christi härliqa uppenbarclse. Mra kun-,
ffaper om det tilkommande, ckuru de mästs
blifwa ofullkomlissa/stadna dock icke
hwäd fjelfwa grundsanningcn angar, nti
blotta ftrmodanden

'

och ' önstningär. Nej,
wi kunne med, ftlll öftvertpZclse lämna oy
til denna sa hu,qncli,qa läras inflptelse.
Förnuftet likafom upklarnar genom detkla-'
ra sten och den Köqa Guds o.ch lesu
wittnesbörd osi gifwit.

i) Betraktom alltsä enligt denna anled.?
ning, hmu roar egen själs natur sträfwar
til "odödligheten, dels qenom he andeliqa
sinneskrafter, dem wi af Vkaparen undfätt
och dem Han uppehäller, och hwilkas olit-
bet med de kroppsliga eqenfkaperne, samtbe-,
ständiga tilwiirt och förmäqa at nastan i
en oändlighet sig utwekla, är sH pätaglig,
sa allmän och wisi, dels ock genom det out-
tömliga til lpcksaligl/et, som äldrig
pä "aldrig af de sinnliga tingen, al«
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drig af wällufier, nöjcn och rikedomar kan til-
fredsställas; Huru outssäckeligt är icke för>?
Nuftets ljus och samwetcts kantta; tankea
kraftcn, sannings- och fällhets hcgäret kan
ej utplänas, cj mättas< cj sinna tilrackliqt
utrvmme cller ämne pä denna jordcn; mcö
alla werldcns statter längtar menniffjan än-
dock efter nägot annat; hon höjcr sig til
den Ewiges thron och där endast käimer hon
sig tilfredsställd. Huru rinqa och inffränktär icke förnuftet i wqr barndom och ung?
dom, huru märksligen tiltägcr dct icke i
den mogna äldren? det förswagas icke afsorqer, af pläqor och oluckor, utan tilwäxeöbeständigt; det kcwner wal nagon qäng sig
förswaqadt af sjukdomar, men oftast ära
sinncskrafterne dä starfast, när kroppens stpr-
ka aftager; och med allt detta följer otz iy
t döden detta begäret at förstä, ' at werka«
at wara sälle. Skole wi icke anfe det sä-
fom en Skaparens stiftning, en wink ochgrundläggning af Honom til ett tilkom«
mande? Wi se huru mcmge dö i barndo-
men, ja hälften af menniffMäatet bör ini-
nän det kömmit til bruket af Ma sinnes-förmögenheter, och dock woro de i fin för-
stä bildning tilftädes; wi se hu.ru mänge
pä älderdomen falla in i en barndoms stum-mer och owerksamhet, men bibehslla dockspären af ssna fordna kunffaper, och IcinMat dem ater utweckla; wi st huru
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mänga ohpfsade folkflaq och menniffjor i
det raaste tilständ upwära, nien sucka öft
wer sitt öde. Skulle da deras lif wara för-
gäfwes ffulle alla Guds rika gäfwor wa-
ra frukt! osa i fid 06) ewiahet, ffulle menni-
stjoslägtet wara ffaradt at dö och förswin»
na? nej, war natur förer osi til tankcn pcl
Gud och'ewigheten. Denna anista ffall ej
utstackas, detta begsr aldrig ucplänas.

2) Betraktom lvidare den sinnliga ochkröppsllga naturens inrättiunqi werlden.
Allt fcrwandlas och spnes förswinna, men
förswinner icke< utan utweklas til andra
stapnader och ting. Sädeskornct' förmult?
nar icke i utan upffjuter til en full-komli,q'planta, och af desi sedermera mult-
nade stoft bämta andra wcuter sin näring.
Djurflciaterne fortplaittas ocl/dö/hwar och
en efter sin art och men inqa siäg-
jer dö ut men af deras siöft samlas un-
derhäll för andra kropvar. Hafwct och fio«
derne utdunsta och förtorkas/ men af deras,
upstigande ängor wclra n.a' moln, som H-
terqifwa flederne ocl> källorne sin förlorade
wätsta. Wärme och köld omffifta, men ater-
komma sinä bestämda tider; uppa wintrens
siut följer lvärens behaq och' höstcns fruk-
ter, men fröet qwarblifwertil nya stördm'.
Förwandlingens laa ar undranswärd i wis?sa smä och 'obetpdliga djurs kroppar. Af
ett omärkligt frö upwärsr en niaff, soinse-



ftdermerg tilhardnar innoin ett ffal, ochfmmkläckes sedän til ett krak/ Se
wi ickc allt dcttä fox wäm öqon, och bcun-
Pre Skaparens wishet.? Skulle da dennamatken, som tänker och har cn bögre be-
siammelsc, wara cndast ffapad "för at dö isitt och aldnq utwiklas? Nej l prisom
Skaparen, fom i dcn sinnliga werlden alle-
siädes winkar osi til cn ott, där' war för-nandling och dar'wl stole lefwa.Stoftet msste til jord -

"

' 3) Betraktom de stora lämninqar ochnunnesmärken af mcnniffjors snille och för-jna,qa< hwtlka spnas, trotsa tiden. Vcgäret
efter ett ododligt namn är en wdli,q "följdas fteqaret at ewiat lefwa. Menniffjor >p-sa for sin uplosning,' och wilja at atminsto-ne de cfterlefwande ffola, tillifa med frnktenaf deras gärningar, äfwen ihogkomma
Kedgtfwom at'jidcns wälde förstört detmasta, som könst och natur ftambrinqat,
mcn cmnu stq likwäl här "och dar detza o-fantligq stoder, dem menniffjo-kcnst förfär-dt,qat. De ffota förstöras, tp intet pä jor-den kan undqä tidcns bärjande maqt; menptl sin langsgmma forwandling äterkalla dedock nunnet, af menniffjor, som warit, för-fwunnit, och lämnat, efter siq ett namn,tomt t siq sjelft, om ej odödligbetcn det Hel-gat. Menniffjor hafwa i' spnncrhet wclatlefwa nti sinä snillewerk, dem de lämnat
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fäsom bewis uppä sin fortfarands odling.
Kunde de frän cwigheten kasta en blick pä

för at se den nptta deras flit ochznödor ästadkommit, Kuru stulle de icke qlä<
das? Ia famtid och efterwerld stola alltid
prifa dem odödlig^.

4) Men framför M öfwerwäqom dey
lLwlFe Skaparens Nlaiestäc och siMomlig»
hcrep, hwilka icke tilläta den laaa'tanken
öm fjälens förstöriyg i döden, utan fast me?
xa förhärliqas i läran om wqr odödliqhet.
Gud, ewighetens Fader, stulle Han icke lef?
wa i sinä förnttftiga kreaturs odödliqa läf
och tacksäqelser; Han,- den wisajic
fen, den Ällsmägtige, Heliqe och tilbedjans«

ffulle Han hafwa det uvsat, at til-
intet göra sin afbild pä jordm? Af hwem
ffulle Hans ära förkunnas, Hans sturhet
kannas och dyrkas? Af Hans oräkneliqa
himmeistä härar; men cir icke mennistjan tit
sin förnuftiga natur deltagare med dem isamma heliga prke? Wi äre wäl lägt ned-
satte i wärdighet med dem, men med ära.
och härlighet krönte. Ps. 8: 6. Skaparens
oändliga magt framlpscr dä äfwen uti men-
nistjans daning och hestammelse. At stapa
och strart förstöra, latcr sig icke hos Gud
tänkas.

5) Men Guds wishet i sist stprelse-plan
wid det timmliga lifwets olika och ojämna

fan icke Heller ssuta sig Msd denna
ti?



jldeN: 3)ct mäste me,dgifwas> at Gud tzsomi
pftast pä timmeligt sätt belönar och strassar/
det förra gcnom all sings ivälsignelse, mcd-
gang och lpcka det stdnare gcnom sjukdo-
inar/ plägor tll kropp och sinne, strass i det
borgcliga samhället> samt en tidiZ död;
mcn Gnvs 'rättftirdighet upfpÄes dockicke
Nlltid pä detta sättet l)är i wcrldsn. Hän°
der det icke esomoftast/ at Gudlösheten blift
wer ja hwad mera är, bekront
med rikedomar, ära och wälstsnd, dä der-
emot Guds troqnc barn hemsökas med fat«
tigdom> uselhet, nöd, förakt, och förföljcl-
str? Ihogkommym den fromme lobs mark-
wärdiga händelscr och dtt förswaret, han
gaf för sin ostuld/ emot sine wännc: s härda
beffpllningar. Anförom exemplet af en Jo-

David och alle Propheter i det Gam-
ln förbundets tid,. af hwilka mänge
söljdes i dödem Huru offpldigt blefwo ej
de Bethlehemitiffe barnen mördade af den
nrpmme Herodes? , Huru mördades den för
sedernas helgd nitlske Johannes döparen>
och hwem. kan upräkna de blodiqa osser /som för lesu, CKristi namns bekännclse,o-
stpldigt blifwct sträckte under förföljares bi<
la? Apostlarnes och.de heliga Martprernas
wäldsamma död är bckantz de undergingo
den med tälamod och hopp, at fä wara med
Christo, denne af mcnnistjors wilda taseri
grpmt förföljde Fridshjelten och rättfärdiqs

Her-



Herren. O, om de och alle andre standak-
tige Icsn, bekänllftre endgst i detta lifwct
haft och hafwä hoppei iil Honom, sä woro
de, och wi alle Chnstnc, de ussaste warelsep
pä jordcn. , i Cor. 15: ih. Huru kan det
förenäs mcd Guds wisa styrelsc, Hans god-
het och rattfardighet? Ml hända, at incn-
Nistjors omdömcn om sin förtjeilst och sitt
lidande ofta äro förhastade> sä at de icke
rätt urffilja orsafcrne til siml ölpckor/ och
öfwerdrifwä ,siNa fordringar om timmlig
wcdergällinng; ina hända/ at detta timmli-
ga goda icke bör anses sasom en rätt bclö-
ninq för dpad och.Gudsftuktan; dock blisi
wcr ailtid den, fasta saligbetens qrund.stan-
dande/ och Herren känner de siNa.
nar Han dem här i ltfwet ined siN ewiqa
wanffap och nad, fflille ds icke den timm-
li,qa wälsiqnelscn äfwen wara af Honom?
Men den är det icke alltid, ,tv Han hafwer
utsatt ewi,qhctens dag, da Han stall weder-'
,qälla bwarjom och enöm eftcr förtjenst«
Rättfärdi.qe GUd, Kuru wis och nädig är
Din rcgcring, pä jordcn! Din regering är
ewiq, NN stole ock ewigt lefwa.
~

6) At alla, de stora Andeliga
som Nädens Ändc Utstiftat, Hans uppen-
barclsc/ Guds lefwande ord, den sanna rc-
ligioncns och ChristendomeNs sälla werkinn-
gar til uplpsning och förbättring, ffola up-
höra med denna förbcredelse-tiden/ kan in-



M Christcn twinqas nt sig foreställa. Det
är sannt, at enligt Pauli eget kraftiqa witt-

ffola, de utomordentliga gäfworne
afstadna de bafwa uvhört mcn tron,
tioppet och kärlckeN, detza eN Cbristcns fin-
nela.q, stola alltid äqa beständ. 1 Cor. 13:1Z.
Himmel och jord stall forqäs,- men Guds
ord blifwer ewinnerliga; Hans näd warar
ifrän siäqte til flagte/ frän tid til ewi,qhet.
, 7) Guds Härliga uppenbarelse, i spnncr-
het gcNom och Hans eqet Gudom.
liga exempel i sin uhständelse/ är det yttcr.
sta/ höqsta ,och wigtigaste siödet för wär tro
om odödligheten; tp antagö wi incnniffjors'
wittnesbörd, Guds wittnesbörd är större;
det är otz genonl lefu utomordentliqa sand-ning/ och af Hans mun förkunnadt, Om
wi stulle ännu saknä detta ewärdcligä be-
ivis> sä förfalla, atmmstsne förswagas alla
de, M wi iinfört för odödliMten; tp wi§-
heten i alla reliqions och saliakets sannin-
gar beror dock förnamli,qast pä Guds egen
underwisnina. Mä aldrig menniffjors o»
tacksambet,qa sä länqt, at forsaka detta
den Gudomliqa Försynens beunoranswärda
medel, til wart fläates ledande, pä sannin.
Zens och saliabetens wäg! Mä otron, somsä djerft twisiar pä osscnteliqa och erkända
händelser, loror och föreffrifter, samt dem
lastar och smädar af oförstand eller
öch pä alli sätt söker «NderZräfwa wärt sa-



ligaste fW, ina dennn otro tzii gäli.q l)lpi
gäs för sin nedrighet! Wi hafwe ett fast
prophetistt och Gudomligt ord/ som otz kan
underwisä, om lifwets sanna beMmmelse
för odödliOeten. Vetraktom först lesli
iitomordentliga wittnesbörd:"detca ab ewin,
lierligc lif jag ar wagen, sanninFeli
och lifwer
standelsen och lifwer." I0H.11: 25. Lifi
wets Herre och Konung försakrär osi, atwt
stole lefwa cftcr dödcn; Sanningens mun"
betpgar, at det gifwes etttilstand efterdett
ja; den odödlige Guds Son> som- war i
Fadrens stöte/ hafwer dctta osi förkunnat:
Qfta hade Gud redan förut genom dc Heli-
ge fäderne och Propheterns kunngjort sin
wiljn> mcn härligast ffcddc det gcnomsom war glansen af Guds
och Kans Wastndes rätta beläte.
1. 2/ Guds och lesu löften.äro
Klart lpsa de för den enfaldiges öqok/
djupt ttänga de i hjertats doldasie fföte/
heligt förwäna de det djupsinnigaste för-
stand. H:Md will du weta mera? wi haft
we ju hört det af Hans egen mun. Men"
den ludista otron begärte alltid nya teckett
af himmeten -; om naqon af de dödcl
upstode/ sä tro
wen dettä stora bewis för handen; det war
bestämdt af Guds wisbet, at Han> som sma-kade döden för alla> ffulle genom sin .uv-
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ftändelse för werlden ädagMM bäde sitt
försonings och odödlighetens wisihet. Be«
traktom dä detta stora exempel för det
dödliga lifwet. Det är lstt at finna,- at
Aesu odödlighet grundade sig pä Hans
domliga natur; ty "läsom Fadren tzafwer
lif af sig sjelf> s« hafwer ock giswii
Gonen ac bafwa lif af sttz sielf." loh. 5 i
W. Likwät finnes här en fiaqs likstÄmmig-
het emöllan Honoln och öI. Hait war konu
iuen i werlden, at genom sitt efterdöme i
tifwet wisä otz, hilrit wi wandra Me ge<
yom lidandet och döden> samt hurti wi uti en
salig fortröstan ps Honom dö stole/ och
utom Hans försoning icke kunne wäntn
hägot fullkomligt sinneslugn:

. Han war
kommen/ Hnn war upwäckt ftan de dödn/
nt genom sin upstZndelse fötsäkrn ötz öni
wär odövlWet; Ha.de Han iiwarblifwit i
grafwen, ehurii öck Han lämnade sm själ i
sin Händel-/ sä ffulle wi warit öwisie
pm det> som osi förests ffatt. Men Gud
kunbe icke lsta sin Helige se förgängelsen;
Ps. 16: 10. Han upstotz pä det wi stulls
lif hafwa. Gladde sig den trogna werlden
öfwer Hans segerrika upstandelse / och
kände sig hedNingnr ossenteliaen til Hans
lsra, samt emottogo döveN frimodigt> ut§
boppet at med Honom i Hans rike förenas,
stulle da icke Christne i alla tider ännu
undra och följa Honom i hoppet? . .

X Odös«



Odödliqe Förlosiare! Du war otz M-
wen til föregängare. i en annan werld där
stall Du otz ewigt beherrsta och saliggöra.
Otron stall Du ock wedergälla.

Tilständet efter döden.
witz och uppa den Gudomliga uppen-

barelsens wittsord grundad läran om wär
själs odödli,qbet är, sä oftillständigt, dun«
kelt och obestämdt maste wart begrepp om
tilständet efter döden blifwa. Ty da wi
betänke/ at wt icke hafwt nägra sinnen at
fatta det tilkommande,- ej Heller det uppen-
barade ordet härmed welat sptzelsätta wärä
nyfikna granstninqar/ böre wi ingalunda
förundra osi deröfwer, at Christne i alla ti-
der warit bäde ffiljaktige i sitt tänkesatt, el-
ler rättare i sm inbillning om själens til-
siänd, innan deZ föreNing med kroppen, sä-som ock bekpmrade ofwer, saknaden af up-
penbarelsens föreffrift. , De äldste Christnebibehöllo til en del det ludiffa begreppet
om själens dwäla i de dodas rike/ ehurumänge höjde sig öfwer en Man förhastadmening. Äsynen af grafwen, inbillninqen
em de dödas rike under jorden, likheten

med



)'ned menniffjans dwala uti wisia sjukdöK
mar, och l spnnerhet föreställninqen om le-su Gnliga ankomst til werlden wid upstän-i
delsen och den pttersta domen/ gjorde sä
stort intrpck pä de Christnas sinnen, at deförwillades til antcigandet af en läng. ssmn
eller dwalä för sjalen, innän hon med Mkropp äterförentes< Förlatligä irring! dett
kan dock icke jämföras, med. den dämktiqä
och blindä wantron, som styrde wiM bed«
mstä folkstag, at tanka uppä en flags,
lawandring, eller själeNs bestHndiga flptft
ning i andra djurs kroppar —andra beremot
at tro själens qwarblifwande i kroppen öch
iltswHfningar pa jordeN i histliga stcipna-
der. Matte detza, och aNdra dplika willor
och drömmär ewigt siy för det ljus, somlesu egen läta spritzer.

Äfhandlmg.
Minnes dä näqot medeltilständ, eller
dant är min själs tilstand efter desi uplös-
ning fränkroppen? Skulle nagonfrom och en
ganq döendeChristen icke sjelf gora ssg den-
na fräga > och med bekymmer wänta sig afsin Forlosiare ett tilfredsställands swar?Skulle det wara mi g likgiltigt, öm jaa
strart efter döden lefwer, eller insomnar i
dwalan? O min Förlosiartz, som ewiat

X g left



lefwer, Du söm sade til dm botfärbige
ren: "i dcg stail du wara med mig i
radis," Du som sjelf i dödens stund utro«
päde: "Fader i dinct händer befaller jag
min anda," Du som sä ömt sade: "Fader,
jag «vill at där jag är ffsla de ock waral
deni du tnig gifwit hafwer." (loh. 17:24.)

"af dem du mig gaf/förlorade jag in<
yen/' Skulle jag icke, entigt dennaDin he-
liga förklaring,med sinnesltlgn wänta uppH
mm fvrestäende stiismäsia ifrän min döen-
de kropp, för at ewigt hos Dig lefwa?
Du är mägtig Kog at underbälla min
relse> och spsielsätta Min själ för ewigt/
mägtig at leda mig ftam til Dina nimmel-
sta boningar msgtig at utur mitt stoftuplifwa ett himmelfft werktpg för min an.>
des ouphörliga werksamhet ja mitt hjer-
ta känner en säll försmak af det tilkom-
mande, af den ljbfwa förbindelsen Med Dig>
och af salighetens otstliga ftuktet. Jag ar
dä trpgg i denna öfwertpgclfe och wäntac
med wtMet, tils Mitt npa lif komMöt.

Tilständet efter döden mäste alltsä wara
.

1) en fullkomlig werksamher för fjälen.
Dertil leder osi lesu heliga Mett be-
traktom äfwen nsgra andra bewis derföre.

«) Wär själs inre känflot> ehuru nti för-
bund med denna wär kropp, äro dock obe-
toende deraf. Hon har gsfwan at samla
sig i minnet begrepp, och sedän efter behag



hem uprepa och utwickla.
wan tilhör likasä wär fjäl, som dm är
grundad i kroppens undranstyärdg samman-
sättning, Wi st det af tiWndet uti söm-
mn, da wär fjäl ätsrkallar och ftamställer
för sig hwarjehanda tankar, bilder, Händel,ser och njutningar; wi se det i dwalans
stund, dä själen icke förlorar sm Mnssa,
utan fast merg är spsielfatt med sinä förraföreställningar. Skulle da döden förhärja
och til intet göra dem, ehuru wi ock icke
straM kunde komma til förening med krop-
pen? Men uppcnbarelsen lärer ju osi, at
wi ej ffole sinnas likasom nakne, utan för?
sedde med en fin och himmelst kropp.som i förgänglilhcren säs, det upstär i
DförFänglilhet ——" i Cor. 15: 43-44.

/3) Tage wi uti öfwerwägande, at him-
melens inwänare, de belige änglarne, hwil?
ka förwalta sinä af Gud bestämda wärf,
icke fakna eller beböfwa nägra sinnliga werk-
tvg, huru sannolikt synes det dä icke, at
war fjäl med lika ffäl kan, efter sin för-
beredelse här i dödligheten, utom den grof-
wa kroppens band, inqä i härlighetens rike
med en fullkomlig känsta af sig sjelf, och med
werkmngsförmsga. Skillnaden emellan de
saliga menniffjors andar, och änglarne blift
wer wäl alltid stor, men det är ju til de
utwaldas fällskav i Kimmelen, wi kallade
sire? och lika witzt det 6r, st fött ych bloh
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icke kan ärfwa Guds rike, sä witzt ,är det
pck, at wi stole blifwa lelu förklarade le?
kamen like. Har Han gätt förut och be-
redt ofi wägen til en' fäll odödlighct, sä
kunne ockwi wänta/ at i en sann tro uv)
M Honom, efter straxt uptagas til
likbet med Honom. Sättet är för osi obc?
kant, men sälle äre wl at wi det icke kanne.

-/) Om wiicke strarl efter döden ffulle
komma til ätnjutande af lycksaligketen/asiwensom alla otrogna til deras beffamdä be-

hwärM Mlle da hela dettä lift
wets forheredelse tjena? 'Gud är ju ej de
dödas.Gud, utan de lefwandes. Alla sali-
ga andar sta infor Hans thron, d. ä-under
Hans ewigt workande närwarelse; de läfwq
och prisa Hans namn. Brottet och .qudlös-
heten är för Honöm uppenbar, och inföfwer
sig förgäfwes uti ett fglfft bovp om känsto-tyshet och dwalä.' Rpsliga minne för den
ogudäktige och i ondffanframlMdandelHan
stall,efter dödcn ännu wam olyckligt' werk-sam jahan will det och han har,'ge?
mm en lang spndawana, samt ett längwa-
nqt förakt för Gud och rcligiönen, kömmit
i förhärdelse.' Rr det möjeligt at' dcnnä
wilda känsian förhptes? "Ran en Ochiop
förwandla sin hud och en parder sinä fiäc<
M?" ler. 13: 23.'' Ser man icke' rcday
här i lifwet, huru spndaren bradstörtar ifrän
den ena lasten i den andra, tils han blif-
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wer känflolös sorealla nädensoch samwetcts
paminnelser. Dör han i sinä spnder, we
honom för den omätliga ewigheten och af«
grunden, dit Hans brottstiga begär med ho-nom ftpkta; men omwänder han sig til
Herran/sä stall honom ste barmbertighet,
och uppa Hans förra spnd stall icke tänkt
warda.

2) Af det föregaende flute wi äfwen, at
tilständet efter döden är den rätta weder-
gäUmrgens början.' Hwad mennistjan härs tiden sar, stall hon upstära efter döden;
ett ewigt lif och en oförgänglig ara eller
ock en ewig blpgdoch olpcksaligbet. Utgän-
gen ur lifwet är wäl i kroppsliqt afseende
enahanda, men stiljaktigs är fjälens öde,
bch detta öde stall nti förhällande til men-
nistjans förut förda wandel utstiftas, af
den rättfärdige Domaren. Ingen döfdrpck
eller sömn stall betaga de frommas saliga
wällust uti Guds och lesu Christi förening;
ingen' döfdrpck stall fläcka de osaligas törst,
utt det rum, där straffet och plägan dem
wäntar; ett ewigt swalg stall wara befä-
stadt emellan de saliga och osaliga. Nöd
och saligbet i de utwaldas boning straff
och förtwiflan ide osällas. Ewige, barm-
hertige, rättfärdige! Du älstade werlden och
Du stall henne en gäng dömma.

Des
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Den räkenssap och dom, fom mens
niffjpr BreUr.

— göxa dock af naturpn
pec lagen innehaller, och hewisa lqgenq
wcrh wapa stnfwer i depas hjerran, däp
hexas sqmwere bär dem wlrcne, och devastsgm sig indördes antlaga eller ur«Da." ' Now. 3: 14. 'ig. Hwgd, Paulus
egenteligen säger om hedningarns, gäller v'
iyilkoMen om alla qt de haf-wa iunom' sig en domqre, samwetet, Mhwilken de redcm i tiden höra göra räken-,
stap; och fä widaGud gifwit G detlasam-

det Hans egcn dom, som i wart-
hjerta forlunnas. Alla Guds lagar äro afey fprbindande kmft; war natur är ande-
lig, wgra gärningar samt hela wart inrtz
förhällande förwndct med anfwar, emedanwi äre anpelige (momliffe) wäsenden, fomkunne dömma' om gärningaruas entighet
med ellcr ock straffbarhet. Denna do-
maren kan icke jäfwas, icke nedtpstas, icke
twingas eller befwikas; desi röst är Guds
egen, desi anklaMngar och hotelser, afwensom desi befriande magt och löften äro afptterstq betydenbet för detta lifwet. De äroDven wigtiga förbsredelser til ett tilkom-
mande tilständ, hwilket med wart närwa-
fande är ouplösligen förbundet. Guds rätt--



färdighet bcwisar sig saledes, redan i denna
torrta och wanffeliga tiden, werksam, ehurutcke med fullkomligt til menmffjornas
ninggr motswarande straff och belöningar.
«lifwes det icke et lif och en ewighet eftcr
detta, dst Gud stall uppenbam sm rättfär«dighet i all sin glans och stprka, huru fwag
domare wore ej samwetet/huru ofullkomliq
den räkenffap och som i lif«
wet öfwergär; ty menniffjor kunna lätteli-
gen bedraqa sig fjelfwe och andra. Men
Glld dömmer i ewighet det är da Han.som redan i tiden dömde genom det medet
Han föreffref, mennWans egna känsiä ochsamwete.

Afhandling.
?'At Gud ffall Zifwg hwarfom och enonz
ifter Hans gärninFar, och ar Han baft
N>er foresacr sig en dag, p« hwilken Han
stall dömmg jordens trets Fensm den
ln«n, hwilken Han dertil besiurir."
0.17: li, är en Ehristendomens och uppenba-
relsens grundad pa Guds 'sanfärdig-
het, och dm är grunden til det tilkomman-
de lifwets tilständ. Wär Frälfare har fjelf
genom en liknelse af en werdslig dom, fö-
reställt, atHan, mennistjonesSon, stall hal-
la dom öfwer mennistjorne^' i alla Guds
änglars sspn. Math, 2Z: Zz. Wigsiga
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öanablick! när ffall du nZrnaMH
dagen, dä wi stole ställas inför den Doma?
rcn, som war vch är wär Förlosiare? Ack,
ewigbetens dag, huru läng öch oändlig, hu-
ru längsamt nalkas han? han begynner dock
redan wid hwar vch en menmffjas flpttning
ur tiden. Osi förestär en enffild dom; ty
en gäng dö, och sedän domen, är osi alla
förelagdt. Denna enstilra rätenffap masto

i) ofelbart ste stra,rt, efter ffilsmäsian
frän kroppen; ty da wi betrakte wär Fräl?sares uppenbara lsfte iil den botfärdige
röfwaren Frälsarens egen Gudomliga
förbindelse med sm Fader,'t hwars händer
Han befallte sin anda lifwets närä förbin-
delse med ewigheten, samt läran om wär
själs odödlighet och fullkomliga werksamhet
i ett tilkommande, sä kunne wi icke hos

qwäfwa denna tanke om Guds rättfär-
diga domars wdrkställjghet omedelbarligen
efter döden. Om hwar och en ffall'fä eftersom han lefwat, huru ssulle dä wederMl-
ninqen kunna af en rättfärdig Gudupstju-
tas? Den förhärdade brottssingen medförersitt onda samwete med siq ur' lifwet och är
i och med det samma til en början straf-
fad; äfwensom twärtom den Gudfruktige,som i lifwef blifwit med Gud försont, träf-
far i Honom en ewig Förbarmare. Omnu
sä wore, at sä wäl de fromme, som ogudak?
tige, ffulle försättas i dwala eller känflo?
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föshet, eller hwad annat medeltilständ, fomicke Meoförer straff och belöning, ända til
denAd dä werlden skall förstöras m.
huru olpcklig.e stulle icke Guds troam barn
wara och de gudlöse deremot lpcklisse och
ännu fräckaxe i sin oydsta? Men wisierli-
M dömnier och wedergäller Gud nzcnni-
ffjorne' efter deras gärmncmr, lttan mellan-
kommande upffof. lesu liknelse om dcn ri-
ke mannen och Lazams bekräftar detta. Hu-ru brinnande är icke Pauli önstan och
at Gud stulle förlosia honom afallondgär-
nmg och sorsatta honom i sitt himmeistä
rike! Hwtlken outsägelig tilfredsställelse för
de trogne, at fä' wara med Christo och af
Honom dömmas; tp intet i werlden, hwar-
ftn död eller lif, eller änglar eller de
tlng fom nu äro,,eller komma stola kun-
na stilja öem ifran Guds och lesu kärlek.
Rom. 8: 38. 39.

2) Den enstilta domen ster i förhällande
til mennistjornas wandel. Guds Helighet
och rättfärdighet fordrar- det,
grundlag: den där rror han blifwer salig

är det ewiga rättesnöret' för Doma-
ren och de fom stola dömmas. Salige äro
da de renhjertade, de fpidsamme, de söm ef-tersträfwat rättfärdi,qhetcn - 'tp de sto-
la nu erkännas för arfwingar til Guds
rike.

3) Do-
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3) Domen ffer efter de olika gsfwor, fo«fmenniffjorne här i tiden undfatt. De son;
tttan stxefwen laq fpndat, ffola äfwen utay
den samma dömmas; men de hafwa haft
en lag inffrefwen i sinä hjertan. Rom. 2:
12 - iZ. Huru mänga särffilta pund hafwa
icke blifwit förlänte, sä wäl af det jordiffasom andeliqa goda?' Den fom fullkomligen
witzte sin Herras wilja, men ej gjorde der«
efter, är dubbelt huq,q wärd. Försummel?
strne i def godas ntöfning ffola med har«
dare answar anses än andra gärningar, ty
de hafwa warit mera upsatliga; Matb. 25:
42, 43. Den mpcket aifwit är, af den
stall ock mycket utkraft warda.

4) Domen ffall genom lesum werkställas,
ty Gud har satt Honom til en Domare öft
wer lefwande och döda. Ap. G. in: 42.
loh. 5: 2l). 22. Söatidliqheten af denna
lesu dom, kunne wi icke första eller beffrif?wa, ty all wär kunffap är innefattad i bil«
der och mälningar, om lesu sista tilkom-
melse i ffpn m. m.; men det wete wi, at
nar HaN, Härlighetens Herre, uppenbarad
warder, stole wi fä se Honom säfom Hanär. Samwetet, tron och kärleken ffall Ho-
nom möta, och de trogne ffola af Hanswälsiqnade mun höra sin frisäqelse och det«
ta saliga: tommer I min Faders wälsiF»
nade
fräcka samwetet ffgll bäfwa för Hans M?
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fesnde bllck öch wara blottädt i all sm tps-
Ucchet. Försträckliga tidcpunkt, da werl-
dcns Förlosiate och Domare Känwiser sin
nads fömktare til - ett wälföttjent sirass!
"GZr borr ifrän mig ''; ja, widde-
ras inttäde i ewWeten ffall denna stora
stillsmätzan denna rättfärdiga dom afsä-
gas och fullbordas. Men ho mäter den o-
ändliga ewiqbeten, hwcm hafwer warit uti
Guds räd, Kwem ntstakar tiden> dä heladet-
ta menniffjo-stägtet wid werldens tilkom-
mandtz flut stall inför Domaren Mas?Skulle icke Gud/ hwars näö och wisbet e-
wiqt warar, pä det högtidligaste M infot
alla sinä Ktwalda Helgen nphenbara sin här-
lighet> i en tid> dä all tid och denna Mden förswinner? Denna Otteesta och of<
fenttiga domsdag är Honom ensam bekant
och förbehällen. Ewiqheten at föt Honom
säsom en dag/ och ewiga äro Hans domar<>
Herre! när stall jag dertil komma, at jag
Ma st Ditt ansikte?

Upständelsttt tit etvigt lif, ellee
ewig olpcksalighet.

''Ar Cheistus icke upstsnven, sä ät wZi:
" preditan fäfäntz, och eder trs fä-
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fä,,F." i Cor. 15: 14, Läran om själens
odödliqhet och kroppens härliga upständelse
är med hwarannan pädet närmaste
den, och har ifrKn de äldsia tider warit,
bäde genom fönttlftels swaqa sten / och i
spnnerhet uppenbarelsens ljus erkänd, ttk-
wäl med den betpdliga ffillnad, at.man i
det Gamla Förbundets tid trott kroppen
upstä i samma tilstand den förut i lifwet
befunnii siss, men deremot.,i bet Npa in-
ffränkt upstäildelsen til ett finare ych ande-
liq eller förklarad kropp. Job äfwen som
Prophcterne ända til Messiä tid gladde sig
i hoppet, at wid Messiä härliga uppenba-
relse upstä til detta lifwet,- för at deltaaa
nti den siora Messianffa lpcksattccheten., le-sus npstod ock personligeN til dettä lifwet,
men upfor snart ti! himmeten, för at där
med en förklarad himmelff kropp säsoM be
saligas Herre och Konung stpra sitt oättd-
liqa rike, och wistas i de iitwaldas qcmeN-
stap. Han antoq den menffliqa naturen,-
för at i attt wara osi lik, utom synden,-
och frälsa osi ifrän döden. Ebr. 2: 14. 'l6.
Han förklarade sin kropp efter döden, för
at äfwen i himmelen kunna wara osi lik.
Han qaf äfwen förnt tilkänna,- at wi uti
det tilkommande icke ffole hafwa samma
sinnliqa och djurista behof, salom här i lif-
wet, Luc. 20: 34-36, hwaraf följer, at en
sior ffillnad ffall wara i kroppens tilständ.

När.



Närmare utweklade icke den Gudomlige Ie«sus detta menniffjornas hopp, tp det masto
i sin natur blifwa dunkelt, och den däwa-
rande werlden kunde ännu icke bäm alla
desiä stora sanningar. Men grunden war
gifwen> uppä hwilkeN lesu Apostlar och be«
mnnare sedermera kunde stöda sin säkra öf«
wertpqelse. En fullkomlig utsikt l det til-
kommande är icke osi mennistjor här i lift
wet nodig och npttia>

Afhandling.
i) De frOmmas upständelse cil lifwet.
2) De ogudakcilas upständelse til fördöm»

melse.
Första Delen.

Salla och förträffliga utsickt för en Chri-
sten uti lifwct och döden! Härliga uplös-
ning af den wiqtigasie Man, hwarom werl-
den tänge famlade i mörker! O mä en
Christen försötma dctta lifwets bitterhet ge-
nom ett sä sannfärdiqt hopp! Betraktom

i) detz wisthec. Vttersta grunden dertil
är at wär Försonare och Domare,
sjelf upstätt och aädt forut til sin himmel«
sta bestämmelse. Han som hade undfatt all
maqt i himmeten öcb pä jorden, lefwer och
wistas i de utwaldas rike; wi ffole ock lef-
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wa med Honöm. Da wi uti döden afläggs
denna grofwa lekamen> stole wl med för--'
klarade sinnen se Honont säsom Hcm är; ty
sa försäkrar Han: Sannerligtt hwilkensom hörer mlrk tal och rror pK
som miy sätit han haswer ewin»
nerligr Uf/ och tommer icke i domen, ura«i
är gäugen isran döden til lifwer; sannerlii
Ha den tid stall tonnnä och är nu alla<
redo, ar de döde stola höra Guds Sons
töst, och de henne höra, stola leswa
Job. s'. 24-29. Nu str M,' huru miii
natur> som med detta kroppßliga band wa?
bunden, genom Hans kraft föradlas
förbindes än starkare med
sek huru min swaga tilwäxt i
fullkomligbct steg for steq öftverqar til ett
oförgängelig/ tp jnq kqn icke hastigt och
ian desiä minä finaste sjals werktpg' ings i
Guds himmel, jag kan icke se Guds stöna
stapelse utan dt ädla sinnen och kansior jaH
bär haft; jag är ivitz at upsts i härliahet.-
D huru jämt upftiger icke Guds stora'
Pslse i fullkomlighet! De liflösä .kropparNs
aro atffilde efter sin art; dc oförnuftiga
Vjuren sucka under förgängelscn;, Matken
krälar i stoftet utan spn och hörsel, andrs
kreatur se/ men höra icke; nagrä hafwck
de§a sinnen, men sakna en finare smak ochkänsel; otaliga kreatur nafwa lika sinnen
ined H i det pttre, men den finare känflan
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och fornuft häfwa de icke; mennistjan sr li-
kasom förstliNqen af Guds stavelft ps jor-
Ven; bon mäste det ock wara efter döden;
men i jämförelse med Guds änglar, Kurrt
Mpcköt bnster icke beune! De sinnligä werk-
tng hon har, kunna dock sssom sädeskornet
utwecklas tp kött och blod kan ej ärfwä
Guds rike.,

2) Häraf ledas wi til beträktelse öfwer
naturen af den kropp,eller de sinnen, hwar-
med wi stole upstä. Paulus bestrifwer osi
detta i Cor. is: 35-49. Här i
ten hilfwe wi omfört en af kött öch blod
sammansattkropp—där i ewigheten stole wi
fä en himmelff som llkwäl til sinä
Zrundämnen är den samtne wi fsrut baft;
här har wär jordiffa hpdda, warit förgäng-
lig, och. mängfaldiga omstiften underkastad,
ty inNom nägra ar förwändla sig de grof-
wa delarne af wär kropp, fötmedelst deri
timmligä näringen, sa märkeligen, at wi
kunne sägas wara aldeles förnpade där
stall kroppen ej Meta behöfwa timmligt un-
derhäll; här hafwe wi baft wifia utwärtes
sinnen, säsom medel-werktpg för själens fö«
reställningar och käUflor där stole wi til
äfwentprs erhslla länqt flew och himmeistä
sinnen, utweklade af wär egen kroppsligct
warelse; här i wanstliqhettn hafwa soraer>
sjukdomar, bräckliqbet och olyckor stakat
wär Ms en gäng döende hpdda— där stall
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wara ett oförgängligt behaq, stprka och för°'nöjelse. Alla jordiffa förbindelser och leftnadsständ> olikheten i kön och
kastola i det tilkommande uphöra, mcnwar
själ ffall likwäl icke sakna medwetcnbeten af det
framfarna, förtjusningen af det fföna, kän«
sian af umgängets bebag, och med ett ord
de ädlaste sinnes förnöjelser. Vctänkom
ocksä, at de sinnlign retelserne jäinte bebof-
wen uphöra, at ftestelserne innom och ut-
om otz tpstna, at vordningen i sinnesrörel-serne, hwilka genom Guds näd blifwit kuf-
wade, nu för alltid förswinner huru bar-
ligt Upfplles icke vä wärt brinnande begär:
ho stall lösa mig ifrän deNna dödeligä kroppa
Det som i förgängligheten säs, upstär o-
förganqeligt.

, 3) Mcn när statt denna stora förwand-
ling,- detta wärt npa lif beqpnna? ' Hwil-
ket dunkelt moln, har den Ewige för wara
ögon utbredt! Huru wis är icke Han> som
leder otz efter sitt rad och uptager otz pä
ändalyktone med ära! la, om du ock sä«som ett frö ffulle en tid ligga i jordeiis stö«
te, sä stall du upstä. Men bwarföre twiftapä Hans ord, som sade: ciden är allaredo

och i dag stall du wara med mig i pa-
radis? Han sr upständelsen och tifwet, d. ä.
uphofwet til den sälla upständelsen, deN
soM tror stall lefwa, om än hän död blif-wer; loh. 11: 25. lag är wi§, at hwar«

ken



ken död eller lif stall stilja Mig - Rom.
8: 38. Säden i jorden förmultnar icke,
utan utwecklas, smäningom och lefwer.icke lifwet mer än maten, menniffjan
mera än en planta? Hon dör, men upstär
genom Hans kraft som allt förmär. Phil.
8: 20. 2ii

Andra Deten.
Men hurudan är dä de ogudaktigas up-

stsndelse? Skola de för ewigt i dwalan
insomna? Nej, de upsta til domen, til en
ewig blpgd och förffräckelse; Job. g: 29. tn
Gud är rättwis, trofast och sannfärdig. De
rättfärdigs ssoia lpsa som stjernor i alla e-
wighet; men de orattfärdige bortkastas ifrän
Guds ansikte. Rys, hisna, stälf och bäf-

du gndlöse och brottsiige, tydinä gär-
ningar följa dig efter i döden; ditt samwe-
tes qwal, dina lättnnniga begär, dina oor-
dentliaa lustar och otämda sinnesrörelser följa
dig. Hwad nzenniffjan sär stall hon upstära.
Huru ffall döden kunna til intet göra la-
sternas oluckliga utsäde,som grodde i tiden
och mogna efter döden? Rpsliga upträde i
en annan werld > som ti! fördömmelse och
siraff bestämdes! Den där icke tror, han är
redo dömd.

Y2
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Ett Ltzristens sälla utsickter i
ewigheten.

»)lär wi upmärksamt betrakte M ben här«
li.qa ordniny, allt det belmg och mänafaldi«
ga nptta, söin uti Oudswidsträckta stapel-
se finnes, samt genom Hans AlsmäqtiM
styrelse underbälles, til sä manaa warelsers
och kreaturs lyÄsaliabtt; när wi sedän lik-som nedsti,qe til wär eqen Ansia, för ai
undersöka orsaken, hwärförewi häri, död<
ligheten lefwe> röras och hafwe undfätt wär
warelse, samt tillika öfwerwage, buru korrt
och förgängligt detta ltfwet sr, huru tätä
omffiften af gladje och sora,, hopp och ftuk«
tan, lpckä och olpckä, fullkomllghster och
brister här i wanffligheten otz möta;. Sa
upfylles war fjäl af beundran, wördnad,
bestörtning och ett ouphörliqt begär til en
ostörb njutninq af lif och sällhet. Wi be.
unbre Guds storhet och oändliga Majestät/
wi hspne för Hans wishet och outqrundeli'
ga FörspN, wi glädas öfwer Hans godhch
och kunne ej annat, än rickta wär sun til
en förestsende tid, där icke mera ljus ochmörker stöla utan en ouphörlig
dag för wärt lif och werksamhet ffall Ke-

Wär körrtä wistelse här ps jorden,
bör dock icke hafwa warit utan nyttä, Mr
«tan erfarenhet uti njutningen, sä wäl af
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det goda, fom det onda. Wi mästehafwa,säsom bevröfwade och ständaktiqe Clmstne,
kunnat famla osi ett rikt utsäde för at mog-
na ien annan werld kunstaver för at
dar fortfättas heliga begär för at där
fullkumnas; wi mäste hafwa hunnit til en
liflig erfarenbet af det sinnliga nöjets fivk-
tiqhet, desi tomhtzt och bedrägligbet. Sam-
lpm efter wi wandre til ewigheten, M
hwad wi af Guds eqen dprbara uppenba-
relse inhämtat; allt hwad wi pH jorden er-
farit, käynt och höqaktat, för at blifwa otzen grundbild til ewigheten, ehuru ofullkom-lig den ock blifwa mä. Tröstom och gläd-
jom otz,redan h,ix i förgängelsen, af en för-smak til det tilkowmande lifwets ftöjd; ty
om wi reday här t lifwet hugswalat oy
mcd Gnds godbets omätliga rikedomar, ochkunnat stäl <Ma: Här bor wisierligen
Herren, har är oZ qodt at huru myc-
fet mera faligt ssall icke wträdet i Guds him-inel warä! Hafwe wi här knutit en oup-
löslig wänffap med fom up'
penbarade siq i werlden och stergeck jil sitthimmelffa rike, huru mycket mera faligt stall
ej umqän 'et mey Honom wara; hafwe wi här
fmakat' den rena menniffjo-kärlekens fruk-jer, sttzlle wi ej där i de helige andarnes
sällffap ätersmaka det? Lifwet är en bör-
jan och förheredelse, en ineiäng och nfaren,

til ewightten. Mi dömme af det
wi



wi wete, och det wi wete, är mera hwad
saligheten icke är, än hwad hon är. Men
hwad intet öqa sett, intet ora hört och t
ingen mennistjas hjerta upstigit är, det bar
Gud beredt dem, som Honom älsta. i Cor.
2:9.

Zlfhandling.
öfwerssnnliga ftöjder, osedda

saligheter, himmeistä wällnster! hwem stulle
eder destrifwa? Hwad är "wav ringq erfa-
renhet, hwad' är wsr tanke eller inbillninqs-
kraft, at kunna framställa otz detewigalif-
wcts sällhet? Men wi se til en del, och
war känfla kan off icke bedrac;a; se wl yä
ett oändligt afstand, sa är det dock det rät-
ta mälet wi se. Guds löften äz-o oswike-
li,qa,. och Hans nad öfwergär allt'wärt för-
stand. Gaf' den oföriiknelige Herren sine
lärjungar en ljuf försmak af ewighetens
fröjd, da Han förklarade sig för dem i M-
stap mcd Moses och Elias, sa är en Chri-
stcns utsickt i det tilkommande ingalunda i
det wäsentliga falst. Men stole wi stadna
wid de sinnliga bilder och mälningar, som
woro gifne blott för wärt barndomstiWnd?
stole wi genom inbillningen ännu förökq
dem, eller fast mera inse deras spftemäl,at
underhälla tanfen med högre utsickter? le-sus lämpade sig efter sinä lärjungars swa-



gare beqrepp, dä Hanforeställtedemdenfrom»
W Lazarus i Abrahams stöte, dä Han af-mälade för dem de tälf thronsr, vä bwilka
pe ffulle dömmq Israels stäqter, afmälade
paradisets härliga frukter, och de fromme
Patriarchsrnas hemwist; men under allt det-
ta wille Han leda sinnet til en mera werk-
liq njutning i hoppet. Hans lärjungar fö-reställte äfwen, i ltka sinnlig mälning, lif-sens owanstliga träd, (UpP,B. 2: 7.) del-

med leln nti en säll reaering,
(1 Cor. 6: 2. 2 Tim. 2: 12.) lambsensbröllop och det npa lerufalems härligbet.
<3br. 13: 14. Uppenb.'3: 12. Men de stad-
nade dock icke wid det tomä ffalet,utan be?
mödade sig at framtränga til sjelfwa kär-
nan, sä länqt ett ändligt wäfende kunde
göra det. Fördjupom osi alltsa icke i detza
sinnliqa känflor, ehuru ock ostyldiqe de kuu-
na wara för detta barnoomstilständ; räd-
fräaom närmare de höqa förestcillningar,
wär Saliqqörare, jämte Hans Apostlar, osi
gifwit om ewigbetens stora lpcksalighet.
Hwilka härliqa utsickter wisq siq icke för
ofi pä detta omätliga hwari wi be-
finne o§!

1) En fMoml,y wfrieljs ifran allt det
bäde kropvsltqa och andeliqa som bär
i lifwet stört wärt sinncsluan. lag ffalldä icke mera, wid mttt inträde i en owanff?
fig werld, och utrustad med detzq hogre
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sinnliga werktyg, som en förklarad himmelst
kropp äger, kanna naqon stakning
smärta af bräcklighet, sjukdomar, plägor)
järande bekpmmer för lifwets behof och
derhäll, ej känna de wedermödör,' ölpckor,
Motgängar, afwund och förföljelser, fom
här i lifwet stiftewis warit mine följesiaga-
re; jag stall ej känna, icke oroas af sor-
qer, af fruktan, äf häftiqa sinnesrörelftr,
som M sä ofta stöw frid;
fördomar, willor och öfwerilningar ffola flp
ifrän mitt tilkommande lilständ;"wanmagt
pch swaghet ej mera kännas, retetserne til
synden uphöra, tillika med desiä djurista
hofwen, och alla min själs brister,
desi ofullkomliga drifter, ffola utplänas;
Vamma ständaktiahet hwarmed en sann
Chrisien här i lifwet feqrat öfwer lidanden,
frestelstr och de werldsiiga tinaen, samma
frimodiahet, hwarmed han möter sin sista D
ende, döden, stall han ock bewifa da han
wandrär til de lefwandes, land, icke bedröf-
wad och nedstagen af forqer, icke föMrah
af tpranners bot och bröderA hämdlystnad;
yej, ftomum Guds, barn, du har ssgrat öf-
wer allt, du har behZllit tron, och Gud för-
losiar dig af all ond gärning. Se ut ät
desiä ljusa himmeistä där fwäf-
wa inqa rysli,aa moln, inga stormar hota
tzig, intet mörker omrinaar och förfärar diq';
M ändeW ondt har forswnnnit, din

-" > bräck-
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bräcklighet nedtrycker dig ej mera til jor-
den, din fattigdom täter icke ditt lif, inqä
suckar och tärar röja sig mera i ditt bröst
och ditt öM;' och öm du' här watit meb
Mangä' brister behäftad, där stall du ej mer
kännä' dem; dina swaga krafter, dina oftlss-
komliga gäfwor, din wanmagt, M ffallförbytas.

2) Betraktom da widare war sauna
rväxr i det goda/ eller wär själs ouphörli-
M fullkomnande i sanningens kunffap och
xättfärdighet. O hwilket omäteligt fält för
din forstande själ, uplhste fanllillgens wän!
Dina kunstaper otn Gud, werlden, natureN
och dig sjelf, dcm du här begpnt famla',
stola da icke til intet göras; du har wäl
nog ofullkomligt här i tiden bemödat dig, at
hinna til de pttersta' grunderne för sannt
och rätt, du har i de menffliga wctensta-
perne sokt framträngä til nagon siags
fredsstallande wisihet, men det mästa, som
kunnat underhälla din upmärksamhet, har
warit ptan och de werldssiqa kropparnas ut-
wärtes forhallande, tp til deras ime Hväsen-
des kännedom saknar du tilräckllgä medel.
Huru ringa är icke ällt det du tanner, emot
det öändliga, du ej kanna kan; huru fwaga
och stridiga dina omdömen, huru inffränkt
tzin fyn i det hela och desi delar, hmu o«
fullständiga dina' kunffaper; och med allt
dettg hum innefattas ej din lärdom merft i
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ord och bilder,än werkligainsickter! i Cor.
13: 8 -12. Gläd dig öfwer det du hunnit
til ,n del kanna, men wet ock, at det en?
dast är ewigheten, därdit förständ stall rät-
teliqen utwecklas och dina begrepp fullkom-yas; wet, at du i döden stall med förnöjelso
läluna stalet,' for at där i sanninqens rike
komma til kärnan. Vjelfwa kunstapen om
Oud och saligheten är, oacktadt uppenba?
relftns bitrade, likwäl sä bristfälli.q; den
är witz, men instränkt och lämpad efter den-
na wär bestämmelse. ' En gäng ffola dock
Ouds storä fullkozuligheter, Hans Fursuns,

wägar, den stöna stapelsen,
nädens himmeistä werk, och de hemlighets-z
sulla lärorne smäningom upklarna. Glä-
dom o§ öfwer denna i ewigheten oupbörltgt
stigande i Guds och lesu
dom. Skulle icke den swage. och 'enfaldiqe
äfwen dä genombrpta fördomarnas mörka
moln, och wandra i sanningens daq? Sko«
la de fordom okunnige och wilsefarandeflägter icke där blifwa ledsagade til renartz
begrepp? De äro wara likar, all ffillnad
emellan äldrar, folkstag och stand har dH
uphört, och ingen företrädesrätt ffall i him«
melen wara, om icke blott den, at efter sjä?
lens olika förmögenheter .qradwis uphinna
til ett och samma mäl. Sälla och ljusa, ut«
sickter för wärt flägte! Inbillning och hög-
mod stall ej tilstänga wägen för de enfaldi?



ge til ljusets klara ursprunq. Wi siole til-
wäxa och inbördes bidraga til de himmelffa
kunffapernas fortfarande tilwärt; mm icke
blott desiä kunffaper, som prpda ett upklar-
nadt förständ nej, hjertats,siora forädling i
en sann rättfärdighct'/heliqhet och Guds.
fruktan, ffall stiga til fullkomlighet, och
detta pppersta wärde för war själ, desiä be-
liga känsior, desiä renade begär, standakti-
ga böjelstr' för det goda, och segrande dpg--
der,'denng som werkargenomkärlekm<
ffall i det tilkommande ewiat näras. För-swunne ock alla andeliga' gafwor, sa ffall
fton, hoppet och kärkken ftämst för, alla
finnas tilwära. Gudomliga ersättninq för
alla de osser af mödor,' wi uti tiden ajort!
Säll är din utsickt, Gudälffande uti
rättfardighetens boninq. Tron war det,
hwarmed du segrade öfwer wcrlden, i dm
stridande församlingen; tronäp det, som up-
höjer dig til änglarnas tike. Upgör dia, m
bild af all ändelig fullkomlißet, sadan dusag dm i din Förlosiares beliga wandel;
Hans ödmjukbet, saktmod, himmelffa 'sinne
och stsndaktighet Hans kärlek ware
ditt ewiga mönster i all uptänkeliq rattsin-
higbet. Högre kunna icke dc renasie andar
upstiga, än Han,' som war Guds bärli,ql)ets
ffen Mätta derföre ditt brinnande be-
gär, med hoppet at Honom i tid och ewig«
het likna.

3)



z) At närmare komma under den Ewige
Skaparens och nädige Andans omedelbara
siprelse, inffytelfe och äspn, at komjna til
närmare förb,nde.se med Honöm, foin intet
ändliqt öga se kan —' at genom lesum,
war Broder och Medlare, som war i 'Fa»
hrens fföte och förklarade Honom för werls
den (loh. i: 18. Ebr. i:2.) komma tit
ett saligt ätnjutande afGuds oändligg kar?
lek; ja, at med förtjusying möta och wistas
med denne Gudomlige Förlötzaren, med
tzwilken wi förut hqft en helig umgängelse
i bön och är det icke en ,fälllict<som öfwergär alll wärt förständ? Hänfö'res icke ditt hjerta af dc ljufwasse känsior
sä ofta du i lifwet tänker pä denne dm och
ditt stsqtes Frälsare; paminner du big icke
Hans bon til sin Fader: lag will at där
jag äc, stöla ock de war« med mig, som
du mig lifwir hafwer, ac de stola se mm
härlilher
Hans ord gä uti fullbordan, i anscende til
alla. Hans trogna bekännare? tp'sa
Han: jag bcder icke alle,last sor dcsie mine
läriunZar, uran ock för dem, som yenonf
heras ord stola tro pä mig. O! huru män-
qa lycksaliqa andär hafwa icke redan ffädät
Hans ansickte i Himmeten, huru mänga 0-
räkneliga fftzrar af tilbedjare har Han icke
samlat omkring sig, bem Han msttar mep
n?ällusten af Sitt förtroliga umgäche! Mf«wes



sves det nägon, ädel, likstämmighet i tänke»
sätt och sinnelag, gifwes det en ren wän-
stap ibland andar> samt ett fast förtroende
hland wänner, sä kan i sanning ingen
liqare och saligaw umgängelse UptZnkas än
dcn> som är emellan lesus och Hans
ste, trogne barn. , Wördnad/ tw och kärlek
är det sinnelag, som uphöjer o§ til wärdig-
heten afHans osynliga gemenstap hsr i lif-
wet, När wi en gang afkläds oZ denna
sinnliga naturen, da först kunne wi nalkas
Hans personliga och, spnliga Majestät/ dä
ptan ftuktan, utan blygsel och
utan förwirring möta Honom/ da glädjas
med outsageltg och oafbruten glsdjs i Hansumgänge. Det är först i detta saliga lisi
wet wi komms til, en högre likhet med
nom, och dock blifwer HM i ewighet bögre/
än at wi, med alla wära önstningar, kunne
Honom efterfölja i den fullkomligasts Heliä/
het och rättfärdighet. Men säsom ett barn
glädes uti sm älffade faders Mstap,som en wän deltager uti sin wälgörares
förtroliga gemenstap, sä kunna ock de
ne,,oacktadt sitt lanaa afständ lfrän den
dprkanswärde Wälgoraren, fira Mev Ho-nom en säll umgängelse. Han blyges ju ic-
ke at kalla Sig wsr broder, emedan Handeltog i wär natur; ssulle dä icke den ewi-
ga förbindelsen med Honom wara ben hög.
sia sällheh wi kunne förutst och wänta? W,sa-



saliga ögnablick, da wi stole se Honom sa-som Han är! '
4) Införlesu tliron glädja sig oräkneli-

Za härar nf de utwaldaste helgon. Mänga
utan twifwel finnas itzland dem, ined hwil-
ka wi redän i detta lifwct plägat en förtro'
lig wänstap. Wänstapens och sörtroeudets
band knptes dä för ewigt ined de§e wäre
fordne wälaömre, wäuner,, an/örwandter,
barn, hwilka alla hunnit för otz til odöd-
ligbetens mäl. Saliga umgängelse!. wär
likstämmiqbet med dem, i tro och ostuld, til-
täter o§ icke at twifla, det wi ffole dem
träffa och omfamnä. Mcn npa heliga be«
kantffaper mcd Guds utwalde barn> ffolä
foröka wär salighet. Hwem kan bestrifwa
det som osi förestäri Känslor och orv brista
op, mcn boppet stall sä wisit upfpllas, som
Gud sr allas Gud och lesus allas Dömare
och wän.

g) Betänk, fromme Cbristen, ännu at all
den saliahct du här i tiden begpnt at nju-
ta> uti tänflan af ditt samweces ftid, kän«
sian af Gllds barmhertighet wid dina spn-
ders förlätelse, deltägandet i
vmhet och näd för diq, denna och all annatt
salighet stall i Guds rike, fullkomnas. Dit
hinna icke smärtorne öfwerde spnder du
ängrat> dit tränger ej förebräeisen., Hwil-
ken är som will äklaga den Gud sjelf för-
swarat har? Ia friden> friden innom dig

och



bch med Gud, stall kröna de saliga wärf,
hwarmed du dig spsielsätter.

6) Sjelfwa orten är dig obekant, men
Guds bimmelffa boningar äro widstrackta,
nlla äro de förnöjelsens. , Outsägeliya frö>der, hemwist, härli,qket,sällketer, hwem kan
dfmäla eder? Hwad intet öga sett ——'

har Gud beredt dem> som Honom älffa.

Fasan af de tNommande strassen.
" 6in obötfärdighec samwr sii dig
wrede pä rvrcdens dag.'' Rom. 2: Z. Om
inqen tid och ort til wedergällning för den
härdnackade ondffan finnes, sä ärhela det-
ta lifwet en ouplöslig gata, odsdligbeten
ett tomt namn, och sjelfwa himmelens säll-het owisi. Dä ffulle all stillnad emellanfromhet och qudlöshet upböra, ock denna
sednare trotsa tid och ewiqket. Men wi sedock redan Mr i lifwet, buru menniffjors
oden förhälla sig olika til deras wandel.Det är sant, at de borgeliqa strassen endastfölja pä pttre och gröfre förbrptelser; sam«



wctets qwal och förebraelser ärö hemligcl
öch kunna qwäfwas; timmliqa plsgor och
sjukdomar, sasom lastens följestagare) spnas
icke nlltid hcmföka den lastbare;
äraoch maqt kunna osta siä dm forhärda»
de spndnren tilhanda ocb insöfwa hoiiom i
ännu större fakcrhet; Allt, hwad heliqt Hr
tan reliqion <)ch dtzgd förtrampas,'
menffliaketenä rätt krankas/ och Kögmodet
sii,qa ända til den orunliqa höjd/ ät man
twiflar om en Gud och Domare finnes. Lik-
wäl 6r den gudlcse tedatt här i tiden straf-fad Alla timinliga straff worc dock
alltför otilräckcliga för den spotste Guds
försmadaren, för otron och lättsinnighetem
Lät, l-'ckss warä/ at säsom dMden bär sitt
egen bclöning med si.a, lasten äfweji stulls
inedföra fin plägo-ande. Men erfarcnheten
wisar, atlasten/ da den kömmit tilsinhöjd',
fällan läter sig afsträckas af den ime
marens lwtelser. Nödwändigt msste säle»
des en tid föiestä, ds mennUjors, gärnin-'
.qar, jämte deras följder> bljfwa
Belöningen wäntar den eHttfärdi,qe, och
hämdens dag den obotfärdige. Efter eti
läng tid utbrptcr den wäldsamma strömmen
med sä mycket häftiqare fart. Afgrunden
öpmr sitt gap och föröder.

AfhaM



Äfhandling.
E)cdan nädeNs och bättrmgcns tld M än«ba liipit, förcsiär domcn och den osälla e-

Domarens sistä utsago: "gäe
borrc isran ,niF Mg käilde eder alldrlg"
bör waranog, at försäkra de brottsiige om
wiszhcrm och werkligheren af den tilkom-
mande wcdcrgällninaen; tp huru stola döundflz, sin walföttjenta lön, ds de iati-
tagit fin saliqhei? Ebr. 2: z. lesN hotel»ser äro sannfärdiaa, ikch grunda sig uppK
Guds stora fullkocklighcter, dcm Hali sjelf
isä ntomordcnteliq höjh innebäde. Ickedömmer Fadren/ man Han hafwer gifwii
Soncn M magt at dsmmä. loh. 3: 22»
Betrakta din ewiga rättfärdigheten! Guv
kan ju.cj annat än .qifwa hwarjom och e-
nom cftcr sinä gärmNaar; betrakta Guds
qodhct, huru kan Hän lömna sinä ständak»
tiqa bekännare iltan deii härliga lönen?
zncn wore det wäl qodhet,om Hcm med lift
ailtial-ct ansäg ssn nads, föräktare> och, ejl
strassade dtm efter fsrtjenst? Den ett>Mksrleken mäste ftä tilsämmans mO tättwi/
saN, äfwcn dä, nät Hatt blödsr äf smlfet.
Fillncs wäl iblaNd menylstjor nsgon, fom
twisiar pä Lagstiftclrens kärleksfulla afsikter/
nndt iinder den stund, M Han läter straffetofwcrqä Förlotad är wäl
den brottsiige för siss sjelf, mcn tttstnde äl-
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sta och högackta laqcn. Swärdct war cj
förgäfwcs lagdt i öfwcrhctcns hand, nt.m
til Mck och til strass för dcn söm illa gör;
Samma swärd är dock d»n .förtrpcklcs, den
fredliges och dpqdigeS wärn. Erfarcilheten
hänwisar otz atttsä til at erkänna, nuftl-ttcn
af Guds straffdomar. Gran«ko w>. ämui
naturen af mennizrjans själ och henncs qär-
ningar, buru todligt wisar W icrc sa:nwc-
tet/säsom brotttts följcstagarc i
det tilkomumndc. Tpmnnen och mordarcn
UNdsspr förgäflvcs sin do'.n, tp dd ostpldi-
gas blod ropar til Giid «n bämd.
dingswcrkarett stall atminstoi-.e ickc i dödcn

Alinna ncdtystN det onda samwcttts rop;
Religions bespottaren finncr sin cM smä-
delst, och de förgiftiga ffnftcr och tal ban
utspridt, för sig lil ttt strass; dcn ,qtt'iacs
qwal förmildras cj; dcn otucktiacs ajurista
lustar följa honom; afwnndcns tand
res ej, utan förtärer M sjclf, ochden
nackade ondstan, eho den är, strassas af
den grpmma medwetenhcten. Huru myckct
större näpst förtjenar icke dcn, som Gnds Son
förttampar ocb Testamentsts blod för rinqä
acktar och smadar nädcns Mda. Ebr. in:
88. Oundwikeligt är sirassct.

Detz fasa och ryslighec kait icke bcstrift
was. Npttjom likwäl det Gudomliqa or-
dets gifna anlednmgar, ehurn dct ocksä är
»viftb at de ewiga straffen föreMas nndec

ffräck-



sträckfussa biltzer och mälninyar. Aen kalt
wä! näqon mälning wnra för siark> at ut-
trpcka de fördömdas Pval? Gifwes frätt
piwmmimct naqon frälsning ellerlinvrina?
Rys> hisna, Mlf och darra för botelselt
om detta cwiqa fänqclses mörker, Vär grät
dch täNdagnislan stcill horas - denna btin-
nande ho, hwars rök och läqor upstiga i
«lia cwiqhct - dcnna asgrund som djeflarne
och Hans änglar beredd är detta ewiga
qwä!> där dödeii worc en ffank. We, rys-
liga ödcn för dem som ifran Glld förkasta-de wartza. Ölyckliqi och ät tilstän»
det för dem, som af de:: borqeliqa lagen
sirassas myckcl mera olyckligt och ht-
steligt, at falta i den rattfärdige och odöde-
liqe Gudens händer. Ebr. ia: Strajf
utan näd ffall öfwerqä Hans näds förakta»
re. Dcsia straff blifwa bäde näturliga, och
wiikorliga. De förra kutina ju icke i att-
stende til brottcNs eqen natur ltndwikasH
ocb hum grpmnm äro icke de kropps och
själs plaior, det snmwets agq, den blyqd
och wänära, den smnes förwirnng och för-twissan, saknadcN af frid och glädje, sakna-
dcn afGuds kärlek ack denna ewigt frä-
tnNde saknad, hurU upfysler den Kke redan
cnsamt mättet af fördbmmelseNs qwal?
Förhärdade sondare aöra ännu wldare, qe-
nom sm fortfarandc brottsiiqhet och forwik-
lelse> dct'ti!kommandc straffct för sig känn-
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bart. Där l ewlghcl ffola de mcd fti-ffräö.
kelse se, i hwcm dc siungit hafwa; cmacst
och fasor stola olnrin.ga dcm i alla olpcksN'
liZa andars sällssap, pla,qo-andar cuphörli-
gen dcm förfölja --- ocy s-elftra dcn ott dit
de wandra, huru rpsliq tnastc
ra! At ncka de sira?sc:l/
de lcke ämttl worc dcn pttcrsia
därffap. Gud är lätlftltdig/ Hans simf-
fande masst är oändUq och cftcrtri)ckc!i,P
Han brinncr icke af yäind,- men Hans hc-
lighet kan ej täla, at dct brot-
tet blifwer ofiraffadt. Dcrforc föNviscrHatt
det til dcn bcstämda ottcn.- Fräacm icke
hwat dcnna ortm är lttan bcmödom osi,
at i Cbristelig bättrillg, tro och öwdaMgi
hets utöfning dcn samina lmdlviia.

Mstret och qfadcrne af dc tilkomman<
de straffen maste wara olika, cftce brottcns
natur. Det naturliaa förnllftct säqcr osi
detta, ocb Gud har läfwat wcdcrqälla l>war
och en eftcr Hans gärmnqar, och i förbäl-
lande til de honom förlänla aäfwor ellcr
tilfällen, dcm han misibrukat, antincicn til
en ffändeli,q lättsinNiqhct eller otro/föraktoch kärlckstöshtt. Hwad mennissjai, sär,
Ver stall hon ock upstära. Sonen stall ie»
Ve b«ra faVrens — Esech. 18:
20. Den mpcket gifwet är, af dcN ffall ock
mpcket utkraft Den som mänga o-
lpckliga

stall



stass da icke kunna undwika den sirängasie
päpst; dcn sc»,n ril sin brodcr dll
däre, han är stv!d',g til helfweres eld.
Math. 5: 22. all sund i sig sjelf
Mfdförer sitt sirajs, sä stall det llpMigft
brottct mot Gud och Hans anda, den spot-
sta försnMelscn adra,qa fplldarcn det swZ'
raste sirass.

Hcric war Gud, rattlvis 06) nähig!
huru är Du icke en stark Kämnare
men barmbertiqlet emot mänq tusende,som Diq slnkta
Obearipcliaa aro Dina domar och outran-
sstkrliaa Dilia wäaar - Rom. 11: ZZ.

Oin lvi näqonnn stole klinna göra osi
sinteliqcn ett hcarepp o:n ändamalm af
Guds ssraffandc rattfärdiqhct, ettämne, som
zvisicrliaen i det hela öfwcrgar all wärfatt-
ninq, sa börc wi betratta dcnna Guds sto-
ra fllllkoniliabet nti sin förbindelse mcd al»
la dc öfriqa Hans eaenstapcr. Näd utan
rättwisa ar näd, rättwisa utan kär-
lek är inqen rättwisa. Omätlia, är Hans
wislict nti nädens och' rättfärdi,qhetcns nt-
öfninq. Tilbcdjanswärd är Han nti denna
sin wisbet; Ewiq ffasl Hans ära oeh til-
hcdjan warn. Wi högackfe den Laqstiftarcn
ibland wära ljkar, so»n icke af feghct och
en otidiq warknnsamket, cftcrqifwer ett
straff, som samhäslets wäl och sätcrhet kräftzver, mcn wi älffc honom yck dä han i wis'sa



sa fall, esier brottens mindre straffbarbct.
bewisar sig ffonsam och kärleksM, G>:
siorliet och wishet öftvergär asst
sörMnd, Hans domar aro ofelhara. Bc-
traktom, sä längt wi kunne inse, deras wi.sa ändamäl,

1) Ädagaläqger icke den rättfärdige Gui-
den genom sinä strassdomar, at Han ärGod
för alla dem< fom Hans namn
icke likqiltia, om deras tilkommande ode?
Lasten kan icke erhälla dpgdens hclömna,
tygden kan icke uvmuntras och stadfasias
utan den säkra öfwertpaelse, at lasien stall
'blifwa straffnd. ?!lffar icke ett bnrn sin fa-
der, unyer det lian tillika fruktar at förtör-
«a honom, ty han wej at olpdnad owager-
ligen ffall ädraqa honou» bans faders misi-
hag och besirassning? Vöre wi däa» Gud är god ds Han strassar? De from?me hafwa wäl icke näqon dcri, atfo den ogudaktiqe sirassad, men ye ffola dehtcke se, och om än miunet af desiä fruk-tanswärda ödey fflisse fraintränaa til holpckfaliaa andarnas bcmwist, lmru
nande stall ej deras wördnad för den O-
ändliqe, hurn heliq deras frManföpHans
mitzbag wara! Och huru manqa vtaliaahärar af himmelcns inwänaro bcyöfwa icke
beständigt tilwcira i det ,qoda, warnas ifränfallet, och stadgas i rättfärdigbet? Alla l,gf-
W icke inträdt i wighet.cn Md lika sinncs



Mwor, alle äro ickc lika bcpröfwade, och
ehnru de ickc u!l saWctcns land, där sä o-
räkneliga sallhclcr njntas, kunna nägonsin
frcstas til ass.vll, s>i ar dock denna ewiqa
ständakti,q!)ct c:>. föijd af Gltds rättfärdig-
hct, bwars amtnnclsc de aldrig stola
förlora, Hanva dockbchallit qwar min-
net af dcn förionina, soin dcras Medlare
och Wäu stiftate i lifwct, huru ffall bä ic-
ke dct siraff, son; sfwcr,qar försoningcns
föraktarc, uplväcka och undcrhalla en ewig
afffp til s!)i,d och otro? Mcn dc wandra
ej mera blany faror och frestclser, de hafwa
segrat, wandra i asynen af dcn Ewige,
hwars ,qlans framsträlar i Medla-
rcns perso!!. Hai! är dct, som dcm stadfä»
sicr, Kans wilja är dcras lag, Hans wän-
Dp dcras, Kunna de framträn»
.qa til
dcn Gndo!nli,c>,a roislictcns stora afsikter, Hu-
ru stall ickc lallbct fördubblas? In-
gcn af atta Mds ffapade warclstr har wa-
rit ellcr kan ivara Hal.s radgifwarc, men
alla stola Honom tilbcbja.

'

O, I saligc
andar som Sonom tildcdjcn, kunncn I se
det som intct dödligt öqa str, och fatta detsom intet andlicit förstand fatta kan, sä
priscn Honom, hwars md och rättfärdig°
het warar i cwiachct !

2) Dc borgeliaa strasscn älpfta ej alle-
«ast säkcrhct och friy, utan ock föröättring,ss



sä wida den möjeliqen ffc kan; bnftva d<i
Guds strassdomar samina ändamäl? De
timmliqa straffen Kafwa det ty
Dud bestämde detta lifmet til en föröcredelieos> til ett pröfnings tilständ. Indarnas
förkastelse war en anledning til Kedlnnqar-nas uprattelse; mcn "hafwcr da Gud dorc.
tastat sirr - Kafwa de fördenffullsiött sig, qt de ffusse falla? bortt det, men
af pergs fall hände hcdntnqarne salighct,
pä det at Han dermcd ffnU nvwäcka deiii
til
pcps ftzpfoying, bwad blifwer dä dclas up«

annat", än lif frän de höda ?
Ronj.ii: i. 11. 15. Men äqc lvi rät°
tighct at dömma öfwcr det
wt inffrankte, oflOkomliae, swaqewarclser,
fom behöfwe n«ed asl ftlcktan och bäfwansiassa, at wi saliae warda? Lät wara, at
straffen afmätas af en rättwis Ond,. cfter
upsät, fortjcnst ocb de böarc sfälsqäfwornaZ
samt ftibctcns misibrnk; lat w.na, i
prund dcraf näaon luildrina kan blif>va mö-,
jeliq, ock at den oänyliaa Nannsictti.qhctcn

kunde finna ntwäaar til af
den eätt; mcn aldriq stall den
framhärdandc syndcn winna näqon försko-ninq esser lindrinq, aldria ffa»l m.in <if
rinaa möieliabet nti en cllcr annan utsikt,
drista upstigg sil nägsn wiMct/Mcr cns



fMnolWct i det bela. Och dock blifwcrPcn rättfärdiqp Gudcn i cwiqbtt sjclfwa
Kärlctcn. Hwcm wille n<Zg lattsinnigt blott-Ma siq fox dcn läuga ewiqbctens dag,
b!ottstä!la fti dc oändliqa qwalcn? O-
lpckligg warelsc, som insöftvcr pitt bjcrta
nti der. tankcn, at ännn en tid förcMr tilförbättring, sedän domscns da,g inqätt,o, burn irrar du i lifwct borrt frsn den

win förcr til faliqbct! Du irraroch sturtar i lastcm osällq ochzväntcw dock at liti dcima wilda förtwissan,
mcd depa ohpqqiiga »mnelaq kunna äicrkolnma
til lifivcts wäq. M,,1, du bcir hcdrägit diq

dcras matk ffgll aldrig förtäras, deras eldaldr-q utslockna., Ett oäydligt swalq är
bcfaftadt cmcssan binunelcn och afqrundcn,
de ,ässas och de fördönidas bemwist. För-sträckcligt är det at falla i dcn lcfwaudoGudens. dcn rättfärdiae Domarensbändcr.
Vftn Vud! huru är Ditt mmm ibcla werlbcn. Ontranfakeliac äro Dina
homar - och Sjclf är Du Kärlcken. Lafpch ära wave Dig jftan cwiqbct til mug-
M!

Predi^
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Predikan pä Län^fredagen.
(Ismf. Ultaff. Del. Z: sid, 24.)

Förberedelse.
har man wumnt nZgot önffadt och

siadigwarandc lugn i werlhen, utan at
förut blottstalla sig för de siörsta motständ
och bcswärlighetcr, utan at lida bittra fö-
rebräelser, smartor, ja äfwen förluiter af
det kärasic man ägt. Skullc wäl da Christ-
ne kunua hoppas at ut: ett ostördt suines-
lugn fä ujuta frukterne af dcu saliggöran'
de läran, frurtcrne af lesu död och förso-
ning, utan at lida de swäraste anfall af
vtron, hwars lömffa etter uppcntara assikt
i alla tider warit at förringa dcn siorc För.
losiareus ära. Af alla otrous och lättsi»-
nighetens emot lesu forsonande död nytt-
jade inkasi, är dock intct sallsammare, in-
iet djerfwarc, farligare och hardarc, än detsom hämtas af ett därattigt förcgifwandc,
at denna lära stulle icke allcuast förnnga
dpgdsns wärde och stprka, utan ock lemua
lasten de friastc tömmar.. Har Christus
dödt för mennistjornas spndcr (sägcr
ssi äro syndare, «mdcr hlvad brottflighct
som liälst, befriade frän allt auswar ochsirass;' hafwa deras straff blifwit gcnom
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H!),!wm bctaldc, fä äga de en fullkomlig
frisa,qclsc ock) forlatelse: sro allaGuds for-
drinqar hos ett brottsligt stäate tilfpslcst
aiordc, och en enda persons död tiiräcklig
lolon för alla, är all stillnad emcl-
lan dyMn och lasten uHäfwen; dp,qden
har cj fitt sanna wärde och upmun-
tran, zncn alle hafwa tilständ atutöfwa la-
stm, cn.cdan dcn en ,qän,g blifwit straffad
cllcr bctald, Dcnna brottfliaa siutfonst sö-
fcr ssq äfwcn i inänge mcnnistjors lättsin-
mcchtt ctt stags Md, Wi wiljc ickc för-
dölja, hwad erfarenhcten oipcklmtwis bcsan-
nar, at dc gifwas, som misibruka Gnds
nad til sjclfswald, och insöfwa sitt hjcrta
mcd falffa bcarcpp pm denna Guds nad,
som.i Icsu Christi död blifwit upvcnbarad;
do ,gifwas, som undcrallfin säkerhct i spn-
dcn, likwä! ssp til det uppenbarade ordet,
för at hämta stöd för sinfördoms-
fulla manan; do misitpda ock lvranqa mam
,qa taicsatt och löftcn,. som fmnas l Apost?
'larnes ffriftcr om Guhs förhnllando
mot syndarc; när dct saaes": (Rom. 5:
LO.) där synden öftvcl-fiödar, är näden än
mera öfwcrfiödande, tankcr dcn lattsinm.ac.
at ju mera man fpndar, desto siörrc nad
stall man winna. När Apostolen Johannes
(1 Vrcf, 2: 1.) säaer: om nagsn srndar,
da hafwe wi en syrsivarare när Fadrcn -->

Icsnm (hnswm som ränfärdiS är, fä
tror
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tror yen fäkre, at där finna förswar för ut-
öfninqen af sitt upsätliqa blott. Mn Hu?
ru förwillar sig icke det förwända hjertat,
bäde hos den otroane cllcr Religions-bespot-
tarcil, och den spnyaren! I sin
blindbct st dc ickc klarhetcn af Icsu härli-
M Evanqclium; Tackelsct bängcr för deras
egon. Af brottssigt öfwcrdad 'wilja de of-
werändakasta alla de cnklaste grundcr af
sannt och rätt, af dygd och last,' för at sä
mpcket sakrare kuuna smädalcsum,och syn-
Pa. Wi tale icke om de enfaldiqc och swa-
qe, hwilkc näqon gilng kuuna ftla af oför-
ständ; wi tale om de upsätliqt
soln ansalla Icsll försoninqs lära, i yen
djcrfwa förefats, at förminffa de§ wärde
l)os sine bckannare. Wi tale om Pcm, som
misibruka Guds näd til lättsinniqhct.' Up-
lösom dä deras sjclfqjorda iufast, hamtade
frän sjelfwa sanuinqcns kalla, den de söka
bortarumla. Paulus i de anförpa ordcusom böra uti sitt sammanhang läsas, ut-
jrpckcr dmna tanken: ehuru ock synd<:nwo-.
pe öfwerflödande, är hock Gud? näd wida
högre, Talct är om cu spndarc, fom llp-,
ricktigt erfälniep och änqrar sin sr.nd; wil-
korct för honom ar bättrinaen och tronz
.qrundcn til Hans brfrielsc, frän fpndastraft
ifet ar Guds oförtjenta näd, som är,qenom
Icsu försoninq bcscqiad. Säqcr ban icke
dct.ta uttrpckeligen '.ltc helq sitt sänyebref?
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Förckommer hän icke alla säkcrhctens inkasi,qcnom dcnna fmgan: Skole wi dä för«
bliswa i syndm, pä dcc nadcn stall öfwer»
fiöda? (Cap. 6:1.) Gkole wi <>mda, eme»
dan wi äte m-,der (V. Borrr
dcc! Huru stola de so,n dodr ifran soiden,
d. ä. assaqt hcuue, och ällä spndiga tnstar,
tnera lcfwa i fyndcn? (v. 2.) Äre icke
fasmnr»'. blesne rärrftl dighecelw
tjcllare? (v. 16.) iui samina Mciuna talar
afiven lobanms til dl,' npsiomwandc:" derca
siliftver sr I ickc stolen synda,
wcn Deraf wcte at wj kanne
nom, on» !vi liglle Hans bnb, (d. 3.) och
drn so,n af Gud född är, d, ä. cn botfär-
diq och sann Christcn, st><idar icke af npsät.

For>vändt och emot lnennistjors allmän-
na känfla är det äfwcn, strtdande, at benad-
iunqs.l gcnonl lesum sinlle aiftva brottssig-
hctcn ctt öppöt ntrynnftc.

.
We dcn sonen,som fräckt ,fömktar sin ffonfänimc fader;we dcn kanstolöse wännen, som stdan hanförolälnpat sin wän, och chunnif förlatelse,

bctaf to,cjc si,q anledninq til en ny förbtp-
tclse; we dc nproriffe Mdersätare nti ett
Samballe,, sM förakta cn offp!di,q främ-linas förbön, eller sjclfmanta borqcn, ellcr
spotfft förkasta en etlagd lösepenninq, samthastä til nyci brott! Vettä är dock säll-synt, är onatnl-ligt ock stribandc emot erfä-
reNheten. Huru wwna.t är dct dä icke,
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emot dade insnstlighctcns känfla och det sIM
da förnuftct, at lesu lidande och döv/ dct-
ta stora och kraftiaa försoninas offer, dctta
cwärdcligä öch af GnV framMda,
ezempct, stulltz anscs säsoin cn forifarande
borqcn för oen hallstarrigä lasien, och at
korsict woit ftistadcn.för allö framhärdandc
misidädäre, dä det likiväl endast och Menasi
äo cn tilfipkl för botfätdige sundare/ fiwilks
eftcr förcgängsn bättnnq, mcd eN lcfwandc
föttröstan ti! Icsmn, sip til GNds barmber-
tiahct. Barmhertige Fader! Mrk Dinci
lroana,' ehuru ännu swägä och af ofweril-
ninq felande, barn uti "dcnna huqneiiqa
försäkran om dcras spndcrs fötlatelft för
lesn Cbristi döds ffnll; förjciga ällä olrons
och, lattsimuqhetctts fZrsök emot denna häl-sosamma lara; war osi nädlg, och bistä ost
lvid en ttpmärkfam betraktelse öfiver lesti
försoninq/ sä at wära hjertan mZttc kanna
siq dcriqcnom frän spnden afffrackte, samt
undcr en rcdlig battring tröstads och httg-
sivalade! Hör otz! -^

UlMdlitG
lesit FörsoninZ, sasont det höystä wäN

och tröstcmedel. «) Gasom war»
ningsmedel einor syndm; /3) sasom tröstes
medel för Vm bstfärdiZe och fromme.

För>



Forsia Dclcn.
«Ät en mcnniffja master näsiän wid hwarje
stcg pä sin lcfnadsbana, känna intrpcket af
sin swaaa och sinnliga natur, som genom
cn mdaNde lnsia för det kroppsliga och dju°
rissa, qenM öfimrdrift af dc ntwärtes
hofwcn, gcnom de sä ofta utswäfwande
sinnliga föresMnlnyarNc och sinnets uptän-
da rörclser, ss häftigt arbetar emot förnuf-
lets, dcn ädlarc ftihctens och salnwctets
länsiä; At wi sä ofta kanne osi öfwerwäl-
digade qf brisicr i försiändct och wiljan, sS
ofta inledda l oknnnighct, fördomar,
lor och olyckliga wanor, hwilka dels härro-
ra af lvsr räcn oformogenhct eller tanklös-
bct, dels blifwa gcnom en wärdslösad upi
fosiran undcrstöddc; Ät wi Uti nmgnngct
mcd wara likar sä ofta förledas til det on-
da, -emcdan wi ft det sa mänqfaldi.qt ntöft
was och draqa ined siq naqra ffenbara, mcN
misiförsmdda, fördclar; Dctta allt är ett
sannfcirdia tckninq af wär bclä,gcnhct i lif-
roct. Opnden likasombor i wär dödeliga
kropp, bchcrrssar wär själ, och spnes sä of.
ia rpcka til sia stprct wid wara bnndlingar
i werlden. Wi «ae wäl medel, af Okapa-
rcn o§ förlänte> til at bcfästa o§ och strida
cmot lustarnas och wcrldens förförclscr;
Dcn inre känsian af godt och ondt, förnnft
tet/ och samwetet höjer sin röst at äterkalla



osi ifran dc.", sinnliqa lustatt/ frän wäM
stcn oc!)
allt Jeni förcställcr osi Gnds hcii,ia
)viljn och'laa, äfwcnsvmdct högsta !-:<s:,si?7
i au fmuomiighst, .Gtids »H
jordcn; Re! isonen föwMcr'os; äfssMen vä
Gild 06) Hans närwarclsc, safom n.aqlig
at qwäfwa all retelse til sunh, saint lcuNar
osi hoppct oin Hans difall och kärlck, om
lvi Uoact llpf!)llc Hans wilja l iMfardiq-
h?t; Ia >r4 knnkc äfwen af lastens egcn
sipgqctsc, och dcn ölpcka, hwarc svlldarcnstöttar si,q> häntta' cn ickc öMmdad ellrr
ftllktlöö wanting cinot dcnsämma; tp ffulls
ickc de bcdröfli.qä wcrkninqarnc eif syndcn
bpra awnnflonc i det yttrc M,assa dcn djll-
riffa mclw.istfan iftän at i cn ftamtid för-syndck sici, sä wäl cinot sin eqcn timUaa
sallbet, som lncnffligbeicns och'
lngn? Mcn stdan wi smninanlaknat och'
mcd ywarandl-a jämfört alla desiä naturliqa
och reliqions .qrundcr/, som til förswaqande
af spndcns Mldc wisicrli.qen Hä incick ärr
ett sätt bidragazi öfiberwägom hnrinvida bownna wara tilräckliqe och nog kraftiqe til
sitt ändamäl; FtaZoin etfarenheten, sa wäl
dett dagelM/ soitt alla kiders och lncnnl-stjors, oln dcM medcl warit och ä?o noq
afsträckande/ nog warnanöe,, samt öm, dM
bedniffa wcrlden, förc lesu ankomst ochförrän korsiets Mra förkunllades, kände dcn
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blpgsel, oro och afstp för lasten, som de
hwilke i lesu namn, och uti tron pä den
Korfffaste, öfwergingo ifrän afguderiet til re-
nare seder. Hwilka afffywsrda laster woro
icke hos hedningarne radande, och esomof-
tast af sjelfwe de wise beprifade eller föröf-
wade? Huru ffulle fasan för all sund ochorättfärdighet kunna utan en listiq föreställ»
ning om Guds strassande rättfärdiqhet uv-
komma? Upstiger icke sjelfmant i spnoarens
tankar begreppet om en rcittwis Gud? och
vm ej dctta begrepp kraftigt underhälles,
huru stall kärleken til det goda bliftva i
hjertat werkande? Och monne kärleken tit
Gud, sasom wi Hvnom efterlesu lära kan-
ne, wore ensam en tilräckligt bewekande or-
sak at fly synden, monne den wore mägtig
at Kos en syndare uplifwa en werksam och
ständaktig afsty för det lastbara? ja, vm
wi äfwen medgäfwe, at minnet af Guds
barmnertighet eller kärlek i allmänhet, jäm-
förd och förbunden med betraktelsen om
mennistjans sanna wärde> kunde medföraängren sasom en följd, ka n wäl denna än-
qer, denna blpgsel, denna oro m hafwa
handlat emot det älffanswärdaste Näsendes
lagar, blifwa en säker kalla til.all rättsin»
niqbet, dyqd och belqelse? Blifwer det icke
i alla tider en erMnd sanning, at ju rysli-
gare, strassbarare och olpckliqare wi före-
Mlle otz spnden wara; ju klarare och lifli-



gare wi inse Guds rättwisa lvid utöfningen
af Hans heliga laqar, utan at derföre pä.
dickta Honom en läq hämdlpstnad eller en
blodtörsiig wrede: desto renare stall wärt
begar, at Honsm täckas blifwa, desto up-
ricktiaare Mrlek til dpgden ffall t wärt hjer-
ta upiifwas.

Det är lesu försoninqsdöd, som pa en
qäng och för alla tider uplifwar minnet af
spndens 'straff, 'förffräcker och warnar; der-
af mäste äfwen det bittrasse Hat til all o-
rättfärdighet hos spndaren upstiga, hos den
botfärdige stadgas, och hos den trogne da-
geligen fortsckttas.

Wi wilje 'säledes 'nu närmare wisa,
huru lesu död, säsom af Gud föranstaltad
til det fullkomligaste och war-
ninqs medel, 'pttrar sin werkan sä wäl i
anseende til spndens närwarande, som til-
tommande olpckligä följder. Betraktom.

Först de 'närwarande eller timliga straf-
fen. Af de mängfaldiga pläaor, dem en
syndare redan här i lifwet ädragersig, äro
en del ckroppslige., och desie äro o-
fiiljaktigt förbundne med 'wsr Fordista na«
tur, och kunna 'säsom naturliga följder af
wära aärningar 'icke 'uteblifwa, icke uphöra
eller forwerlas, ehuru de kunna mildras;
andre ater äro andeliqe, som blött kännaV
innom själen. En ädragen sjukdom,en ge«
nom oordentlighet förswagad hälsa, förlu-
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sien af gods och sm, kan icke äteraä eller
til intet göras. Desiä syndens följder kun-
na ännu hos den botfärdiqe fortfara, utcm
at han derföre förlorar hoppet om en sannbenädnina och frisägelse ifran de andeliqa
strassen. Säsom lesu afsiat icke Keller war,
at ät sin läras bekännare förffassa jordiffa
fördelar, sa äsyftade icke Hans döb naqon
warninq eller förlosininq ifrän de jordiffa
bekymren och qwalen, ifrän fattladom, sjuk-
dom, förakt och nöd; ty allt detta Hr sa
ofta wilkorliqt, och föränderligt, det beror
sä ofta pä menfflig försscktighet at oem fo-tekomma, mildra och ersättä. Mett de an«
deliga qwalen äro eaenteligen spndens ound-
wikeliaa och swaraste strass, som icke aflnennistjors näd, ej af naturliga läkemedel,
icke af osi sjelfwe kunna hsfwas eller ut-
plänas. De aro dock nödwandiqa, för at-
bereda en syndare til bättrina och omwän-
delse, de böra kannas i all sin styrka, för
at warna och afffräcka frän nya brott; ty
den sorg, som är eftee Guds sinne, ästad-
kommer bäirrinF til saUghec, den man ic-
ke ännrav. (2 Cor. ?: in.) At wara af
Gud ofwercnfwen, at kanna en ouphörlil
oro i samwetet öfwer Guds laaars brottsit-
.qa öfwerträdande, känna misinöje öfwer
sin stora ofullkomligbet och försummelse wid
llvfyllandet af sinä pligter, samt' en siaqs
iomhet pä sinnesglädje och frimodlghst wid
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öfwerwägandet af sin dageliga swaghet, at
kanna samwetsagget, denna frätande mat-
ken, som icke läter sig fullkomliaen döfwas:
Allt detta är ju oundwikeligt, är nödwän»
digt och rpsligt. Eller ffole wi at
brottstige i den enstilda och samhälliga lef,
naden mä undgä desiä qwal, hwilka liksom
plägo-andar förfölja dem för sinä brott?
Skole wi önffa, at menniffjor icke kände
nägon blpgsel innom sig, da de i Kemlig»
het utöfwa en synd, ingen förebräelse for
sinä försummelser, ingen oro öfwer sinädärffaper, och ingen försmak af Guds straf-
fande rättfärdighet? Nej, sä länge wi ej
förlorat aktningen för Guds laqar och dpg-
den, stall ej lasten anses med likgilttghet,
«tan alltid wara afstpwärd. Wi wilje be-
trakta detta afffywärda i twänne wigtiga
afseenden, dels hos den aldeles oförändra-
3>e och säkre spndaren, dels hos den botfär-
dige, benädade och pä helgelsens wäa stad-
de menniffjan. Hos den förre maste för-firäckelsen för Guds rättfärdighet, äfwen-som samwetsagget kännas i all sin stprka,
vm han ffall kunna förbättras. Hos den
sednare bör en dagelig afstp för synden un-
derhällas, om han ffall fortgä uti helgelsen.
Ehuru nu en märkelig stillnad är emellan
dem bägge, mäste dock spnden framställa sig
uti sin rpsliga gestalt, om den ffall, antin,
gen uti den första bättringen, eller den fort-



gäende, kunna afläggas och qwäfwas.
Framför allt är förlusten af den tärleksri-
kaste Faders ömhet, det swäraste, som den
benädades känstofulla hjerta kan erfara ellcr
ftMa. Mätte han icke hos sig sjclf qwäf-
wa denna fruktan, emedan dm är en dage-
lig päminnelse, en ständig upmaning til
strid emot synden!

Säsom ett warnande erempcl häruppa,se wilesum, denne rättfärdigaste och offyl-
digaste, som af qwinna född warit, huru
Han kämpar och qwäljes lcke under sin egen
börda, utan för werldens, för spndares och
sine wanmagtigc wänners stull; scr sig uti

.smärtans stund, och i det ögnablick, dä
Han ställer sig för den rättfärdige Doma-
ren, öfwergifwen af den hugswalelse, öan
alltid förut kände i samtalet och umgänget
med sin Fader; känner innom sigdetzamar-
ter och qwal för spndares brott, dem Han
bar til försoning; ty simnerligm Hau bar
wära synder Han är sargad för wara
mistgärmngar, och stagen for wära synders
stull; näpsien lag uppa Honom, pä der
wi stulle frid hafwa; (les. 53: 4. 5.)
Skulle wi alltsä ej annars finna spndens
rpswärda följder, eller ock genom wanan
döfwa des förebräende mäste dock
dstta högtidliga dödsstrass tilräckligen ljuda
i wsra sinnen och bjertcm, samt äterkalla
vtz ifrän sundalustanj tp sä wist som wi se

Med-
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Medlaren, lesum, nedtryckt tit jorden af
den bittra känstan, som sundiqe mennistjor
förtjent at bära, sä wisit stall äfwen detta
samwetsqwal följa uppä hwarje upsatelig
spnd, bwarje brottstig swaghet och wards?
löshet, samt redan i tiden hämnas spnda-

rens fräckhet; men hos den ängerfulle och
samwetsqmnne lesu efterföljaren stall deH
inajuta samt bibebälla en beständi,q afstn och
hat til synden. lesu död är alltsä ej alle-
nast ett oförlikneliqt beww, at Gud, som
detta medel forordnat, redan i tiden straft
far, utan tjenar äfwen vä denna grund til
Vormun.

För det Andra säge wi, at lesu förso-
nande död är äfwen ett bewis deruvpä, at
Gud i ewighec straffar. Sä witzt det näm-
ligen är, at Gud är rättfardiq ock) mäste
strassa den framhardande ondstan med fin
ewiqa onad, tn Han är oföränderlig nti
lättwisa, säsom Han är omatttq i wishet
och godbet; sä ofelhart mäste det äfwen wa«
ra, at denna fruktan för de tilkommande
plägorne i sjelfwa werket en gäng stall uv-
fyllas, om ingen bättrinq mellankommit.
Mennistjans andeliqa natur, som här i lif-
wet kan, eöuru ofullkomligt dock werkliqt,
tiltaqa och stadfästas i det goda, kan bekla-
f!eligen äfwen forfalla til en djurist wildhet
och hgrdnackadt begär til det onda; Följ-
derne af detza stridiga sinnelag äro oM
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acktige. Den förhärdades känfla, som ej
med detta ftpktiga lifwet uphörer, mäste i
det tilkommande upwakna til ett oerhördt,
ett obeffrifweligt samwetsqwal, til en rps-
lig saknad af all sinnlig förtjusning, til
saknaden af Guds nädiga närwarelse och til
alla qwalfulla fasor. Hwad menniffjan i
tjden sär, ffall hon i ewigketen upffära.
Nngest och, we öfwer hwar och en menni»
st,«s själ,, som illa gör; (Rom. 2: 9.) Wi
behöfwe icke för det närwarande beffrifwadesiä tilkommande plägors, art,, säsom de
antingen i den Heliqa, Skrift afmälas och
förestallas, eller af förnuftets grunder mastse.rkännas. Det. är nog, at wi, förwitzade
om deras werklighet, rpse för faran at fal-lai i den Rättwise Domarens Känder,. och
at wi med bestörtning stade lesum,, hwil-ken, däHan i Gethsemane under den djuva-
ste smärta suckade och, sade: min siäl är be.
dröfwad mril döden min är dec
möjeligr, sä gänFe kalken ifrän mig,
och dä. Han pä korsiet bittert klagade sig
wara öfwergifwen af Gud,, likwäl allt full-
komnade,. sma,kads dödens. bitterhet för osi
alla, och med sin, Vudomliga blick ssg och
kände det, gränslösa qwal,. det djup af elän-
de, hwari syndare borde nedstörtas. O!
Du wälsignade Förlotzare! Om min inbill-
ning kunde föreställa sig hwad smärtsamma
känflor uti Din offpldiga själ upstego wid

den



den annalkande domen infor Din Faber;
om min ande nedsjunka til den hem.
lighetsfulla angest, som öfwergeck bela Din
Ml wid äsynen af det förestäcnde lidandet;
jaq ffulle dä men huru stulle jaq eller
nagon dödlig kunna förklara eller inse del-
ta ? la,q will med häpenhet bcundra stor-
heten af Din själsstprka, som mera än en
gäng afflog all dödsfruktan, jag will beun-
dra djupet af Din wishet, at genom Din
vutqrnndliqa smärta injaga hos mig för-
firäckelse för de namn- och ändlösa plägor,
som i ewigbeten öfwergä alla fracka
te. O hwad qwal, bwad strass förestsr ic-
ke brottet och orättfärdiqhetcn! Hafwcr
Gud icke stonat stn egen Son, myckr nnn.
dre skall Han lämna den hallstarrim orrog«
ne oftrassad; — Warnad for hwarje
spndig tanke och utbrott, stall jag fullbor-yg helgelscn i Din sanna ftuktan.

Undra Delen.
Wändom nu äfwen war upmärksamhet

til bctraktande aflesu försoningsdöd, ifrän
en annan fpnpnnkt, sä wida den nämli,gen
trostar, emedan uti denna död owedersäge-
ligcn liqger förborqad den tilförlitligaste
grund til huqswalelfe, för en botfärdig ochsann Christen. Tröstemedlec ffönjes näm-
ligcn uppenharligen i hela dcnna näde-an-
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stM. Dä minnet af lesu död ä ena sidan
upwäcker och bibehäller en ständig afsty til
spnden, sälunda, at den bereder spndarcn
til känflan af sitt förderfwade tilsiänd, och
leder den ängekfulle til en Heliä, förcsats, at
för alla tider afsäga sig spndens olpckliga
tjenst utbreder det ä andra sidan ett ljuf,
liqt lugn i själen, samwetets frid och för,
tröstan ps Guds barmhertighct. Detta kun.
ne wi med trpqghet bewisa, och med en full-komlig tilfrcdsställelse för wärt hjerta an«
taga:

i) I anseende til hela den framfarna ci<
den af rvär lefnad, och de förut begängna,
men genom en alfwarlig bättring afiagde
ft»nder, hwars hugkomst icke kan wara osi
likgiltig. Äre wi nu genom -Hans nad,
uran war sörrjenst, benädade ge>io,n den
sörlosininF, som af lesu Christo stcdd är,
hrvilten Gud baswcr ril en ,'ädastol,
nenom rron pa Hans blodiga död, n! ar
bewisa sin barmherrigher genom forlarclse
för de under Guds rälamod begangna och
framfarna (Rom. 3: 24. LZ.), sä
kunne wi. witzcrliacn med fullt förtroende
framgä til denna Guds nädastol, wi kunne
wid lesu dpra forsakran, wid Hans dods
äminnelse, och wid böqtidliabcten af dcnna
Gudomli,aa anstallt, lifttqt fortrösta pä den
Varmbertiae, at Han förlätit osi wara spn-
der. De ffola alltsa icke mcra wara otz til



en börda; de ffola icke förffräcka osi med de
bittra förebräclser, dem wi, förut kände in-
nan wi flydde til Hans näd,. som afplanat
wara spnder. Böre wi icke, Mristne! län-
Mftdan hafwa warit försatte i detta trö-
siefulla, dctta fteliqa,. detta luqna, tilständ ~

at utan en frätande. oro ihoqkomma bwad
wi fordom warit, och hwarifrän wi blifwit
bcfriade? Aldrig kan wäl den ftamfarna,
tidens minne icke Heller böre wi
med kallimnighet, tänka uppä fordna
willfarelser och felsteg; men. det tröstar otz,,
at de samma icke mera otz tilräknas til för-dömmelse, icke som wi genom än-
gren och bättringen förtjent detta, b.lidare
öde, utan af näd för Hans ffull,. som til-
säger otz frid och förlätelse. FöreMom otz
den olika sinnesförfattning, som war
twänne personer, hwilkas erempel siä lika-som i en tafla afmälade i'lesu, lidandes
historie; jag menar den botfärdiae röfwaren>
och den förtwisiade ludas. Bägqe hade
beqätt den qröfsta miAqärninq, bäqge er-
kände det äfwen, den förre likwät med eu
upricktig änqer, med förtröstansfull föresats,,
at i döden följa och bekanna den, walqöran-
de Förlotzaren; den sednare äter,, stadnande
wid änqrens fasa, öfwerlämnade si.q til för-
twifians olyMiga utbrott. Med en enda o-
twunqen bckännelse: wi lide der wara gär<
ningar wärde aro, «ncn denne haswer inrer
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ondr yjorr, betpqade den förre sä wäl finafstp for sin förda wandel, som ock finständaktiga öfwertpaclse om lesu helighet;
med sin ödmjuka bön: H?rre ränr pä mig

wisar han sm förtröstan pä lesu i sjelf-
wa döden lifqifwande förmäga, och Kan
blef tröstad. Den stdnares öde ar nogrps-
ligen kändt, för at beböfwa uprevas. lesumäqtiqa förlätelse trängde icke til Hans ora,
tp han tänkte: min mistgärmng är störreän ar den kan sorlaren bllfwa.

Säll är da den man, hwilken öfwer-trädelsen förläten är, säll den, hwilken Gud
ej tilräknar Hans misigärning! och denna
syndaförlatelse, denna wiDet omGuds näd
har ingen säkrare grund än lesu fsrso-ninq; tp man mä l stöd af förnuftets er-
kända satser fritt bemöda ssg, at .qenom en
dpqdig wandel winna luqnet innvm siq,
och bifall af andre; man mä uphöja men-
nistjans wärdc til bwilken fullkomlighet el-
ler inbissad storbet som bälst; answaret förmcnnistjans bristande fullkomliqnet och förnennes spnder qwarblifwer dock säsom en
trnqd, hwilken förnuftet ickc kan tilförlit-liqen häfwa, och swaret pä denna ftäqa:
hwad stall en syndare göra för at sa for<lärelse, kan aldrig annorstädes ifrän häm-
tas, än af Guds oförffulltn näd i Clmstolesu.



2) lesu död tröstar osi öfwen för de»
«ärwarande tiden. Vien acktom osi för ett
migtag. Wi sägeicke, at tröst ochchugswa-
lelse kan tilfalla en spndare, som qwarblif-
wer i spnden och upsäteligen handlar emot
Guds lagar; tp detta wore at göra lesumtil en syndatjenare. Nej, endast den bot-
färdige, under känflan af spndens styggelse,
endast en redlig Christen under den dagcli-
ga striden emot sinä vegär och werldens re«
telser, stall finna sig hugswalad i det ög«
nablick, dä nädens röst wscker Hans bjerta.
O! hwilken outsägelig, hwilken inncrligt
rörande tröst för den, som sig bättrar,
bwilken uprattelst för den fromme, at För-sonarcn kastar pä honom en medömksamblick, säsom pä Petrus! Är det möjeligt,
at uthärda denna ffonsamma, denna med-
lidsamma, denna icke ffarpa eller fördöm-
mande, icke straffande blick, utan at röras
til blygsel, til oro, til änger, til de bit«
traste tärar? Kunde han, som af feghe-
tens öfwerilning och mennistjofruktan Kft
werrastad, förnekade sm Frälsare, kunde
han som icke med hjertats, utan mcd mun-
ncns twlln.qna bekännelse felade, icke annat
än med swidande förebräelse i samma stundfördömma sig; hwad stall dä den upsätlige
och förhärdade spndaren kanna, hwad stall
han göra, hwart fly för sma brott, hwarsöka sig undflpkt för det en gäng waknan-
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de samwetet? Den forlorade sonens erem.
pel mä honom äterkalla frän sin wederstpgg-'
liga wanart, Petri blpgsel mä honom öf-werkomma, och lesu wälsignade, Gudom«
ligt ftan sin himmel städande öga mä ho»
iwm möta. Eller ffall den brottstige bort<
wända sin spn, förhärda sig ännu mera och
hasta til npa misgärningar? Förhardads
menniffjobröst! du är da brutet ur sjelfwa
klippan, du äger wilddjurets art, du är ett
mitzfoster i hela stapelsen; man äger ej ord
va) bilder at afmäla dig. Men cinnu en
gang stada lesum i sin ostuld, i sinä mar«
tcr, i sin död; hör Honom ropa: förlär.
Wakna upv du som safwer och statt upp
ifrän de doda, d. ä. ifrsn din dödlika spn-
dasäkerhet, sä warder Herren lesus dig
uplysande. (Eph. 5: 14.) Stadna i loppet
af dina spnder, rps och fall Honom til so-ta, fom dig försona kan!

3) Med M kan än widare en sann Chri.sien, ja endast han kan, trosta sig af lesu
nad, under hela lopper af sin gudaktiga
wandel; tp sedän han, ehuru i swagheten
likwäl redligen, upfyllt lesu fordran ombättring och tro, bemödar han sig ouphör-
ligen, at fullborda helgelsen i Guds sanna
frucktan. Han bemödar sig efter Petri fö-
restrift (2 Bref. 1:5), at i Hans rro
macre sinnas i dygden försigtinher,
i sorsiZrilheren mstMiZher, i niarrugyeten
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talamod, i tälamodec gudaktighet, i guh«
akrigheren broderl g tärlet, i broderllg
tärlet allmännelig mennistjZ-kärlet. Mm
under allt detta finner han M wanmäqtig,
han känner sin swaghet, han flpr til näden,
för at winna en ny stprka; han känner det,
men känner ändock ofta innom sia den in-
neboende swagheten. Hwarmed är det som
ban dä tröstar sig, för at kunna bestä in-
för Herrcn? Jo, han ägeren Förswarare
hos Fadren (1 loh. i: 2.), han äger det
säkra hoppet, at Gud för lesu ffull öfwer-ser med Hans brister, dem han erkänner ochuti en dagelig andans förnpelse afiägger<
Aldrig förnekade Petrus mera sin Gudom-
lige wän, utan bekände Honom under alla
faror, alla motstand och sjelfwa döden; Sä
stall ock hwar och en trogen lesu efterföl-
jare, tröstad under alla sin lefnads stiften,
standaktigt framhärda i tron pä Honom.
Häraf kunne wi

4) stuteliqen dömma, hwad hugswalelss
han af lesu försoning hämtar t sjelfwa
dödens stund. Det bör i sanning icke med
bekpmmerslöshet af otz betänkas, med hwil-
ka känflor wi stole en gang emottaqa dö-
dens, denne af Gud utsände häroldens, kal-
lande bud,. at ffiljas wid detta förqängliga
lifwet. An lefwe wi och njute Guds rika
wälsignelse i timligt afseende, men utgän-
gens timme är osi fördold, är owi§ och dock



'befluten. Lemnom osi altsä icke til ,säker«
het, ty höqst brottstiqt, och oluck/
saligl! Förjaaom icke dödens minne, ty
det är dock ljuft, at tanka pä ett förestaende
och fortfarande sallt tilständ; fast mera fö«
reställom otz, med Kwad sinnelaq,med hwad
frimodigbet, hwad lugn och gladje wi wilje
möta doden. Wi wete ju, at det är genom
döden, wi stole inqä i härliqhetens och o-
dödlighetens rike; wi wete, at detta lifwet
är förberedelscns tid, och "ewiabeten det rät»
ta mäl, hwartil wi stole wandra. Wete wi
icke, at den. som kallade siq och
war en menniffjas son, i ljuset frambraqte
'läran om ett tilkommande lif, at Han gc-
:nom korsiets död banade sig och osi wäqen
til lifwet? Ach hwilken salig tro, hwilkcn
härlig utsickt ifriin detta mödornas, pläqor-
-nas. willornas och swaqbetens land, til en
fullkomli,qare werld, där inga brister, intet
mörker, intet förtrpck, inga qwal mera fin-
'nas! Upmuntrom osi, Christnel I som ägen
ett renare begär och tä-nsta för en ädlare
sällhet än den, som af det joroista födes,
upmuntrom osi, at pä denna siund, som wi
ägne til äminnelsen aflesu försoning, stä»
da Honom i sin segrande öfwergäng til den
Ewiges thron, hwarifrän Han utgänqen
war. Wi kunne sannerligen icke med sam.
ma Gudomliga ständaktighet, som Han, li-
cha och dö, icke i samma ändamäl underka-
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sta osi döden, icke likna Honom, Fsrlosia«
ren, uti den oändliqa och alla änglars full«
komlighet wida öfwerträffande
het, hwarmed Han inträdde i Guds Helge-
dom. O, huru stulle wi i samma mening
och kraft, som Han, kunna utropa: Fader,
i dina händer befaller jag min anda! Men
Hans Gudomliqt närwarande anda kunne
wi'til wärt biständ akalla; wi kunne med
den döende Stephanus sucka: Herre le<u,
onamlna min anda, och med den botfär-
dige röfwaren fä af Honom denna dyra
försäkran: I dag stall du wara med mig
i paradis. Det är dä endast Hans orpgge-
liga försäkran, Hans död och försoning>
som osi i dödcns stund tröstar! Huru stole
wi, säsom spndare, tilägna osi detta hopp-
fulla löfte, om wi icke i sjelfwa döden än«
nu tänkte uppä den försoning, Han werck-
siällt för wära spnder? Ach! i dcnna do<
dens annars rpsliga siund, dä minnet af
alla wära brister, swagheter och synder,
dem wi wäl redeligen, men sä ofullkomligen,
sngrat och astagt, stulle pläga osi, och
som tilstänga wägen til den Ewwes nad t
en säll odödligbet, stall lesu döds-änunnel-
se göra osi frimodige til at dö, och efter do-
den träda inför Domaren; tp Forsonaren
är dm, som osi ä Guds wäanar dömma
stall. Är Han dä tillika wär Försonare och
Domare, sä kunne wi ej twifta, at Han
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fastMt sm eqen förscnande död sZfym ett
grund til wär fullkomliga benädnmg i dettilkonunande»

Tröstemedlct är säkert; mätte wi tUie.
Mwi kunne beraf delacktiae blifwa! Nen
i?, n krones> utan at tzan käm«
par, inqcn kan winna lcNM> Utan at full«ända sin bana< Det blir da at
Non? cn n»rick'tig tillampninq pä otz sjelfwe,
i ftrbindelse med en ftrnyad granffninq afhela wärt tänkesätt, sinnelna öch wändel>ej allcnast nu utan ock esomoftast betrakta
wiaten af lesn försoning, ty est?r w: nu
k. B. dafwe frihet at ingä i det allrahel»
gaste (til Gnds barmhertiqbet), genom le-su blod (d. ä. Hans dövs försonina), <H
lät oft framgK mcd ett sannstMZc h ert<t
mi en fullromlig rro, renade" i wära
hertan och samweten ifrän vec onva,
blbchällande wärr hopps bekännelst falt>
emedan Han är rrofast, som ost loftet glf.
wir; <-- ty om wi mrd berädt mod
asialle, stdan wi ancagir och erkänr densanna läran, sä är intet off v öftiZc til syn-
dernas förlätel,e, uran wi hafwe at wänta
en föi ffräckebg doni och en hälNnande laga,so,n stalt förrära alla morstsndave
10: 19-27.) la, gifwes i detta lifwetnägot stort föremäl för war odödeliga själ
til cfterfmnande, gifwes ett stort erempel,
hurn wi böre troget upfylla wara answars-
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fulla pligter, medan wi här lcfwe> .qifwes
nagon grund til tröst och huqswalclse för
o§, uti det oroade sainwetets smärta och
qwal; sä är det dctt storc Förlosiarcn, bc-
traktad i sin Gudomliga lvandel och salig-
.qörandc vöd» idfta nog Kafwe wi sirat ett
sorgset minne af Hans ojkoldiga och blodi-
ga död; mängen torde mcd Icrusalems döt-
trar, blytt för den fkmden, fällt tärar öfwer
Konöm, och klagat öfwer den härdnackade
werldens grnmma sörfarande mcd denne
Salighets Hofdingen; mängcn tordc ucksä
uti HonoM icke sett annat, än ett fannimqens ständakiiga wittne, som ltpossrade sitt
lif för den läran, Han förkunnadc; Icke
har de menniffjors antal warit ringa, som
«ti lättsinniq sorglösbet öfwer sitt eqet
ständ wäntat sig en läkande kraft af Hans
«tajuina blod och rysliqa sär; Hafwa dH
Pepe blifwit i själett alftvarligen
de, warnade och iröstade? Hafwa de wun»
mt hwad de sökt, hafwa de sökt och wum
«it den ädla frimodiqhet, at obcsmittade af
all orenlig lusta ftamtrada inför Gnds ns-
dathron, i lifwet, i döden, och elvigheten?
Fruktlöst är dock döt hopp, som den obot-
fätdige fäfäng och i dödcns stund
sivikande är den hugswalelse> otron sig fö«
reställer. O, mstte dä denna toma inbitl-
ning, detta bedrägliga och ffugalika lwpp ej
swigt förfsra en där försoningens
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drtz förkunttas til snnVäresfrälsning! Ma>
te Du, nädens mägtige Ande! som aldrig
äil.warit hwilatide/ aldrig owerksam til men-
Nistjors räddning/ och til befeglände af le-su härliga försoniNg/ klart besiräla be ouv-
lpstas, w willstfördas och otrognas sinnen>
ät de mäga se glanseil af Hans
soin' ostpldigt lktz strasset för alla> samt äg>
tze rättighet at förläta! Mätte Ve mev för-
<kräckslst st fawn,- hwari de sig störta/öchtängt ifrän at ä npo> getiom, D. ftamhär»
dande otro och säkerhet, korsfästa sälighetens
Kcrre/ eller lrampa FörsoNingefts blod un«
der sinä fötter/ snart stpnda til Mens al-
tare/ där forbom den botfärdige' röfwarech
och sedermcra sä mängci tusendö älWrfulls
blifwit warnade och hngstPäläVe! Mä It«su sanne bekaNnare i lifwet och Vöden' til
frimodiqyet siärkte warva! Mä swigbeteli
fluieligeN berrönä de ttöendes hopp och 'faW
föttröstaN! ,

.

Ödöveliae Förlosicirei DU ätergeck, til
Din himinelsta härlighet med segren öfwer
den brotlstiga werldens djupcl förderf; Veti
tröst Du otz gifwit ät ewig, och wigt Mls
lande Din försoning!
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Predikan pa 6:te Söndagen
efter Trefaldighet.

(lämf. Utkasi. Del. 3: sid. 26.)

"83lifwen I wrede, sa synder icrV'; dew
na för o§ i den allmänna sammanlefnaden
sä angelägna erinran, om ctt Christeliqt för-
hällandc uti wredens stlind, ,lemnar Aposte-
len Paulus i Eph. 4.: 26. Intet är wan-
ligarc ibland menniffjor> som umgäs med
hwarannan, än at intaanc af sä wäl beaä"
ret til sin egen lpcksaliahct, som en häftig
afffp til M det, som kan dcrutinnan störa
dem, häftiqt upröras, ja äfwen draaas för
langt uti sm uptända sinncsrörelst. At,ge-
nom wreden uttrvcka sitt nnsinöje öfwer det
onda, och öfwer andra menmffMs oförrät-
ter, är i sig sjclf naturligt och läfligt, eine-
hän Skaparen nedlagt i wär själ denna
ömtäliga känsin för wärt wäl, och bildat
wär natur til hwarjchanda sinnesrörelser,
af hwilka wreden äqer en lcke obetpdlig
werkan. Tp sä länge det finnes en ffill-
nad emellan godt och ondt, (och dcnna still«
nad är ju ewardclig)/ sä länge menniffjors
gärningar och upförande emot otz uttra sig
, ett twäsalldigt afseende, antingen til wär
sällhet ellcr wär olpcka, kan det ej anses för
likgiltigt, hmu wi otz förbälle. Är kärleken
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tit lifwet inplantad i hela wär, sä wäl
sinnliqa som andcliqa, natur, samt närmast
förbundcn mcd känstan för wära likars
wäl; är dcn bnnden wid dp,qdens och reli-
gionens ory.qqliga lag, sä följer äfwen o-
twungct dcraf, at alla själens lidelscr, desiä
krafter som sätta vsi ml wcrksamhet, äro
högst naturliqa, sä längc de hällas innom
den aräns, sola af Gnd ntsiakad är.
Det ar ju nödwändigt, at i anseende ttl ost
sjclfwe och wära likar qlädjas eller sorja,
älsta eller hata, boppas eller frukta; nöd<
wändigt alltsä äfwen, at bctyga sitt hattil
det onda, genom en häftiaare den
wi kallc wrede. Dcn Christna lagcn lcm-
nar ch äfwcn en fullkomlig rattighet, at
med nit,, med alftvaro och rättwisa beifra
ej allcnast det onda, som osi tilfoqas, utan
pH det som i sanrmanlofnadcli träffar hwil-
ken ostpldiq som bälst. Pä den grund sä-
ger Apostelcn: V!:f.ven I wrcde d. ä. sa
ofta I blifwcn försatte l nödwändighet, at
ifra emot det onda, sä ofta wrcdcn upstiger
Uti cdert hjerta, sä icke. Det onda
bör cmotstäs och förekommas, lasten bör be<
strassas; och hwem känner ickc, at hwaroch
en mennistja, som bliflvit förolämpad,
hwar och en far, som ser lasten insmyga siq
uti Hans barns hjertan,hwarje domarc och
lagstiftare, som stall waka öfwer det enffil-
da och allmänna lngnet, mästc mcd sträng-
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bet behandla förbrytelsen? Mm MN boy
framför allt tUse, at icke derunder sunda,
hwilket ster antinqm ds man, ufan ofsaf
och förnqftig qnledning, utan sansning och
vfwerläggning, uptänhes til wrcye, eller dä
man wäljer otjenliga mcycl til utöfwande.
af den sammfl/ eller bcifrar det onda i otih
och omättligt, utan Mot uppchqll, eller ock
utan det mjnsta stdelmod, hlott i sientlig aft
sigt lemnar siq tfl det utbrottet af
wreden,. Hwilken klo? man stulle wäl bil?
liga etj sädant förhällande? Hwilken Cbri?
sien kan anse dettq sig wärhiqt? All
sirassninq bör ju flpta af ett broderligt hjcr?
fa, och sjelfwg wreden bör hafwa sin aräns«
sitt HnYaMl och sing lsfliqa medel. Aldrig
bör yen yttra sig gepom hat jil personcn,
utan M lgstey och det onda fom föröfwas,
Den bör stpras och inffränkas af sjelfwq
menniskjoMleken. Den bör fallan koonna
nägon gäng utbrpter, bör den ockfa lik
fiodey, som wattnap de uptorkade fältcn,
para wHlgörandc. la, en uprörd, en ädyl
Christen är det ocksH dä, när han warnar
öch afsträcker andpa frän det onda, om ock
han?j kan upvnä sitt hufwudändamäl, den
felande nästans sörbäitring. Wreden,, styrd
af kärlcken« mästs alltid bliflva en ädelt
werkands kraft til det ondas afböjandc, äh
MNsym nuldhethn hidragsr til lugnets äter?
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fiällande ibland menniffjor. Men Du
Me och Glldomliqe Menlustjowän ochFrä-
lsare, som lärdc ojz at rätt stpra wara sin-
nesrörclscr, Du miloastc af alla, som lef-
wat pä jorden! uptänd i wära hjcrtan kär-
lekens andc, at wi soin brödcr ärc, icke
synde emot näqon, ickc förbaste osi nti en
otidig ifwer, utan fastmcra mcd mildhet och
stonsambet bcinötc soin osi emotbryta.
Vistä otz med Din md, och wcrka hos otz
ett lefwando bcqär at troqet npfylla en pligt,
om hwars nödwändigbct wi wilje öfwerty-
gade warda, nämliqcn at

och nuldhec är der ppper-
sta »nedel för Chrisme, ar försörma
Zänger med andre.

At wäljss en medclwäq emcllan dcn strän-
Zaste rättwisa och mildheten, är for lnenni-
ftjor i det naturliga, och i spnncrhct det o«
förändradc, tilständct ickc sä lätt; ty egen»
kärlekcn drifwcr dcin noq blindwis til den
häftigaste, den oförnuftigastc wrcde, hwar-
wid man sallan eftcrgifwer af sin förmcnta
rätt, eller öfwerscr med andras swaqhcter.
Christendomen deremot instränker dctta
genkärlckcns och barohetens utbrott, för<
lvandlar finnclagct til en brodcrliq ömhct,
och liksom iimjutcr kärlekens milda anda
uti det kanflolösaste hjerta. Det är jn en,
ligt wär Frälsares Gudomliga hefallning

och
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och tilsägelst: Galige äro de satrmodiFs;
det är ju enligt Apostiarnes uvmaninq;
tVandren med all ödmiukhet och si^tmc>'
d>gber; (Evb. 4' 2,) Det är enligt med
det stora mönstcr, som osi i Ic u hcliga
wandel förelpser, at Chrisine bewisa sig
wänliae, efteraifne och ffonsamme i sitt
umgänge mcd sinä likar. Den allmänna
mennistjokärleken, alstrad af kärlekcn til
Gud och lemm, är den rätta Man til
mildbeten, hwarom wi nu wilje egenteli-
gen Kandla. I allmänsiet at säga, pttrar
dcnna dyod sig uti ett wänligt och ömt bc-
wötando enwt andre, i snnncrhct dä de fela
emot ofi. Den saktmodige eller milde wack-
tar sio ej allenast för aM sädant, som kan
siöta Hans nästa i inbördes sammanlcf-
naden, utan ock för en sträng behandting
af Hans wcrkettaa förstelser. Dctta qör
han sä wäl lltt sinä tankar och omdömcn,
säsom ock uti ord< athäfwor och garninqar;'
siillbet och lllgn utmarkcr bans
Kmhet och wänliqsiet ftptcr ifran Hans lcip-
par, eftt-rgifweillitt och skonsamhct följer
honom ide oförrättor Kan lider. Han be-
mödar sig alltid, at tilbakaballa esscr tpgla
sinä uprörda fHnsior, hwilka likasonl en
sirömmande fiod wilja genombrpta dc star-
kaste dammar; esler l<an är lik dct luana
bafwet, som sacktat sig eftcr den förfarliga
siormen. Tp hwad äw sinnesrörclscrne hss
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menniffjan annat, än en storm, som ofta
föröder ? hwad ar mildheten annat än ett
lnqn i sialen? Dömmom afwen om denna
Chrisicliga dpgdens wärde,af desi förbindel-se med andra ädla sinnelag, säsom, ödmjnk-
hetcn, fridsamhcten, wäliviljan ochgodhe-
ien: Ei: saktmodig Christcn förhäfwcr sig
ickc öfwer de fördelar,hanantingen i werd-
siigt eller andeligt afseende sger framför
andre, tu han betraktar sig alltid sälom un-
derqifwcn Gnds wilja, och lian anser sinä
mcdmenlnstjor sasoin lika deläqande i lesu
rike. Genom sitt wanliga upförande bibe-
häller och stiftar han ftid bland ssna likar.
Han är cj nägon hclrd domare öfwer an-
dras förstelstr, utan ban beflitar sig at förbati
tra och til rätta föra sin ftlande nästa.Pauli förmaning är städst i Hans minne:
IMdcr eder sasom Gnds utkorade all hjer.
tacs barmhcrtlcchec, odmiukyer,
sakcmodlghec, lgnlmodighcc; sä ar I haft
n»e>» talainod med hwarannan och förlären,
oin de» cna hafwcr nägot kiagomal emok
dcn andra; si;som Christus hafwer sörlgrie
eder, ja gören ock I. (Col. 3: 12. 13.)
Försonlialeten och wälwiljan emot nästan
flpter alltsä ifral'. mildheten.

Sedän wi nn »visat, burn mildheten är
bäde i allmanhet beffassad och med andra
Cbristeliga dngdcr nara förbunden, foljom
med ett nvmärksamt öga dcn saktmodige och
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mildc uti wisia betpdliga lefnads«omständiq»
heter eller förhällanden; wi stole deraf än
lifligare finna, huru älffwärd han är,, wi
stole kanna innom osi bchofwet af samma
sinnclag, i fall wi erfarit osi bitintils sä
ofta upretade, härde, stotandc,
samt i följd deraf misinöjde mcd otz sjclfwc.
Detta är ju sanna ändamälet af all Cbri-
sielig tros- och sedolära, detta är wär kal,
lclses rätta innchäll, at m nämligen mer
och mcr förbättrc wart hjerta och wära ft'
dcr, at wi assägge det onda, som wi bos
osi blifwe warse, samt bilde otz eftcr lesu
heliga efterdöme. Hwad annat bordc wi
äfwen äspfta, mcd desiä bostämda andakts-
vfningar och sammankomstcr, än
<tt en wcrksam Gudaktighet, allmännclig och
brodcrlig färlck hos osi mstte stadqas och
Ma allt djupare röttcr. Gifwc Gud, at
wi hwar och en sä alltid bctraktade de hö'
.qa och Gudomliqa sanninqarnc, dc höga
förcffrifterne i Icsn lära., at wi mcd hwar-
je andakt stadfäste dc .qoda upsäton, samtbrinqc dem til utöfninq.

Betraktom nu i) huru en Christen bör
wisa sig mild uti dct allmänna umgänqct
med alla mcnniffjor, oacktadt han ickc är
mcd dem pä nägot satt förbunden, cllcr af
dem förolämpad. Wi umgäs ju «) ofta
mcd andre, utan at af dem bero; wi föras
ftf cn wisi sällffapsbrift i samtal och um-
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aäMsi med bäde kändsoch Mnde,boqre och
fqttige och rike, unge och gamle; mcd

ett ord< wi umgas med mcnniffjor af alla
stcind, äldrqr och kön. Naturcns och lpckans

äro sä olika i rocrlden, at wi icke
en qang kunne tänka pa en fullkomlig jäm-
tjlhet l förständ och ffickligbet, i förmo,qen-
hct och 6ra, i eller timlig förnöjel-
se. Mcn benna olikbct nphäfwcr för ingen
ycl Yen jämnlika pligt och rcittiOet, wi alle
age sasöm mcnniffjor och Christnc. Alltid
,qallcr dettg buhet: Du stall älstg dw nasta.
Lpckgns och naturenZ företrähen in?
.qen at wara owänlig, strHf cller uti sitt
Umgange med andre. Kar lpckan uvhöjt ocn
ena til ett bbgt och anstnligt ärosiänd i werl-
dcn< den anhra til en böare ,qrad af för-
pnfts-obling, llpfostran och förädlinq i scder,
fs npttjar ban sasom en faktmodiq Cbrisien
henna förmän?ratt, til at lupnnintras i all
pdmjukkct, wanllqhct, milbbet. Han är ej
stötanhs nti sitt famtal med pe läqstt emc,
pan han dem högacktarisitt hjerta; lvänligt
pch behaqliqt är M bans hemötande. Och
Pen fom ofta i wcrlden, af sin däraktiaa
inbillning om det joroista förlcdd« öfwerqär
til Kärdbet och owanligbct emot sin torftiqa
pästa; den rike och tyckliqe, hmu wälqölandk
fnnde ban icke »vara? hnrn wälsianadt ffnlle
icke bans ininnc wara, dä ban qcnom om>
het och milyhtt ftter at ltndw dcn fattiaes
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ufelhet? Detta kärleksfulla begär ai lvaea
harmhcrtig, ffall hau ej kuuna upfplla, deu»
na himmeistä föruöjelsc ffall hau ej ujuta,
utan at mcr och mer inöfwa sig i saktiuod,
och höflighct mot den fattiga näsiän. Ty
hwad äro de statter, dcm I bcsittcu och med
sä oförtruten mödasamlcu, Ilpckausbaru!
Hro de ickc ett läll, en gäftva af den Ais-
wägtige? Wcteu I at edra riugaro
mcdbröder, dem aittiugeu otyckan cller för-
trpcket störtat,, likwäl i Gnds ögou hafivarätt at fordra HHde undsättuing af cdcrt öf-
werflöd, och ätminstoue alltid ett
fördragsamt och mildt bnnötande? Iklagcu
öfwer tidernas hardhet, lnen hwad glädje
kunna de störda ~ fom sa litet eller alsintet
bidraga til andras föruöjelsc? Likaledcs
aligger det den ringare, at med känsian af
sin wärdighct s6som nied
för andre, sä fficka sig i dcras sälljkap, i
samtal och ätbörder, at han ej fönh-as öf-
wer sm olikhet i stäud, cller annars upförer
sig ohöfwifft. Kärlekcn stprcr Hans tal til
mildhet och saktmodiql,ct.

/3) Meuuiffjor, mcd hwilka wi umgäs,be-
finnas ofta swage til kropps och finneskraft
ter, mcd ;uäuga bristcr i förstän'
det och hjertat, obctäuksamme, ja äf,ocn til
en wi§ grad föraktligc och löjlige. Hm u ffall
en saun Chrijien fficka sig i deras sällffap?
Skall hau wäl med sitt omdöme forlöjliga
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hein, Ml han forakta och sara dem? Lät
ock wara, at de äro lastfullc, illasinnade,
kärlekslöse, lättfärdigc; Fordrar icke kärle-
kcns lag, at mcd sMmodig och Ma anda
uprntta den fallnn? bestrassa den wanartiga,
och mcd ett ord förbättra hwar och en felan-
dc? Ty täre Brödcr, o«n en znemustja af
öfwenlnwg ratar falla i nägoi fel, I sont
aildelige ären, upräcccn honom mcd sakt«
modlg anda. Gal. 6: 1.

"/)"Mildt wM äfivcn en Chrisicns upfö-
randc emot dem, som äro autiugcn af en
olika trosbckäzmclsc, cller cck animrs uti sitt
tankcsätt, warc siq uti andcliae ellcr Ickam-
liqe tinq, Mjaktigc. Hartit bchöfwe wi icke
widlyftiga bdwis. emedan crfarenhctcn lärer
otz, at det är omöjligt, at> assc kuline wararnsc til sinncs i alla delar. Den allmänna
känsian och fornuftct föroindcr wal de ssesta,
ja alla, chmuock cnfaldi.qt tänkande, til witza
öfwerensstammandc bcgrepp, mcn huru män-
ga tina aro icke swära at fatla, owisia och
djupt för osi förborqadc? huru mänqa san-
ningar äro icke,genom mcmnffjors egna för-
hastanden och tivistcr, inweklade i morker,
huru olika aro cj qafmorne at tänkaochför-
siä? Dcn chriftcliga tälsamhcts-alldan besin-
nar allt detta och" fördraqcr mcd en stilla ef-terqifwcnbet dcms swaahctcr, som äro en»
faldige eller wilscfarandc. Hwar och en
foge sig cfter <ln nasta i der, soin Zodc är,
och ril upbyMlse :5: 2.)



2) Mcn be siesta ilmgängeti i wMhM
grnnda sig uppä dcls allckänna, dcls hiisiiqä
förbindclsir. Christne ädo i det förra afsecNi
det/ dcls mcdborgare i Vet wcrdssiga samhäl-let,- underknstade dcn borgcliga lagen och of-
wcrhctcN) dels lcmmat i dct aiideliga sam-

hwars öfwcrhctdc ChristuS är. Ss°som Nll de» magtägaiwe ingalunda fär lik-
dandraga sig cller förakta den riiMste un-
dersätt/ som lpdcr Nttder Hans domstatt/
utan böt med saktmod ochbilliaketbchandla
hwar mans rätt/ och ffonsamt fsldraqa dcNswaaa; änvcnsä böra uNdersatare mildc döm-
ma och tanka om fin öfwerbet; be böra med
ett Ma och cfterMvnndc. sinne fficka sig e-
mot alla 3cm, soM fora öfwerhctcns blld och
embetc. LikasH heter det til lärarö/ husbön-,
der och tjenarc,' til fötäldsat och baril, til
wännct, mcd ett ord, alla som i cnffild ban-
del och wattdcl äro imb o§ förbundne; Lären
eder sakcmodighet allom klinnig wara (Phil.
4:,3.) Farer öfter.en fiilla lcfnatz. Tp al-
drlg kan du mln Christen> i hwad lefnads-Mnd fom bälst,- njuta ett gladi samwetes
lugtt, aldtiq' wara i hjertat förnöjd ochglad, fa ftamt du icke äfwen utom dia. be-
redet lugNet öck freden; hwilkei ffer genom
wänllghet, ömuet, ftidsamliet; ty hwaräsi
afwUnO och träror äec»> bär är M orolig
lesnad, och.aUr snvk. (lac. 3: 16.)



3) Men det swaraste och wigtigasie prof för men-
Uistjors lugna sinnelag är, t>H de blifwa af andre
fsrolämpaoe. Dit bör »vara lält at afhalla sig
ifran wrede och lörbttlring, när ingen brutit emot
vfi, ty derttl fordraS endast, at wi icke sielfwe tage
«ller gifwe anlednmg til förargelse. Men hur«
swarl plägar det icke wara, ai utan en uplagande
sinnesrörelft, med ftonsamder, med tärlek och wän'
l,ghet bemöta dem, som oförrätca og? Menni»
stiors firtal, oblida omdömeN, förföljelser och
siämplmgar emot wär wälftrd upreta det önttaliga
hjerlai, som innvm »s är, »ch siulle föianleoa tll
ewärdeliga twister. de oyyggligasie Uplraden,
vm wi ei af Chlistendomenö anca uplifwaoe lärde
v!;, at stonsaml efcergifwa wnr näsias, sa osta aföfwerilinug och oförständ härrörande, förbrylelser.
Rällcrrn täntcr inlec c>!,dt, firifras ickc; men än<
nu mna, <>cn «fwcisfylcr och fördrager «llt. S<
detca är miloheten och saftmodighettn. Ginves
wäl nägon siarfai e molwigt emot den Inga hämb<
iystnaden, zifwes nagot ädlnre medel at förekomma
dandliga twister, eller ett säkrare sätt at försötma
wart umgänge i werlden, än d,:la Gudomliga fin»
Nelag, som äv sa öfwerenssiämmande med wär
Frälsares heliga efterdöme? emot
owänner upriliner af denna wälsignade talla; ty
den som uran fsrblttring tänker pä de oförrätter
han lidit, är äfwen willig at sortona ssg med de»felande nastan; den saktmodige är färdig at förla<
ta. Medgifwom, ac war egen sällhst och rätlwi»san tillaler os/ at söka stade ersätlning för sadans
lidanden, ssm äro af bclydenhct; medgifwom at
samhällets l»gn fordrar säkerhtt emot all walsws»?'
kan; Men hurz, ofca winiics icke detta genom «f»
tergifwenhet? Ofwetwlnn c>et o»,d.' genc>m det gs,
da, sager Paulus, ty dcnaenom samlar du glödan,
ö< käl pä oin owan» hnfwud, d« ä. genom wäl«



gärninM' mildrär och förbättrar du Hans hjerta»
Kan du winna detta siorc, ändamnl gcno»! etl sä
linLrigl medel, hwarföie stulle bu da wälja det
hardäsie? Radfrngom e!far>nhecen/ som wistn'<
ligen besannar denna forestrlft Ekulle wal Cyn<
stendomens förste bekännare sn szgrcn öf«
wez,- sin« motsiandare, ffulle de uli en otroge»
wcrld utbred, den saliggörande lärän, om de lcks
uti sitt lefwerne bewlsat samma talsamnia och sakc«
modiga sinnelag, som deras store Föregangare,
lesus Chlisius? Okulle Ve wed»>cstoggligi, lasier»
na, meniusijo haiet/ afwundsn, irälgirighelen med
fiera ändra, hafwa til en sa märkelig del updört
i sammanlefi.nden, om icke Chrisun sjelfwe warit
foglige och milde? Ia dtnna milohet ych förson-
lighet betygade de i sjclfwa döden. Men ehuru
«e» Chtistlla kärlekslagen icke mera askar sä b!odi<
ga osser/ i wara Christeligen siprda samhällen/
monne wi icke kunne osi tn alimän erfa»
renbet/ til besiyrkande deraf, at manaa, misihällig»
heter i hwarje iefndssiänd blifwit cjenvm efter»'
giftvenhet dels förebygde/ vels bilagde? Hwad at
oet som icke kärlekin unättar? Likasom det ljum>
ma regnet upftistar och upwarmer jordens kalla
Me, sa mildrar och förbältrar äfwen kärleken de»l
kaltsinnigaste och waldsammasie owun. "- Bemödom
osi derföre allitd al fara ester dec, som til irid och en<
drägtighet syfcar. Föreställom otzGudsfaderliga öm-»
het emot osi alla; wärFrälsares oulsäge«
liga källekför ofi alla, aldrlg det efterdöme
Han otz gifwit, och mcd hwad ömhet Han stan 'akligt
bemötte sinä förföljare! Hlstom hwarannan inbördes,
ty efter detta fulländcde lifwtt förestat domen och es
wigheteN. Hwad wi Uti tiden satt, stole wi i det
lilkommande upstara-

Fridsens Gud Helge ofi öfwer allt, at hela
w«r själ och ande macte finnas utan wank wii>
wär Herras sista tilkonlmelse. Amen»
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