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F ö r e t a l.

bearbetande af den Chrisieliga ReliZionslZi
ran, til inenighetens underwisning, fordrar siörre
grannlagenbet och pa wara tiders be<
hof, an det fon, sser i Preoikowagen/ mningm ge«
noin Utkasi, eller i ful!snn!t>igare PredikniNKar..Dei»
friare philsophista to», som nagon gänZ tagic
handex, upoa den Blblista larans och siilens bekost»
nad, kan af rältsinnig Chnsislig Larare ick« med
ltknöjdhet becraktas. Da man förut ansag en wisi
mystiff eller blott Bibliss fiil höra ttl det wästnteli»
ga uti Predikofättet, och d'rwid Man hade afsteude
pa den naturliga Religionens sauninLar, och fättet
«.t d>i ur förnuftet bewisa; har man i desiä nar-
w' tider twärtom bemödat sig, at sa, wäl i«
frän den Theologien, soin den enklare
ReliHionslaian, utmönsirg aLa sadana sanningar,
som förnainligasi stöda sig pa Uppenb«relsens bade
hisioriska och trowardighet. Förnuftet <m«
ser man sasom den kalla, tll all Retigions
lvisihet, rch Btbeln, tillika med desi utomordentliga
laror, sassm en tilfällig och endast efter tidernas
siick lamplld menstlig anwlsuing. Eedan altfa de
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wigtigasie grundsanningM ym Chvisis,, ych hMs Gu»
domliga wärdiahet, försoningens ändamA, tron
honom til synhernas firlKtels?,, santt Guds nadiga,
mehlyerkan til en, rättstaffens sin.nesföränLring., bllf«
wil förringade, ja och förkaflsde; Ztersiär «n nakew
flamställniNK af Gtdolaran, hMrs «aturliga he-
zvisningssrynd masie,, i anseende til wenniffjors, sa!
vlika och tänkesatt, blifwa HZgsi wZcklande.
Men huru stsla de moralista sedebuden blifwa för/
bindande, när det Gudomliga wittnesbZrdet icke an-
lages? Huru stall bsttringens lära, kunng/ utan en
sannfärdig känn«,dom om syildafyrderfwet och Guds
siraffayde rättfärdighet, gsras zyerckande? Och hwar,
finnes möjltgheten för syndare, at sasom holfardi"
Z: upragas til Guds näo, om icke wld foten af det
korsi, som werldens Förlosiare, uppa Guds wisa för,
a«istaltande, för syndare Hunt? EvanAeliste PredU'
kanter böra yldrig ur ygnasikte korlsra Hilden af den
z.igstistaren» Wälgöraren och Medlaren, som i lift
wn och döden ypfylte alla Guds fordrinaar.. Man,
predike lesum.» huru soin halst, en sto? och adel S«>
dolärare; man framstslle honom saftm det yppersio

iusnster i allmenstlig dygdi. War han icke meea än.
ea mennWa, ych yog han endast til bewis för fi»

bekannetft, K sr wär tro p« dey korsi-,
fästz fäfäng,. wart hopp on: förlatelse swigtnndL,,
v-vighetens öde osäkert. Me» sr Cbristus osi af
GM säntz til fättfärdiahet och lii forlosininZ frsn
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Vara synder, sa hafwe wi den sM«ste- tttgang til
Guds barmhertighet., Denna saliggörande sanning,
hwilken l-gg,el' til gfund for lMa en Chrisiens mo'

förbätt,?iNK och wä saledes icke
genom et wardslöst och lifgljtlgt Predikssätl nagon<

sin ell- med stuggT» af den. naturliga
dygden sönvaflas.

Til forskommande af st- fa widrigt och emot
Pibelns lära, mensklighetens bchof'snor<
rstt tanke vch förcMllnmgssäNs torde n«r«

hwllka, „u sasoin fortsätt«
nina lUgifwas och sul!änd«s, mi mon kunna
bidraga. Mit, ändamal wed desta UlkaN har i fyn»
nerhet blinvit närmare förduudec med< unge Prä«
siers och blifwande Folklärores besiänunezse; och jag
siall med andre rättänkande och ömsi>:e
anse för den ypperfia tilftedssiallelse, at hcrfwa sagt.
et ord- til warning i, och, et til staofästelst i, den Ev,
angeliffa läran.

flutet af desiä Mkaff hor ftg tNiFt nä«
zra utförliga. Predikningar, icke säsom fullkomligs
möusier i den. wägen,, ulan fasom tjenande, til aw
wisning, huru man bör nyttja anlingen, andras el«
ler egn<, Utkast,, til förfailande af en Predikan. Ef»
ter detta ändamal önstar jag at mit bemödande, be«

i och hm« önffade jag icke. littika/ at n,ine
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snnu owane och unge Embetsbröder Wille med fiit
och omtanke nyttia «lla til til at ej allenast
hos sig sjelfwe stadga begreppet i den Uopenbarade
läran, utan ock werksamt ardeta til dm Ctzrisie!iga
Församlingens sanna upbyggelse. De böra i san»
«ing >cke hää» sig cil andras utan
dels sjelfwe, efter tid och ömsiändigbeter, fsrfatlci,
dels genom förändringar och tillägg nyttja and?as

jämte stna bewis, alivig kan wara sig olik.
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Andra Delen.
Guds lvisa i alla lesnlidandes ssiften.

'N mer.niffjas lefnad bör nnsesV sälom en sammanKönZalide iedja af
Guds nad-gH och styrelse,

ych cn iann Christen esolnoftastupmuntras,
at m.d D oid detänna: Gud! du ledcr mig

dir räd och nuZ pä
tone med ara; Pf. ls mäste wi ftam»
för att Mn! anna och worda Guds under-
bara förspn, i lesu lefiiads och lwandes stif»
ten, för at dcrig nom kunna närmare fram»
NZttZa ttl änd n älet af Hans fZrsonanbe
död. denna för dvgdens wänner ss föröd-
n-,jukands. för cck) ondffan för«
sträckmM, och för werlden oerbörda hän»
delsen. Wi dömme ju om afsigterns til sto-
ra händelftr, ut.f de medel och omständig»
deter som dertU btdragit. En stor förän»
drinq, i et lamhälle. utaf mänga fzyn«
nande z .'sVllen, maflidens behof, sa,P mäng»
faid.gu imMdrar vch orsakrr. Den oegcn-
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nyttige bjelten syneS i sinä upoffringar siorst
under de swäraste motständ, och en wälgs»
raiide wäns ädelmod lyser uti alla Hans fö-
retag, men mäst under afwundcns och ond-
stans emot Konom wäckta stormar. Men
huru mycktt har icke den Allwises försyn
oförmärkl dcrtil werkat —huru mänga an«
ledl-ingar gifwit, at i ljuset frambringa de
däloaste afstgtcr, och huru ofta rätlfärdig >t
den ildandes ostuld? Med lesu wälgö,
rande död är deuna Försynen framför alt
fpSelsatlt, at utmärka nägot wigtigt och
siort ändamäl.

Afhandling.
Ulla msrkwsrdiga händelser i lesu lefnad,
i synnerhet de 3-ne sista aren, som woro
upoffrade ti! werldenS uplySning och för.
bätlring, gifwa tilräcklig anledning för
osi at förmoda nägot stort ändamäl i Hans
friwiNiga dödsfärd Betraktom 1) de för,
bercdandc händelserne Försynens stickel»se war det, at Hans bortgang ej ffedde förr,
sn Hans lärjungar och äfwen den otrogna
werlden bade, genom underwerken, sett Hans
wälgöwnde lära beseglad, och sedernasför,
bätlring msrkeligen redan päbegynt. Den
ängerfulle suckade i tysthel; lesu personli,
ga närwaro war lilrscklig at försona och ut.
dela spndernas förlätelse, tp deima magt

ha de
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bade san fätt af sin Fader, Hwariqenom
stlille da efter sin liortgäng förftkr.,, si.
ne wänner och tllkomma'oe be.sännare,
hwarmed ».verlden, ja äfwen stne
sielider och dcrf vaste om möjlig.
Helen at ill näden? Wid hw,id tll«
fälle stulle ftan, för dsm fllla denna röronde
och mägtlgH förböa: förläc dem? H:ns
död war c,f honom men icke död»
liq, föcrutsedd, !y de wsl annars b:f<
wc, korsfäst den rä-tfardige och härligeHcr.
rea? Hans tref,Ud'ga förkunnande af sitt
död, eduru tyd! gi d.-t war, ej af
Lärjung.rne; tp ingen ling ansägs mera
sällsanit och owäntadt. än at den store och
G :-'"nlige as

LHrjuagarne, förfärave ofwer Hans
föresals at gH up ät Jerusalem bade af<styrkte och w.zrnode bonom der fräs,, men
han borde i sjelfwa dsden förklara sin och
sin FaderS wllja. Skulle han lcke alt detta
lida och sedw wgä i ssn härttcchel?

Han hastr oförffräckt lil Jerusalem;
Föliom 2 honom med upmärksamheti mwet-
Imgen cf ban« ändamäl Al,i omständig»
heter. som Hans död, woro afden Ewiga Försynen liksom Re«
dun war hal«s s Uggör nde lära sa-s be.
liqa efterdömme, Hans magt
och w>'lwilia enot menntffz r, nu allasmwnen; ptlre ffillnad<>n emellan follfl aen
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war redan gmom Hans lära wäsenteiigen
- detta behöfoe altsa icke genom

nagon martyrdöd befästas. Han gjorde ej
det minsta bruk af sin Gudomliga magt, u»
tan fast :nera förtpckts han, at nägre of
Hans wänner wille hasta till Hans förswar.
Tiden, som han enligt.Guds bestut walde
til utfönmde af Guds daida radstag, war
Päffa högliden, dä folL af mänga tungo^
-niäl ffulle med häpcnhet stada nlgängen af
Hans öden, och liksom ifran forsta handen
emottaga wälsignelsen i Hans dödsstund.
Tiden war för tort för d?n okunniga, men
blödiga, menigheten, at begpnna strid., för
sin allmänt k<Vide wälgorare. Deras ögon
woro liksom förblindade- Undersökningen
ster om nallen, i hemlighet, af Hans hät.
ffasie fiender, af de lättfärdigasts och nedri.
gaste bedragare, under de owärdigaste til-
siällntngar af falffa witnen, samt under et
onaturligt uplopp. Domaren sielf, Pila.
lus, som borde waka for rättwisan, ser sig
af sanningen öfwerwunnen, at befria den o»
styldige; och om denne rätifärdige Herren,
som stod för hanS domstol, hade det minsta
wisat sin undergsrande magt för bonom,
säsom han gjorde det för dem, som honom
fasttogo, i sanning bade han förmätt i^onom
li! at offenieligen afsta fiendernas begäran.
Men sä hade icke Gud beflutit. Pilatus
sörklarae dock Issum sstpldig och rättfär»
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big; men okuymg om Gnds afsigt? gifwer
l?an wika för ondffan. Snart betygar den
förrädiffL ludas sit grufliZa misitng, och
kan ej mer, oaktadt sin förtwiflan, äterkal»
la M brolt. ' Nej; han blifwer likasom et
redffap, at fullkomna den Ewiges afsigter, <y
Gud npttjar UlsiäojeNelvis äswen det onda
tll sinä höga ändamZl. Under alt wiftr
sig Förlotzaren i sin offuld, i sin frimodig-
het, i sit ömma medlidande öfwer sinä fiender,
och uti en Gudomligt föruöjd blick öfwer
flundens annalkande. Dignande under kän»
sian, denna medlidande känstan af sine
bekännares swaghet, siimt uprörd af qwa.
let och förestsllningen om en otacksam och
brolstig werld, som förtjenle at af hämndens
äffa krotzas, finner sig sjelf en stund
sfwergifwen af Gud, och utan at hafwa
nansin i sin lefnad hyst dcn nunsta swaghet,
mpcket mindre nägon brozstig retelse, känner
han nu den hämnande rausärdigheten, kän-
ner saknaden af sin F)d?rs käriek, iden
höjd, at han krälar i stoftet, och fwettas
blod, och ropar i dödens ängest: min Gud,
hwi har du mig öfwergifwir! Men kärlcken
swallar i Hans hjerta; hjeltemodet synes i
Hans sista blick—han dör, och i dödens stund
uptager den botfärdige röfwaren til näd,
försonar honom och ledsagar til sin Faders
hlmmelsta rike. Han dör och naturens kraf<
ter bäfwa. Se där 3) det uromorde>nliga>
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som Förlynen föra?'sta!mde ti! lesu förso,
«ande döds öra! Solen förmörkas, furlä»
t?n i templet remnar, graflvorne öpnas, och
ficre af le!u salige tilb d' re uviiä t:l lif.
tvet, och den vlrogna uerlden förstummcis,
sörsträckes och fiyr; men där ulbrister den
bednljke höfwttsm. nnen, som ej förut känt
bans lära och höga besiämmelse; han ulbri.
fter Med häpenhet i dctza förswars ord för
dcn lidande: wisierligen war denne en rätt»

man och Guds son O, witzerligen
bl f Dren denne höfwitsmannen ifrä- den
fiunden. en trogen lesu bekännare, cch fick
<lll:ka med tusende andra se Guds wisa af.
ilgter utweklade i denne store Förlotzorens
död som eburu han föll et offcr för den
bittr<l cfnunden, MmHl gjorde det friwil.
liqf och för at upfyssa sin FiderS ewiga
b slut, til mennlstjors frälonmss, ANsä
kunne wt sHg><. at sjelfwa ondstan bidra.
Fit d s. rödqats b'draga til Guds afsiglers
r'ttftrdiqa de cch befrämja, de Den otrog.
na wapen fösso henne nu liksom
ur bärderne; den de hade korsfäst, bewiser
sin Gudomliga «i.igt at straffa och förläta.
Nej han straffar ej förr sn i ewigheten, ty
Gud har ej ftnt sin son i werlden/ at för»dömma benne. «» Han förläter, och denna
Hans omgrundeliga näd kan ännu förkroS-sa synd rens bjerta, kan leda bonom til nä<
dens och korsetS thron, tn dig, förhär.
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dabs hjerta, dig, brolfl'ge, ftade denna ds>
den bordt du hade med rätta bordt
säsom föremät för, Guds straff.n-.de bämnd,
MllaS inför domstol, Men här, pH
det korsiet. ser du den medlaren
tilstilta sit öga, hwarS oändiiga maqt kun.
de staka jordens grundwalar; äfwensom
Hans rätt at förläta, war ewig

Hwem är, som nog obekymrad om sin
LfwertygelseS witzbet och sit tilkommayde
tilstand, med et Mligt öga deiraktar s«5
manga sammanstämmande händelser, dem
GudS wishet bestämt säsom wedermälen af
det höga ändamalet, wär försoning? Mä ti<
dernas blindhet och memuffjors o:ack fritt
sota at utplana spären as den Gudomlige
förbundsstiftarenshöga länkes.itt och wäl<gsrmn.qar i sin död; mä den lättsinnige,
utan aktlttng för den nnfa Försynens ffic<kelfer, betrakta alt med en fräck liknöid-
het —; men frukllöia ssola duck alla detzaanfl:g wara til ku!l?asiande af en Tro, som
är bygd pä lesu egna orpggeliga löften ochförsäkringar.

Himmelfft saliga Ande! Du som i din
död icke kunde öfwcrgifwa det ädla föremäl,
du sä ofta i lifwet pttrade, att för en brotS.
lig werld, den du M sanSning och förbätt»
ring äterkalla wille, fsrkunna förlätelse;
O, du gjorde mer än blott förkunnade, ty
du bewiste dig äfwen äga rättighct at för.
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.. I himmelen stallade din milda
l,ch röst, och din F der bön!'ör.
de dig; D- har lrarlunnat dl,c> öfvcr wärsw gd<s; Och hade du det icke g,.<rdl ckz
l,d't. icke dödt ack! hwar ffulle en sörjan-
de och boff.Ud g finna sin pttersta E»
lviaa godbet! Dna ffickclsir äro wälgö'
rande, dm wishet outgrul.delig-

lesu lidande och död, säsom äf-
wen et exempel för Ohristne,
ti! efterföljd.

»Vwar och en ware sa til sinnes, som
lesus Chrnms war Phil. 2: 5.11. Dä

upmärksanv dettakte bela af le-su lltande, rch Hans derpä följande wald-samma men friwilliqa död, stadne wt bll-
ligt ömsom i b U! dran och bestörtning, öm-som l et heUgt bcgär, at kunna efterfölja
honom- Wi beunore Guds wifa ofsigter
md Hans död - tp honom, som as mgen
spnd wifte- har Gud beha,)dlar som synd««
re, i wart sialle; -Han är sörsoningen för
hela werldens synder. Detta war sä
of G o bcflutit, och när Han pä kortzet ut.

der är fullkomnadc, war nitzerli-
Zen det stora ändamälet wunnet. -Han war
i Guds stcpelse, lik mcd Gud, och i Hans
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namn stola sig bö a alla tnän alla stola
bekäima, at Chrlstus är -Herrm, är den
soin äger rätt och i sin Faders
namn benäda. Andamäiets perso»
nens st rhet, och nsr egen br«nsi'gbet hin<
drur -si at ens tanka uppä efter'följd l dennn försononde död. Kunne wi
wäl ge <om wär död förson? wara synd r,
eller utwerka soria else? Ne>, wär förlä»
telse bcror pä Guds genom lew död be >,i,
sia barmberllgttet Men m<,,cket ut» Hans
lidande ar dock ctz til esierdömelse, äfwen»sc-m hela Hans !efnad är den klanHe spe«
.qel för o§. Afstandet mäste wäl ollid bttf.
wa mäteliqt, ja oändilgt; men den öfwcr-
menfflige Gudomllge Förlosiaren antog sig
dock wär notur. at uti densomma likasom
ftamst..l!a et fullkomlighets mönster, hwllket
wi böre sä längt wi kunne, eftcrMa. In-
Zen hor kunnat eller tan göra de stora
ting, de underbcira werk, som han . - ;
Il,qen kan i sin död :äsom Han. förffassaber.ädning. Wi kunne b!ott emottaga naden
af Hans ftand. Men alt bw> d menstUg;
i ba?s lda»den chda lil Hans död. bör
r§ tl en he! g fönftw tjena, Lrknom honumi ldandet, i ödmiukhet, lälamvd.

Aihandling.
siässet at förlora sig uti djupsinmga?

men berattelser öfwcr alla le.
A 5 l«
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su mindre cch större lidanden, !i?asom dz
warit särffilda beialninqar for mc:'msk ors
brotsi.ga förhällanden. sasom l. e at ban för,
räddes til försoninq för dkn zroiösa wän.
ffapen, fasttogS för den djupa
heten, ftamsiäldes för en. hednist domstol
til betalning för mennistjors träjgirigset,
bar lortzet för deras wekljghet, törnekrön,
tes för deras yppighet och högmod, blcf
siagen för deras wäldswerkan, stnädades,
hudfiängdes, korsfästadeS för wär äresju.
ka. wsllust och lättsinnigbet, samt törstade
och läffades med sttika för wär kräslighet
m. m; Sa lälom otz i alt detta mera
belrakta den offvldiges smärta, och med
uprördt hjerta sucka och söga: detta har
han lidit öfwen sorat wisa otz. huru cck wt
ffole gä lidandet och plägorne til mötes.
Kastom nägra upmälksamma uppä
ha»!s förhällande; wärt hjerta ffall ickc ne.
ka sig et hettgt deltagande, el htmmelff b?»
gär at honom Mna, en rcn hugftvalelse uti
Hans efterföljd

lesuS wandrar med sinneslugn til le.
rusalem, sine fiender til mötes; Hans ända.
mälS siorhet fordrar det. Bemödc, dig ock du,
ädclt sinnade Christen, at med frimodiqhet
och lugn framträda i äsynen af sanningen?
och dpgdens fiender, upvoffra dina beqwäm-
liqheter och werldens wänstap för din troS
och bekännelseS ffull!

Den

10



Den ädeimod!qe wännen bewisar den
Hsgsta ädmjukder och nenstakcighec mot <»ne
lärjunq,r, dä han twär deras fötter; fful.
le ej dcima bändelsen gifva o§ en rik un,
ledninss til efterföljy? Den offaldige le-sus för»rstr och förucsäger förrädarens löm.
stc» ansiig; Eällan och aldrig ser du förutdin förföll rcs nedriga tilställningar; Gäl.
lan kan du akta dig derförs. Men war
rm i hjertat, ffonsam i upforandet, ädel.
m dig och lugn, dä du faller i din owäns
föriät. Wänffapen war aldrig i werlden
sä fast och upriklig, at icke trolösheten rch e-
gennyttan .ägongäng ffakade detz Mzrder.
Och dwarföre ffole wi ängfla otz öfwer et
bcdraget hopp, ellor en förstäld wänffap,
hwars fölider wi icke förut kunnat
inle? Bnart kanffe rörer ängern den för»rädisse wännens viertä när förlwistan siu-
tcr den bardnackade lif och bana.

Gudomlige Förlotzaren fastrogs ochwaldfördes utan minsta anledninq; Han
b'"tfte sig bafwa magt, at til jorden ned.siä ssne trä!dswerkc,re, men ban följer dem
dock willigt, och undcr detsmnma dotar han
Of-verste pressrns dreng, Här ser
«n Ehrsten bäde likbelen och olikheten uti
fit och lelu öde. Den wanmägtiga offul.
den kan icke ullid undqs faran, at falla et
vffer för o dssans wä!d Men frimodiq
stall hon bests i dcl pttelsta, och uti fielf-



wa sit fass segra öfwer tidernas och menni-
fijors oförrätt.

Se honom, lesum, än widarc fornekas
af en sin lärjunge, Petrus, Hw'rs sinne af
mennistjofruktan förwirrades. O, ss lär dig.
at med frimodigbet bekänna din Frälsares
siorhet och wälgHrnmgar! Blottställ dig
icke för fegheten och mennistjofruktan, da
sanningen och ostulden, fordrar dit förswar!
Men lär dig ttllika, at med ömhct bemöta
en felande och i fwaghet fallen wän.

lesus behandlades grymt och omenstliqt
under anklKgelsen och ransatmiiFeu; falffa
witnen framhades emot Honom 7 utan at
den minsta stugga af förseelse kunde ps ho«
ncm kastas; Hugg och flag, spott och spe,
ssymf och förakt tcstätes emot bonom af
dem, som borde styddi den offyld'ges ä«
ra -; Det blodiga ulflaget ftstcr i Rsdet,
at man borde dräpa lesum. Pllatus, ebu»
ru i sit samwete öflvertpgad om lesu offuld,
limnar honom llkwä! til ludarnas raftri,
ech stadfätter det nidmgsfulla beflnlet om
Hans korsfastande. Sä stola ock lesu san,
ne lilbedjare nagon gäng se sig dragne in«
för en HZrd och orättwis domstol, anklagas,
smädas och fiörtaS. Men tröst och hugswa-
lelse stall i deraS hierta ingjutas wid min-
ne» af deraS store Föregängare, som icke
allenast sjelf lidit alt, utan ockäger en oänd'
lig kraft, at understöda den jidandes hopp.

le.



lesus bär sic kors til den ort, dsr ftan
blifwer pa det samina fasinaglad; Standag-
zcg och täliq ulhärdar han det grymmasts
ocd Känligast? dodssäti; han faller ickeiför-
twlfian, utdrister icke i hämndens och rasc-
riels utlrpck,, förbannar icke sine bödlar, eller
en gang önstar dem dei rättmätigaste siniff,
ulan beder för dem hos fin himmelsts Fa-
dn-; Han kasiar än en mcdomkftnn dltck up.
pa den botfardige rofwaren, än äflven pa
sine glätande wänncr, öfwerandtwardär ssn
moder i sin, Zsrjunges, lohannis ward,
fmnt bereder hwar och en af d? krinrzMende
til !ä wäl stilsmäsian lfrä l sig. säsom ock
dz stora Händel Kr. som »voro med Hans död

I alla detza märkwärdiga for.hallcinden, hwad är det ickö, som upfyller
en trogen lesu wsn l"?d tackfambet, hopp,
beundran och nit at efttrfölja honom! DH
ban och med .>)ertals fulla förtrö-
stan deltager un lesu beliga löfte om för.lä clst, maste han kanna sig rörd til fZr.sonligbet emot sin brolsiiga nästa; Dä hanser lesu ännu i döven brmnande kärlek för
de sinä, uplifwas han til en sa mpcket star.kare broderlig kärlek, och han kan icke wi.sa sig likgiltig om de efteriefVandes iilstand,
sedän han stzlzes ifran dem, Dä han dörer
den Gndomlige stuteligen utro-
pa: Fader! i dina händer befaller !KF MManda, sa, ehuru swag han är, at leftun

fsl-



folja, och eburu c,Wndtt är omälligl, ff.il!
deck wtd oopxet om ooödllg.

heien, och ut! :ron pä denue mäqnae iifwets
Herre, som sjelf smakadr död?ns bltttroet,
med lugn lunna nalkas sin förwsndltngs-
siund; Han ffall antw-rd.i sin > nda > Guds
och lesu Händel,-; Salig ff.'!' ban i döoen
insomna, ty han wsl ctt !ef'ver:som trsstar med sit Gudom! ga öfte: I
stall du vvara med mig i paradis.

Det undranswärda, det rpsima,
men ock tillika det tröstefulla i
lesu Lhristi död.

Rldng nalkMs man ännu den döendes
bädd, eNer den olyckliqes q vaisulla
w'st, utan det stsrsta mediidande, utan en
lär och et bltiert deltagande . En Far, en
wän, en
den, och stU7,den nl dcras sslismätza cr för
o§ smänsmn. Ne den otock-amu e, som icke
erkänntv det Zodli Kan njutu; "e den kän»
siolöse, som lifssUtigt
we den brolst ge och lältsinnige. som g ckur
selfwa ustlnqen i sin död mucket merc» en
fior man och wä!gör>.re! Ach! hwad bar
werlden ech menstltghelen, hwad hafwa al,

la



la tiders hsfder kunnat framställa, ädlare
och högre än lesum sorgsi>are och smä-
dcfullare sn Hans kortz. omrare än Hans
doo! Huru ofta bar dock lcke denna lsran
om lesu kortz bllfwtt anstdd som en stole.
sten, och den är likwäl grunden till dela
wär 3c?ligions och uprätteljes wi§het. Mcd
stäl berömmer sig Paulus deras: wi predi,
ke den korstfäste Christum 1 Cor. 1: L,>

höic !?nI ibland eder icke annat weta än
Icsiun. Cap, 2: 2 -- FLrswinne pä denna
stn:,den alla sä lsg.i om lesu kortz,

fordom i sin förbärdelst/ och
dedningar i sin blindbet,, qwrde. Helgom
wär andakt, renom wära begrepp, och för-
ödiljukom osi i stoftet inför Hans thron, ja
inför Hans blodiga kortz; Han är wär mcd»
lare; han war och han är ät otz af Gud
sönd til rätlfärdighet, frid och lörsoning.

Afhandling.

död sr undranswäcd och hög dels i
anjeende til dc§ wisa föranstaltnwc, af Gud.,
redan före leiu ankomst ril werlden, dels
den wisa sammanlänkningen af alla omstän»
digheter i Hans lefnad, dels ock de obegnp.
Ugn bändelferna i Hans sissa stunder.

Han war onekeligen förebädad i Pro-phelierne / th huru stulle hai, annarS sjelf
haf.



hafwa aderovat lig ffulle icke Chri»
stus sadanr !>.da? Huru rorande är ',cks
Propbrten Icfalä maln'ng? Han M'tzias,
war den mcst föraktade; Oanmrliga.
han bar war kraukher han är för
ivara misiFär>:i»gar och siagl.n för wara
synder. les, 53: 2,9 Huru llfliqt af.
mälar ej D vid lesum i sin djuva för-!!:,
dring, gennmbarad til bänder och fölter; Ps.
221 17 beglchbad och — v. 8, 9- mcd
ältika och galla läst.d uti sin törst, Ps. s-9'.
22, och ropande i sin sisia Min
Gud, min Gud hwi hafwer du ung ös-
lvergiswic Ps 22: i. Huru inlr ssade ic-
ke den omständigbeten, soin i v, 19 för bä«
das, at Hans förföuare stulle buta ewellan
stg hons kl, der, samt klst" lott om hanS
mantel? Huru trowärdiqt förkunnar cks
Zacharias, ai lesuS, M.tzias, l sin sist frd
iil Jerusalem, stulle komma rwandes pä en
Ana, ,Cp9' 9 samt för IreMo silfpenmn,
gar förrödas IC. n: v. 12. 1z) och genom.

känna den Gudomellgc Förspnens forberedan»
deafsigt,meddenst!'ra försDningSftögt;den som
ludarne ar.igen bordesiw? Mcd stU ut»
rope wt härwid: de?ta Hr Guds finger de'tasr af honom uppä et sä undranswärdt s'tt
förkunnadt, pä det wi tro ffoleat le-sus är Hsrren. Wid re hade wär Fräls rs
lpdelzgen förutsagt sit tilkommands öde.

"Se



"Se wi Z«m upp ril Jerusalem, och al
sing stall sullbordas.
!igt, dock man den minsta sinnes forwir-ring, utan trotzande wägsamhet ellor hög-
mob, hwilket sa ofta spnes hos den werld-sijge lnelten, utan förtwlssan gsr sin död
!il mötes f och msd lugnaste själs ftlmodig-
det, infZr de wäldsammasie domare, fram.lägger sin bekännelst/ förklarar sin lHra ochsit hjertas ädelmod. kunds ej sä handlaannars, än genom en fullkomlig modweten»
het af Guds siora afsitter- Onda ifrLn den
siund, da han beder: gsnZe denna kalien i»
fran mig inlji den sista dödsminuten, dä
ban rovor: "Min <Fud, hwi har du nng
öfwcrZiftvic", kannet han fig wara af Gud
bestämd Ul at lida och dö. Ia Han hargjordt och lidit alt för ch. Hans död är
llksom det sifia inseglet ps Hans fullborda-de äterlösrinZ. ly han war mera än en menff-lig lärare, mera sn et dpgdemZnsier -

war .f Gud bestsmd, al sedän hanup.
fplt alt. genom grundandet af ssn lära ochnks, gifwa vg et sxempel i sjelfwa döben,
huru wi stole liva; ja Han war «era än et
e.rempel derps, ty han war et bewiS af den
siraAmds rättfärdigheten, et ostpldigt straff.exempel, ly han bar wära synder. Han, den
Mtfardige, död för spndare och orättfärdi,
ge; Sä war det af Gud bestHmdf, sä fsr.Llarar lesuS det sjelf och Hans Apostlar;

N och



och fastän wi icke kmzne genomtrHnga hsW
ligbeten af Hans själs känstor, ds han kla«
qade sigwara öfwergifwen af Gud, sZ weis
wt dock, at han är försoningen för wara

2) Rystig och försträcklig är lesu död,
sä wäl uti säztet hwarpä han döm.
des och mördades, som ock i anseende M
hanS utomordentliga offuld, fuykomlighet
och wälgörande sinnelay som af HanS ften-
der sa broistigt mMndes, samt uti känsian
cf det syndaqwal, som honom nedtryckie.
O. qruftigH otack, obeffrifliga förhärdel-
se. djupa förwirrlng! Mennistiostägtet katt
ei upwisa nägot orolstigare tit offut-
dens störtande. icke grufiigare behandling.
Mä det ingjuta fasa och förffräckelse bos
syndaren! lesu egna fiender maste ttl siut

Hans offuld; än mera, de sago nu
sin egen wederstpggeliga gestalt mälad i
Hans
«,<,« os aifwit tp han bar war krankhet,
Zan öge? magt at förläta, och delta befästee
lian aenom sin död; hoppet om benädmng
ffänter ban den boifHrdige röfwaren. Hans
död är saledes et synligt wedermäle af wcw
benädmng hos Gud, sä «t M kunne det.
af hugswalas. Ingen.synd, den manan.
Aar. ffaN för ewigt lilsiuta nädens dörr,
Man Han, den ewiga Arleken, stall «cksi



da förbätlra Msm minnet af sin död. stall
wetzerqwecka och trösta. Wi kunne ock kän-
slofult tzsltaga i Hans död. och räkna den«samma sasom i wsct ställe fullgjord. Rom.
6: il.
«thristNs känna din smärta, Helige Fsrsona.
te, samt offenMen bekänna sig stpldige atbära dii korsi.

Hwad upmmtmn Winner en Shri-stm, genom en dagelig betrak»
telse af lesu försomng?

pä lefunl, ssm trona begM och full-komnac, hrvilten d« han kunnat hafwa Zlä-
dje, led korstet, och akr«de inrec smäle»
ken Ebr. 12' s. Af alla en Christsns
förems! til belraktelfe och wördnab, kan san»
nerligen, näst Gud, icke gifwaS nägot högre
wäsende, än ben han sänt hafwer, lesuS,
wär medlare. Det är ju Han, som stiftat
den saliggörande läran, och med sit alra«
fullkomligaste efterdömme densamma
tat; det ar Han, som ej allenast fsreffref
denna ortzning til benädandet, Bäcrring ochTro, utan äftsen sjelf genom sit försonings-
ord och död war en grunv til saligheten;
Han war det, som genom sin msgtiga nsd

» » läf
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läfwade wsra närwarande och werkar.ds hoV
alle sine bekännare, til uptändande, siadfä»
fiande och fuslksmnande af en lefwande för-
jrösian pä Gud vch honom sjelf; Ty i in,
gom llndrsm är silligher —. Chlflstne böra
oiisä hafwa sit hjerta, hela sin själ, och st-
na ögon Wade uppä lesum, som lron be»
aynt. Han sr likasom en anförare, led»sagare nti en sann tro och Christendom.
Talssättet: '«nforare, hcrde är lantaget frän
allmänna lefweruet, och sr tydligt i sin til,
lämvnmg; tp säsom en sirlds hjelte anförer
sit folk i striden, fä är lesus äfwen. ge«
nom sin lära och desi werkande kraft, en
mäglig ledsagare pä troneS wsg; Han full.
lomnar likaledes alt genom sin nädiga när»
warelss, och sit ez^empel.

Afhandling.

Nr lesu försonings död at anseS säsom en
höglidlig Guds nadeanstalt, för alla tidet
vch folkstag, som kunna komma til sannin-aens kunstap, sä bör äfwen de§ ämtnnelss
osta af Christne firas. Icke nog, at blott i
I>ödens annalkande söka hugswalelse deraf,
och lrösta siZ med boppet, at säsom den bot»
fördige röfwaren fä uptagas i GudS saliga
boningar. ty detta hoppet kan ej annat wa»
ra 6n högst osäkert, »ch twifwelackligt, e-



WKtzan dZdsstunden är owisi. öch owist. onr
wi da äqe M sansing; stulle altsä omwän»
delsen bllfwa tll dodssiunden upstutcn, lm-,
m högst sartiqt wore det icke! Wi böre
dageilgen och bssiändigt tänka derpä, för at
kunna wara bcredde lilen salig fipttmng.
IfwerVägotn e spnnerbet, at. detta ttfwet
är ja ftyktlgt. at des ssut är sa owist, at
hela lifwet är, genom detz befwHrligheter,
plagor och lidand?n likasom en lär-gsam
at wi detzutom under helw fortgängcn af
war wandrlng behöfwe sä mpcken trösi och
upmnniran, ffulle wr da icke för hwane
dag.böra siääa off wtd foten af det korff,som kan hngna och stHr?a off? Beräknom
icke har den Mgtiga infiytelse, som sorso-
ningsns lärn har m wäckH den känsiolösö,
den oomwände och lältsinnM, ty wisierli»
Zen stalt kortzeis lära gsnK kraftigt
röra och förffrsckn honom i sit spndalopp.
Det är cgentligen for samwetsgranno
Christne, eduru fwa.ge de ock kunna wara,som lesu försoniNZ blifwer en dagelig up-
Nuntran. Ack! at Christne wiUe osta och
med alfware tänka derpä! Huru wigtig up»
muntran stoln de icks därigenom winna.

N Genom förfsmngens betraktelse ffall
wart sinne mex och mer förödmjukas under
känflan af war ringhei; och detta är början
til' all Christelig fnllkomlighet, det a'r grun,
den tll en fortfarande gudaitighet —; FZr.
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gHfwes fromställer man för menniffjan, for
sundaren, för den fwage och Hfwen den siar«
ke, en hög sedoläraS b"d och anmanar bo«
nom til kaistan af menniffjans sanna wär,
de annorlunda, än genom en sann ödmjuk,
bet- Det siälta sinnet finnes icke bos ensann Christen, som upriktigt granffar sig
sjelf. i loh. 1: 8- Hogmodet yerenwt hae
altid wartt en fieydo til lesu kortz, och
huru beklagligen wisar icke erfarenheten, ot
de upblZste andar, som föra den naturliga
dygden. och mennistjans wärde pä sinä läp»
par, sällan i utwsrtes mätto en qäng ärs
nitslffande för dygden. Förchällom osi et
samfund of religionenS och försoningenS M'
ie förnekare; hwad frukter til bättring och
sedelighet stola de wäl frambära? Mnsraaom tidcböckerne, huru wördnaden for
lesu korsi och l<sra upmannt Clmstne i alla
tider, til en ödmju? känsiä af sig sielf, sin'
bestämmelse och ringbet. Om hältringen da<
geligen stall fullkomnas, sä sordras witzerlt'
gen äfwen en daqelig sjelfppöfning. dage,
lig äminnelse af lesu undranswärda upoff.
ring —; to Han ödmjpkade sig sjelf,
hdig intil döden Dhil. 2.8.

2( wistheren om syndernas förläcclse,
Gudsnäd och barmhertigbet, är den upriktiga
bättringens ochtrons frukt, i Job l: 9 derttl
upmuntrar otz betraktelsen af lesukärlek i dtz.
den. Wigtiga uöst för en Christen, at wara de.

n a-
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nsdab, at icke behöfwa frukta for en rHtt-
lvis domäre, icke ffälfwa för sit eget s«m>
weto, icke qwäljas af owiMet, om G«d i
ewighet stall hämnas de jynder och swag»
Helen, man aflngt! Lstom otz dä frimo.
diZr framFK rll nädastolen Ebr. 4: 16
lv: 19 <22 ip genom lesum hafwe wt
zn daZel tilgäng Nl Gud och kunne Zlä«
dja otz.i hcpper Rom, g: 2

3) En Cdrisien upmmttray och starkes
uti en siändoklig föresars, at wara sin Fräl-sare irogen och efterkoinma bans lära.som för otz gätt i döden, »ch will at wt ffo-
le efterfölja honom, sr msgtig nog at siär<
ka o§ t lidandet, i nöden och swagheten, en,
dast wi patänks och anrope honom, N?i
haflpe en Hfwerfte Mast, jom kan roartun-
na siF öfwex ost Ehr, 4:, 16, Det Christ,
na hleltemodet, forsakelsen och upoffringen
As wära högsta fyrdcla?, af f,älens alla kraf-
ter och sjelflvg lifwZt,til GudS ära och med,
Nennlstjoxs wslfärd, har wä! i hela mensk'
NMttn intet HKgrs exempel än lesum, ja
Han, som dog för stna tzender. är et exempel
utan llke. Rom. Z:7,, s NZV Gulte wälen
from och lidande Christen känna siA trsstad«!
uplifmad, upmuniradtil och belönt,
om icke idenstore FZrloZarens siliga aemen«
stap, wid Hans
wid nans kraftiga förAkm»: dee äe suMin-
nadr? O hwilken wwM Kprka gif.Ver

V 4 otz



vtz icke Hans foröön för sine fienber; hwib
ket mod uti faror och fVrföljelser i armod och
fatiigdom. i smälek och förtrrck,. stall icke
Hans eget efterdömms werka! Mcn han war
mcra Kn et mönster, han war bellämd «z
afiorka wZra larar, at Wildr« wZrt qwal
och öpna för otz bimmelens ewiga rike; ty
Zenom sit blod wträdde han i Guds Helge»
dom Ebr. 9: l 2

4) Uti frcsteljens och förförelsins sinnd
kunna Chrisins af lesu döds aminnelse häm,
ta den största stxrka och morwiM mot syn-
den. At se lesum sargad för wara synder,
at se honom lida den fmsdefullaste stvms ochkänna sig öfwsrgifwen af Gud . . stall det
icke mgjuta dm werkftmmaste fasa för rz<
«elss ii! synd? Sönderssit derföre, samwels.
granne lesu Christi stridsman, banbet af di.
na uvroriffa lustar, tänk va lesumoch följ
honom inti! döden! Du stall aldrig sinnudig bedragen-

lesu försoning, ssfom det högsta
warnings - och tröstemedel

Vjerfware anfall af vlron och lättsinnig.
heten, emot lesu försonande död har aldrig

kuw
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kunnat uptänkas, än det sslsamma firea'f.wande at denna lära ffulle förnnqa d.'a'dens wärde och stprka, ja Hfwen lämna la.sten de friastf iömmar, under et bcsiätid'athorp om förlatelse. rch lesu forsonings nl.rsckllghet at belala for assa sunder.
gislvas de, som m!sibruka Guds räd til sje'fs.
wä d, och insöfwa. sit genom falffabegrepp, och af det uppenba.
rade ordet: Vär syndell oswerflödar, är „».den störxe ... om nägon hafwe wien for roqrare hos Fc-dren, m, m. Men detforwända hjermt förwillar sig hastiqt ochofwerönda kasiar de enklaste grunder ofsant och rätt. för at sä mycket friare kunnawnda. Forwända siulkonss! BenadandetstM gzf«a brotfllgyeten stygd eller Zppet
utrpmme? Men we den sonen, som fräcktforaktar sin ffonsamme fader; we de uvro'nste undersatare, som förackta en ostpldiafrämlmgs fZrbön eller sjelfmanta boraenockloscpemnng för dem, samt basta M nvabrott. Ar dock icke delta sälsynt, ja onatur"llgt? Huru stridande är dä icke mot sielf.tva menstligheten och förnuflet, at lesu l.dande, i Mllet för det kraftigaste straffersm.vel< stulle anses som syndernaS forlfaran-de borgen, och kcrtzet wara den frMad, somen förhardad mitzdadare soter. " '

B 5 Af-



Afhandling.

; "jestz försaning, säsom warninZsmedel e<
'mok svnden.

g) -
, teöstemehel fö? dtzn hotsärdiZe sch

ftomme.
Förstg Delm.,

känner wid hwarjtz fieg p3
sin lefnodshana, inlrycket af en swog och

ofta känner hon en traldsain
rclslse af de uptända
werldens förfbrelse. Deremot kan hon he°
Ma M genom den inre kärssans och sam,
wetttS röst genom ätankan Zä VudS
niajestäi och närwarelfe, Hans bifall och
kärlekzhyn kan hämta warning smotfynden, af
desi eaen stpggelse och den olvcka, hwart
man fiortar sig; men kunna wckl deha na«
lurliga grunder wars nog afffräckande och
wornande? läter wäl en spnda?e Guds kä?,
lek sä ofta uplifwa hos sig en werksow of.
ffy, zil svnden; eller wrre denna ängren, sKsom en följd af Guds darmhertigbet ensam
sn ttlräcklig tällä ti! M rättstnnighet och hel.
gelft. Upstiger icke sjelfmant i spndclrens
wnke begreppet om den Ewiges siraffande
rsltwisa, och hjertat stall Kke nndgq länflan

af

26



af samwelsaqget, denna fräiande mafl, som
läter sig döfwas, m?n icke ntrotas; les«
försonmgs död uplifwar pa en gang och
för olla tider, minnet c>f syndens jircff, för-
ffräcker, warnar och iilgtte wsl inedföra det
bittraste hat til all orcwfärdighet,

Warnmgen delta funkvmliga sircff,
erempel, wisar sin werkan sä wäl i anseen»
de til sondenS närwarande, som tilkommaw
ye olyckllga följder.

i. Wld de nörworande sipaffen, nämligen
de andelige; ty om de kroppstlge och borge«
liqe straffen tale wi icke- At wara af Gud
öfwerqlfwen. at känna en ouvbörliq oro i
famwetet, öfwer Guds lagars brotlssiga öf<

känna mlsinöjet öfwer sinä o»
fullkomnade plikler, samt lomhet pä cll sin-ncs glädje wid öfwerwägandet af fin swag.
het, alt detta är ju oundwikligt. Framför
alt är föUusten af den kärleksrikaste Faders
Zlllbet, det swarasie, et känsiofult hjctta kan
erfara. Easom et warnande erempel här«upvs, se wi lesum, denne rätlfärdigaste och
offyldigaste, huru han kämpar «ke med sinegen,börda, utan för werlden, ser sig uti
saulrtans stund och i det ögnablick, han stäl.
ler siZ för den rättfärdlge domaren. öfwer,
Zifwen of den hugswalelse, han allid förut
kände i samtalet mcd sin känner innom
sig detza matter. och qwai för spndares brott,
dem han bar til försomng; Sannerligen

han



han hK,V wärK ffnder s . - lef.' ZFS H, A
Slusse wi altsa ej annars finna spndenS
xpswärda följder. eNer ock twärtom genöm
wanan döftva deZ förebrZcnde kanssa, mat»
is dock delta hoglidliga dödsstrqff Mräckligb
ljuda i, wäm hjertan och äterknlla osi ifräN
syndalustan, ty fK lvist som wi se medla'
ren nedtrpckt ti! jorden, af den bit»
iVH länsscm, fom fpndige mennissjor sörtjont
bära, la mst stall äfwen dttla samwets,,
Pw:l följa uppa hwarjc ups«le!ig
bwarie örollsiig fwaghet, ochsamz rzhan i tidsn Mmnas syndarcns fräck>
het; °-« men hoS den ängerfulle och sam,
wewManne lesu efterföljaren stall det ingju»
ta angee, afffy hat til synden lesudöd är altsH et a,t Gud graffar i ti-
den.

2) Gud stall i ewigheten firaffa, sils
NZds fräcke fsracktare. Föreställningen bä>
af är närä förbunden mcd lsxan om förso-
mngen, ty hafwer Gud icke stouat sin e,

Zen son, mindre stal! hau lämna de:T
halsstarriZr orrogne ostrassad. Ront. 5:32»

Andra Delen.
><,räftemedlet stönjes llppenöarUqcn i hela
denna nadeanstalt. Da minnet af leK.» död
a enä sidan upwäcker och en siän-
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big afffp för spnden, Utbreder del s andm
sidan et lugn i själen, saMwets frid och för-tröstan pH Guds darmhertighet.

i) I anseende til hela den framsiirnaTiden, uch wara förut begangna- spnder, dem
wi alfwurltsst ängrat ocb aflagt, 3lom Z:
24,' 2g, Mä n,M i stöd af fornufttts.arund-satser ftiit bemöda sig at winna iw
on, sig, och bifM af andre för fin
lefnad; men syndaförlZtelsen och witzhetsn
om Guds näd har ingen säkrars grund, ä»
försoninaen.

2) För det närwarande, under en red»
lig Christens dageliga sirid mot sinä begär
och werldens tstelser. O! hwiiken outssge»
lig», hwilken innerligt hugfwalande iröst för
Ven sronnne, at FörloSaren kastar rs tMnom
sn medömksam blick, sasom pa Petrus!

3 Under loppec af war ChriDndomzbugfwalande är delta löfte: wi hafwe en
förftvaeare hos Fadren. z loh. L:i, 2.Försoningen 6r den enda lrösten i
döden; Dä annars minnet af alla wara bri.
sier, swagheter och brott, dem wi redlige
aftagt och ängrat, ffulle plsga LZ, och lik-som tilstänga wägen til den EwigeS näd i
en M odödlighet, stall lesu döds ämin.nelse göra otz frimodige til at träda for
Domaren/ tp Försonaren är den som vtz döm-
mer.

Far-



FartiZheten för Lbnstne, at
neta eller, mPbrula Försomn-gens lara.

"Vec är cr si;fl otd, och i alta inacts
iväl ar man det anamnlar, ot le.sus är kommsn i wcrldcn ril ar frälsa syn.
däre" 1 Tim. i: ig. Skulle Venna Pauli
försäkran och betzyran om lesu försoningS
ptiersta wigt, tN ängetfusse snndares fräls.
Ning, icke, metzföra m fördinbande kraft for
Chtlstns i alla tider, at etkcinna
öfwertpgelfe anclmma lätai» om lesu förso-
ning, bwarfZrs hade tza AyoftlMle sa ni.
sisti päptkat densamma? > Ager wäl
ChristsN sn stags at M annat fttt
förklaca eller lillämpa dönna läraN, än sä
fom den i de klaraste otden förestäld finnes?
At frälsa synbare, at firsona, at bottiagc,
synden och döden, at beMedla och ät-ruprät<
ta en, fötlorav salighet °

. äto talesätt, sömicke behöfwa mycken lesu lärjun-
Zat kunde wilerligen icke sjelfwe wara twif,
welacktige om rätta afnkten med Hans död,
eller owitze dm forständet af den böends
Frälsarens ötd: urgiswett til syndernas för-
lätelse; ord, fom icke woto aftwungne af
denne i döden ftiwilligt hastanbe wälgöta.
nn, icke af förtwifiim «llet sinnes förwir.
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tlng ulpräHades, icke äro inweklabe t nä.
gra sinnliga gätor ellet bildade talesstt, ic»
ke det ringaste synas genom dödens fruktan
eller lidelsens häftighst öfwerdrifns, Man
med den öppnasie fritnodighet, kärlek, öm.
het och sinneslugn utttpckles; öfwerwHge wt
i spnnerhet,, at denna sanningens mun ta.
lar, som pä sä utomordenteligt sält betvisatsig äga domsrält i himmelen cch pZ jotdeN,
öga rätt at öpna pch tilstum himmelen - ;

stulle Hans ord cch lösten icke da anammas e

Afhandling.

t) Faratt as förneka förjolnnZens lärs.,
2) < » » mi§bruöa denstmnich.

Första Delcm

Zen tid dä begreppet om sn sann Chtl-
fiendom och de§ wäsenteliga täroe sä ofta
waklar. och Vä nar Religions Stiftares Gu°
domliga höahet, anssende och mogt ss lägt
nedsättes af de i fin jnbilning wise, kan
man icke annat wänta, sn at äfwen den läransom förkunnar försoning lil spndernas för,
Utelse stall förringas. Högmodet will finna
en egen wäg til vtfrielse ftän spndastraffet,
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vzerfheten pptsnker alla mZjliga inkast,
nuZwder och wränger uppenbarelsenS enkla
utttpck, och sätter stutlzgen sig sjelf, med
sin updlssta dygd, ttt en nädastol. Den til
mennistzotS d. ä. sundares frälsnMO kors.
föfis lesus är ännu uti slelfwa Christenhe,
ten/ säsom han wczr ibland ludar och Hed«
nmgar, en stötesten. hwUken bpggmästare»
na förkastK, och' dock är han «n grund til
sallghet> allom dem som tro d ä. Dem som
soka en ren öfwertygeise/ och förtrösta uppa
honom. Nr det icke en wanära, är det icke
brottsiigt. at förmka en stiftelse och anord,
ning, som Gud sä utomordenitligen bekräf.
iät. Medgifwom det menstliaa snillet all
rätttghet, at ds
«f rätt och orätt, cf sant och falfft, ware
sig uti ord esser flutsatser; TiNstom den
djupsinmge forffaren at uptäcka di brister,som kunna spnas i et ellet annat förestäil»
nmqssHtt om Issu död; worom bissig.' uit
bedömmandet af de som upsiä af Lt
somwetsgrayt, ädeli och tent npsät, ty
Herrcn ser til h'ertat, men betänkom iilli-
3a, at det icke sr en likgiliig sak, buru
Christne tänka om sin medlare och
re, at det icke är utan fö«jder af betyden,
het, huru wi dömme om Guds barmher,
tighet,wär egen tingbet smnt brolflighet;
betänkom, at den stund wi förkaste detta
nödens anlare, soU kan fasitMa wsrt bäf-
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wande hjerta under allö samwetets anklage!»
ser, fä blottstsLe wi vst för de farligasts
kltppor och för en holande ofgrund. som
upswäljer alt sinneswgai ltfwet och döden;
ja öfwerwsgom til siut wlgten «?f dstza För-sonarens ord- miF beLänncr insör «nen°
niskor,, honsm stall lag inför miu Fader
bckänna, men dm mig Drsakar ibland men°
nistsr, hOno;n skall jag forjaka" . . Matth.
w! Z2, 33 O! at Christi bekännare stän.

, digt mätte föra detta walspräk i hieriak,utt
frestelsens. förföre!skns och irringens stund!
Det stall tilbakahässa manga öfwerilads om«
dömmen, det ffall alerföra den wankelmodi»
ge til tronpH lesum, det stall stärka den swa»

.ae, uprätthälla den trogns, och nedstä alt
Lei bZgmod,_fom ssiter sig emot den Ewi«
Za wisheten. Mä hända, at wi här i död>
ligheten icke alt liegripa kunne, eller förkla»
ra orsaken til Guos beliga förordnande; . -

men at Glld haswer sarc lesum ril en nä»
dastol Fenom Hans försonande död; (Rom.
3'. 25 ) at i ingsln androm är Mghec - .

Ap. G 4: 10. at Gud war i Christy och
förftnade werlden med' si'F Mf -- 2 Cor.
6: 19 detta böm Christne, ware sig böge
eller läqe, uplysis eller enfawjge, i alla tider
heltgt bekänna. Ingen twifwelacktighet kan
npstä om desiä Apostolissa utsagors och ords
rätia betpdelse, ty de Zfwsrensstämma med
Issu egng dpm försäknngsk. Af hwad

C an»
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onltdinng ar det da, som denna försonin-
gens lära sä läisinnigt förnekas?

i! Denna lära, säger man, ffall wara
lämpad efter,ludarnes och den ännu oup.
lysta w?r!deno irriga eller swaga ränke.
satc Men stusse ds sanningenS bekän»
näre och en Gudomlig Religions stiftare
haft det afstywärda förssag, at uti willor
bibehaNa en werld. som stulle uplyfas i
den wigttqaste /aken af alla, benädnwgen
hos Oud? Ar det. icke en lag undflykt
bos lesu förnekare, at sä tänka och tala?
lordrade icke mennistjoflättets behof en full.
tvmlig wttzhet om syndaförlätelsen? Ar
icke denna wi§het bewarad i Icsu döds
exempel?

2) Bennä lära stall wara oslverflövig,
ty Gud straffar ändock hwarje framhärd.in.
de synvare. öfwerflödig for den botfär»
diges lugn.och för at ttösta' otz i dödenS
siund! Ach! gifweS wäl et enda känflo.
fullt hjerla, som wille läta,sig beröfwas
denna hugswalande tröst? Bchöfwa icke
sinntige menniffjor et til deraS sinnliqa be-
grepp lalande bewis? War det ock onö-
digt, at försäkra den obotfärdige at GuV
straffar? > ,

3) Försonlngens lära stalt strida emor
m:nniffjonarurens wärde . » Ia! det är
sant, at den föröbmjukar den stälte, den
nedflär all inbillning, men uplpftar likwäl

sin-
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sinnet ifrän vrätifärdigheten och qwalet.
Hwilken wiZhet i GudS anordning och stp-
telse! Gud siär emot de KögfHrdi,qe «

4) Ben stall strida e«nor straffens äm
damäl. . , Nrj, den wistirför otz uti le'su död det bögsta strafferempcl, som kan
forbsttta afsträcka och tilsrcdsställa en sun.
dare, hwärs ängct är upriktig, Fruktlöfa
äro alla sädana twungna stäl emot en san.
ning. som lighet oppen uti nppenbarelsens,
förnuftets och erfirenhetens, lius. Huru
wädllsst och fatliat Hr det dä icke, at för»
neka denna wälgörande sanninq?

Farligt, i) emedan da mcnmffjor til»
täpva kallan til en ren kännedom on, sig
sjeifwe, kallan til all wäsentsi,ci oflvertpgsl'se om lefu läras wärde och bestämmelftn
af bans död; stola de äfwen smaningom
sjelflve försalla ifrän den ena wlllsarelsen
i den andra, blifwa st mä! förförebräelset, samt genom förfalla
ömsom ien brolsiig likgiliignet' ömsom i en
däraktiq twifwelsjuka om att bwab heligt,
st rt och ädelt är; och hwem stall srikalladem
ifrän den rättwiia dom, som lesus fjclf
utsogt öfwer oem, som honom fsrsaka? En
gä.,g stola de se, i hwsm de stungit hasrva.

2) Farligt. at inleda andre left bekän.
dare, sine likar och brödet, icke allsnast i o.
grundade twifwetsmäl, lltan eck tör hända
ill ssffall, til samwersqwat, til laster och s,
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lycka. Menmstwr begynna mcd twifwel,
<:l lcknöjdöet— blisva b?kommers-

löse.smlckra sig slelfwe, och stadna stueligen
j förhäidelfe. BaklaZel-gn följder i en
wend, mennistior aro med hw,irannan
sä närä förbnndne, och Man bafwa den
sti,xka ai pröfcoa all ttng och emolstä för-
förelsen!

Andra Delen.

det Zr ock wZdligt, at ssrringa el«
ler nnsidruka försoningens lära, som ffer:

i) om den npttjss til bemantlande of ds
sin, liZK lustarns och til säkerl?er i
srfarenheten wisaV sa mänga pcof
hirrä; Den wällusiige och lättsinniZs
upoffrar sig he! och lMsn til de djurista
begären,och tömmer alla forräder af sinnllZ
förnöjelse, under det owärdiga hspp, at
Ie su försoning nog kraftigt stall afplana
alla banS srndcr; den girige och werldskä-
re incöfwer sit läga tänkesält- uti en-falffföreställllwg om lelu förtjenst; strymtaren
och den bogmodtge likasom xycker til sig
lesu blodiga rät«,fHrd'ghets mantel; Den
hämndlystns, den ofwundsfulle och, orätt-

Zänker i sit derra bloder ro»
par til mil! försoninZ De swalka
fin iörsiande tung» med det wälsignade wi-
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Mt, ssm H? sinnebilben af det blod, som flutitti! syndcrnas förläielse; We! ständliga m Z.bruk cf en död ssm blo« war beridd til
Yhst fö,' ängerfusss och bezfärdige spndare.
Nr det försona de sirasftts oändlighet, ene«
wzg cch b rg/tN for alla uptänklio
ga synder; öro lelii säl? fristaden for ben
upla ltaa wanvrw.. -,ch ban sjelf sn synda-
ijenare? Skolewl förblifwa i lynvsn, pa det
lwden ffallöf-erftödi? Rom, l; z !L, Bort
det, 0!!, wi s,c!fwl!ja!'de sxnda, sedänwi färstärr sä stär incee offerigen för syndm m. m

.
Ebr.

2! qsnom rröZhct, kallsinntghee
och Flöiilffa of Glids ewiga fordrinqar.
Icko nog för Chrlstne, at afhälla sig ifran
upsHteliga svnder; de bö;a öfwen b.ftitasig om cll flags och en obe-
fiäckaZ wandel. ctznu eli ifran
lastcns wsg mrnlustja, med be'
kymmer och ängcr, med bäfwan och för-strsckelss, belrakm sit ftrra titständ, med
brinnande nit fa!ia den förzsatsen, oi ftp
alt hwad syndigt sr, och öjwettpZad om
lesu magt at i sin död Hans spn.
der m m. irpggt bwiln i förtröstan ps den,
ne sin medtare; förestslloin otz hon^m,stad«
na hsrwid. under ben forewsndnmg, at
lesu iNsdda eller förwärfwiide och tttegna-
de rcklftrdiqhet frisäger donom ifrän alt
Mdare. siräfwands ttt ye'ZeZfe.vch dngd:
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fä at han linder en inbiNad GudaMghet,
förfumlig och wärdslos, icke upfylde alt,
bwad i Hans belägenbet och förwaga är
at göra godt med e: ord, icke stulle lä-
ta tron wara werksam genom gärningar-
ne, h, ä- genom en utwärtes Christelig
wandel; hurn widrigt handladö han icke,
huru falsst ulludhe han icke sin ätnjutna
benädning genom lesum! Och sikwäl han«
dia mänge uomäckte spndare, mHnge swagt

troende Cbristne sZlunda. De nntzbrukq
wäl icke försoningen til lZsaktighet, och en
fortsarande fundatienst» men de miPruka
den til andelig tlygdet Wi äre ju dock
genom dopet begrafne til en likhet med ho<
nom, lesmn, i Hans död « . pä det sä.«so,n THMus upstädt - « n?i äswen sto«
le wandra iet NM lefwerne. Rom. 6: 4,
8° !2 Eä wist wi genom en ftnn bätt<
ring och fZrcrostan deltage i Issu död, böre
wi ock i likhet med den upständne och ewigt
lefwanye FMsaren, upsia til et nplt ande-
ligt lif, lefwa honom til ära, som 6r doh
för ws?a fpnher, ych upwäckt för wär rätt,
särdighet. Rom 4: 2g.

3) MiZdruket ffer äfiven genom öfwer-
drifna begrepp om lesu tilfyNestgörande
försoning/ likasom den endast wore en be»
wlning för hen förste mennistjanS synba»
fall, m. m.; det ffer genom toncheten i
söreställninnsstcm om Hans blods och ssrs
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läkande fraft - - samt genom onyrriga
twistcr om särrec, lmru syndaffulden bkf«
wit wär Frälsore lilräknad o. s. w Lätom
osi, Christne! ickc förlora otz i fpttsfundi»
ga förklliringar öfvcr det, som bwurken
Gud för «si uppendarat, esser och
wärdigt Kans stora sndamäl! Annu mm»
dre nvsibrukom denna och hälsosamma
löra genrm owärdiqa bcgrepp, eller snara-
re förhasiube uttr:,)ck om en hämdkräfwan»
de wrede, hwillcn gmom et Gudom»
ligt blod kunnat stillas o, m, d. Btt Hr
l<Zgt, at i sinä tankar och ord afbilda det
oändeliqa wäsendei med sä menffligt lsga
sinnesrörelser; Hans ewiga rättfärdigdet
och näd böre wi prisa; och dä han är fast
i sit ord, som helig i stna bcstut, fattom dH
denna wälsiZnade och trostefulla läran i
sin rena enfald, och i sin owtdersägeliga
kraft til wär frälsning, Den som af im
den synd wifte, lesuin, deune offyidige och
rättfärdige, hafwer Gud stälr i
ställe, och behcmdlat som ftndare, 2 Cor.
5: 2». Gud, som framstälte honom. säsom
den hwilken l Nfwst ägde rätt at förläta,
har ock fttt honom i döden som en nädastol,
för at utwerka forsoning och bestgla Guds
näderika löften om förlätelse. Dettg är
Cnristnas sanna tro, och i den böre wi be»
fästas.
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Hwad tsnkar bör en Ohnsten
gsm sig wid lesu graft

en stingrad bjord, sedän herden
LUfwtt stagen fäfängt söker ssg nägon hwi«
la, utan fsrwillaS smäningom i den ödsstKK
ffogsn, där han hwarje ögonbitck är ut»
sisld för faror, och fluteligen blifwer ffin,
Zrad, eller ock et rof för wiZddjurens grym»
bel; sä wandrar äfwen det sorgdundna
Sion,lesu dekännare, med trotta och osäkra
sieg, sedän deraS själawsn blifwit frän de«
ras äwn ömkeligen undanryckt Smsnin.
gom stingradcs lesu efterföljare och lär«
jungar efter Hans död, och wsgade
af rädfla för ludarne, at uplyfta sinä 5-
gon til dell beliga ort, där han sä vfta
upmuntrade och tröstade. dem. Vorgen öswer
en wälgörande Frälsares hädaMrd hade
sä förtVirrat dcras sinnen, at de ej ihog<
3ommo? hwatz han hade dem sä högtidligt
lZfmat- Föwillade af ludarnas falffa tan«
kar om en werldstig Mefflas, öfwergsfwo
de nu hoppet at ater fä se denne kHrleks»
fulle wsnnen och Försonaren. Wid< graf«
wen sitla de suckande qwinnorna, 06) til
förskrsckelse fsr dem stampla ännu bans
fiender, och försmäda honom i den heliga
grafwen; de wttja med wakter och insegel

hin»



Hindra Guds och lesu siora afsikter. Ack!sr dä hoppet förloradt? Nr han för ewigt
stlld frä i o§? Har grafwen til intet gjort
GudS stora indamal med honom, ellerbllfwer han nu äfW,enl i sin graf tZrhärU-gad?

Ufhandling.

Niige lesu! du har dä upnädt det bs.siämda malei för din jordlffa lefnad; ochom du i lifwet kämpade emot en otrogen
werld, lä har du dock i grafwen segrat, ochnjutit bwila iftän förtrpckare. Men duräder öfwer grafwen. Du dod, hwar ärdm udd!

En Christen fästs sinä tankar
1) Nppä söpsoningens n?ltzhec, emedanlefus är werkettgen död för wära synder;

sorsoningen och sirafferemplet är uppfyldt;
» grafwen aro wära synder likasom nedsän-kie med honom. Tröstad är den ängerfulla
och rena dygden, emedan jlraffet benne ickeofwergä ffall; lesu beliga natur, sasom wi«da ssild ifran det swnga och spndiga, warwzZerligen undantagen iftän dödens, nöd»wändighet, hwilket han lilräckligen bewi«ste genom sin utomordentliga magt, at s<serkana de döda M lifwet. Beremot är,
wi menntMr i och för sinnlighetenS ffu2,

C 5 un«
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underkastade döden. lesus mäste altE
med sin död haft andra stora afsikter. la,
de äro upfplte.

Härliyr och Majestäcistt. utan den
ringasts ffpmf, hwarmed ban af sinä hällkae
fie owclnner i doden förfölides, nedlHggeS
Hans lekam?n i jordens stöte Joseph, af
Arimsthia, Wädsherre. och Nikodemus, li«
kaledes, framkomma falom lesu beksnnare;
oförsträckte begära de at fä wisa ät honom
den sisia äretjensten Alt ffer efter den e«
wiga FörsynenS ffickelse- Prophetien up.
fylles M pricka lles 53:) en np graf nl.
ses ät lesus, och med arofuN smörjelse lHg.
ges Han i grafwen- Romarenas std wax
at läta liken hängc, qlvar pä korsist; lu.
darnes deremot, at icke likafom nnsihandla
en död kropp dermed, at den utstältes tll
allmänt äffadande. Hlvad war wäl orsa»
ken, at icke ludarne wllle mitzhandla lesum
efter Hans död, sedän de af bitterhet hade
til döden Konom förföljt. WiZerligen hadZ
den Ewigxs Försyn detta hmdrat, och Pd
latuZ, som gaf lesum det wilnesbörd, at
han war offyldig, liKäter Joseph, at fs
begrafwahonom.

3) WZr gras är dä icke mera forffräc-
tp lesus har Hensamma Helgat. Här

Kwilar wär wän och Försonare; med ho,
nom siole wi dö, för at med honom äfwen
lefwa; tp stusse icke han, som smakade do,

- denS



dens bitters'et för oZ Me, ps et besynner<
ligt säit wärda sig om otz? Den natur<
Ugg döden är dä ickc at a, ses spin et straff,
utan sa'om den Gndensse til en Mare werld, dtt lesus föregän»
gen sr.

4> Wi kunne ej hindra hos otz tanken
och om lesu rilstMd, medan
han wc<x sttlh frZn sit menffliga lif. G«.
domligbelen kunde ej inmstntas i grafwen-
Mlen war Han dä i de bonin»
gar, enligt ds Zamles begrepp och förestsll.
ningar, om gpafwens wchsträkta Rike under
jorden; eller nedfor han til afgrunden, för
ot predika förlotzning för de olpcksalige och

andarne. (i Pec. Z: 19, 2c>.) sä,
som flere af de n första Christna församlin.
gen trodde, eller at för hela afgrundens
här wisa sig sc;som en segerherre; eller
war och wisiades han hos G?d, omedelbart
efter det han uvgaf sin anda? Lqtom o§
icke fordjupa otz i onpttiga unöersökningar
vm et underjordifft Rike eller annat, hwar»
til en blotl inb!llning och fördom !eha kan;
Dtt är nog, at wt wete, det Han upq f
och öfwerlemnadl,' sin anda i d?n mägtiqe Fa.
drens händer, sami mtog den hlmmelsta
boning, där alla andar stola wj,
stas, , , Hwad är ds wärt dltfwande til-
stZnd i grafwen? Stoflel mäsie til jo d,
hwaraf det taget är, men anden til Gud>som



som hondm ssapät f.afwer. Wi beböfws
ollsä «j forffräckas för tnlängwarig
bwurl wär sj.l ssulle efter döden försättas,
icke lro med den okunnigH hovsn sir lestl
tid, at sjölen ffall ar.nu i grafwen och jor«
dens inre bonmgar famla omsrinq och sf.
wen nägon gäng resc» sig upp i förfärliga
walnader; ej frukta för fförseldar och o-
hu,qal!ga pröfwohemwist; uwn wsd den
fullkomllga werksaKheten af wära
genheter och de ädl-.He ssnnes böjelser. som
wr under wsr wandring si.idgaz, skole wö
intrada i den lycksaliga orle», där bclö-
ningen c§ wsntar I dag ffall du wara
wed miZ i paradis, war lesulöfie tll den botfärdigs röfwarsn Gud!ös«
heten stall äfwen siraxt efter döden
ias ti! den rystiga ort, dsr Gud med rätt»
wisa wedergHsser och straff^r,

Z Wid lesu egna löften, dem han i
lifwet sä osu gaf, isiogkommom, at l?an
icke i graftvm stall föMifwa. Hans förft°>
nlngS ändcnrä! medgifwer det icke; tp stul»
le wäl Gud t'.Na!it denne fin Kettge och ut«
korads at se för,q ängetty? D'r, i graf'
wens iugn, nphöra rväl de forrrxckre ar
bäftoa de böra ej mera wuZarens röst
tlod z: i7,!8-); men lesus är mera, än
en offyldig och förlrpckt sannlngens wän„
Hans jordist'lif och dch öden Zro bestäm»
de sör mennistjossägieis ftälsningZ de wisa

hwad



hwad wi uti Hans delaklighet tzafwe ct
wänta, nämligen befriel>3 ifrän sundsn och
dödcns b'!te?het Han' lefiyer ewigl hos
Gud/ wi ffole ock med honon, lefwa.

En wid Fesu graf sig tröstan-
de och hugswalad Lhnstm. -

N fiilsta Znunnelser som wi begä wib
wZra anförwandttls och männers
wittna om wär högakzwng och käriek emot
dem, samt saknaden af deras person liga
umgänge. Iu innerZigare wsr förenmg
warit, desto smärtsammar? är saknaden, Dr
sZrjer och begrater et barn sin Fader. där
en uwder sin enda son; där gär den grs!)ä.
rige äldersmannsn stappland? ,vä gräswells
brädd, och beklagar förlusten af sin i fönid
bortrpckta älöerdoms tröst. Trösilos uplö»
ker en ma?a det rum där Hans borlqäng.
na wän ss osta delal med honom iifwetsnöjsn och beswärltgheier. Sorgen öfwer
förlorade wälgörare och wänner 3r oflaVUtplänlig.

lelu lsrjungar kände i all sin styrsasorgen öfwer sin HerreS och Mästares ffils-miste wäl hwad den Ewige
Se»



bestutit med lesu, ty de ilwgkommo icke
Hans loften. Gmom den sista äretjensten,
hwllken de bewiste Hans döda kropp, wille
de hälst nngutlunda äoagalägga sin tacksam.
het» O! huru af sorg och oro-betagne,
huru förblinbade och mmneslöse woro de
tcke under alt detta! Sä motet osta en
sörjande Cbrisien sin förestäende dödstimma;
häpenhet och bcstöttning foriaqar den trsst.
han cinnars borde njuta; Tätd af kroffts
plagor och smäningom beröfwod sinä
nens liftighet fallet ban i dödens hwaw,
tils andteligen den ospnliges hand förer hss
nom ttl ewigbetens l>'Nd, där det waknan,
Ve hoppet blifwer uvfpldt- Lärjungarnes
hopp om sin Frälsare waknaös forst kf-er
Hans upstandelfs»

Aftzandlmg.

Awarje mennlstja är förelägt en gärg dö
och sedän domen. Det ar oäterkallel;gt, vchuppä den wtgtiga stllsmäZan ifrän llfwet,
beror witzerligen wärt tilksmmands öds.
Hwem äs oet, som tan oförfärad tänka pä
grafwen, döden, ewigheten? « » Icke den
lättsinnige, som ftnner ftela sin ide
finnliga och krcpfliga tingen; icke den kän»
siolöse, som förhärdKr sit bjetta för alla in-
Vpck af Religton vch menstlighez; icke den

trot"



irotzige dären, hwars högivod och därffa-
per födas af HanS towa inbttl-nng —; nej,
den skall lcke mcd lugn tänra pä död-m, s»m
icke lärt sig lifwa, och i ltfwet urstiija
det rälta wärdet af själens egenstaper och
sällhet iftän det fiyktiga jordlssa, sinnliga
och brotss>,ga. Den tr. gne endast, kan med
Paulus ftlga: jagKstu!idar hävan » . .

För honom är grafwen en ingäng lil säll-
helens boning, och ltfwet en, förberedelie /
en kort wanoring » » - Awuen af Ie»su graf st bWom sä lifiigt rörande. Han
tröstar sig

!) deraf, at fäsom han säkert wet, at
Oud lcke kunde läla stn Helige se förgäni
gelsen Ps. 16: sä ffall ock Hans en gang
döende kropp, ehutu icke med samma bär»
Nga kraft som, lesu ur grafwen upstä föe.
harligad; Länge stall icke där, förblif.
wa, ty den som upwäckte lesum, stali ock
utur Hans mullnande stoft, Mm ifran en
ulsädd ssd, uplifnza en lNmmelst, ofötgäng.
lig och för ewigheten bestämd kropp. ttti
alt är wär Förlost-re et efterdömme for osi,
och säsom HanS graf är en Kögttdlig Hminnel.se af wärt en gäng förestaende lifsfiut, sH
är den ock en förberedelse til et tilkommande.

2) sn Christen wet, at lesus är en
Herre öfwer lifwer och döden; Han är
grafwens Konung, som sielf för at
ffänka vsi den wigtiga segreN' Denna sH



wigliga tro sr med mängfalhiqa bswis uiom<
ordenteligen styrkt, och med föttjusning
kallar en Chrlsten dem i minnet. Han kan
ju icke nägonsin förglömma, at lesus war
den, som til lifwet älerställde den sörjanbe
änkans i Nain ende son, lairi dotter och
sin wän Laprus; Han kan ej twifia der»
pä, at ju Gud, som gifwit honom Venna
underaZrandb gafwan i lifwet, stusse ännu
bibehalla den ftmma för honom, likasom til
en ewärdelig besittmng Det sta« gläda
en sann lesu efterföljare, at weta, det Gud
satt honom til en Herre öfwer lefwande och
döda. Förundrar han sig med en helig
wördnad deröfwer, ät Glld besiämde den»
ne lifwels Herre, at fmaka döden for o§
alla, sa wördar han ock samma ewiga För.syn, som sä heligt förut hade bestutit och
för werlden kunngjordt, at han som bland
röfware korsfästades, stussc sä sin graf bland
de rike; les Zz: 9. Detta sr et nylt de«
wis pä Koheten af den person, som hwi«
lar i grafwen Dec war icke Ukgiltigt, buru
och pä hwad sstt denmi§handlade, men store,
werldens Forsonare stulls efler dsden be»
hardlas. Unvranswärdt war det, at assa
bans fiender nu hade för en stund tostnat;
Förföljer icke annars hatet den ostyldige
ännu efter döden och wansrar Hans ben 5
men här lämnar man lesu kropp ti! den H«
rofullaste begängelst. Marmorsttzber up-



refas wsl men det är mera, at man
sZrieglar sienen, som tilstuter grafwen, där
ingen ännu hade legat. SZ nyttjar Fsr«svnen öfwen de minsta omständigheter, med
de siörsta, at för werlden rätlfardiga sinä
bestut. Christns böra wara veruppä up,
märksamme, ty uti desiä stickelser ligga o.
siridigt mänga anledmngar til tröst och hug«
swalelse,

Z) Wt wete ock, at grafwen sr i när-
maste förbund med ewigheten, lp lesu orv:
i Vag stall du wara med mig i paradis,
äro fasta. En gäng ffall dä äfwen jag
nfkläda mig denna förgängliga kroppen,
jag stall se Gud i de leftvandes land,, dsr
det sinnllga onda stall uphöra, där brstt
och mitzgsrniligar tystna, och de frommas
fwagketer blifwa aftagde- Denna werldens
wanffliga statter och rikedomar stola läm»
nas. Ia med glädje kunne wi utbpta
dem emot ewighetsns ostörda Mheter, med
lugn och frimodigbet wandra uppH det
stoft, som en gäng stall otz betäcka, med
bimmelst förtjusmng bereda osi til det til-
kommande.

4) Säsom lesus ännu i sin graf bllf.wer lastad af ondffan och smädelsen, (off
kommer i honen m. m.) men likwä! pä det
ärofullasie sält efter 3 dagar rältfärdigad,
sä stall en Christen sinna sig ttUad, dH
han förutftr det widnga at ännu

D efter



efttr sin död tadlas. Man stall ti! en tid
mitzkänna Hans fromma afsikter, och aftvun-
dens g. lla stall tör hända uttömmas öfwer
Hans multnande stoft, men snart stall stor.
men sig fakta och sj:lfwa förföljarena blif.
wa wed bestörtning warse sit mitztag; ty
den räufärdiges gärningar följa honom och
blifwa en gäng uppendare. Men om ock
detla icke stulle honom wederfaras, kan han
dock med den fiandagtige Job saga: mic
wirne är i himmelen - > rver ar
min Förlotzare leftver.

WWeten om lesu upständelse.

"Akulle icöe Christus sädant lida, och st,
dan inZa i sin Luc 24: 26.
war lesu egen päminnelse til uagre sine
lärjungar, som twiflade om Hans upstän-
delft. Ehuru tröstefult löfte han under sin
wandring gaf sine wänner,och uppenbarade
för dem, huru ProphelernaS förutsagor
stulle gä i werkställighet. woro deras ögon
dock tilssutne bäde, af sorg öfwe r Hans död,som ock af fördomen om det werldstiga ri-
tet, sä at de minst förmodade. at äterfä se
honvm i lifwet- Men du lärer ch o Gnd,

din
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dm Helige se förgängelsen ps. 16 - 10. Se-
dän han upfylt sin wigtiqa bestämmelse.
genom sit lidande och dös, buroe han ingH
t sin härlighet d. ä- genom upftändelsen be-
wisa sig wara härlighetens Herre, oen oförän-
derlige. som längt ifran at sjelf wara un-
derkastad förgängelsen, ägde magt at
llfwa sitt kropp. Hade han förut pä an-
dre, sasoM laiti dotter, Enkans fon i Nain
och Lazarus, utöfwaj denna Gudomliga
kraft, sä war det et wist förebud, at han
bade kunde och wille med sig sjelf werkstäi-
la det samma; ty ändamälen af Hans lära
och försoningsdöd, som spftade pa dä wa,
ranve och tiikommande siägtet, hade wist
icke hllfwit upfplte, om ban, säsom et rof
för ondffan och afwunden, qwarstannat t
de Den ewiges afsikter stadna
icke wid detta lifwet, för otz stoftcts
Gkulle da Ven försifödde bland menniffjoc
icke haft en högre bcstHmmelse? Med sam«
ma härlighet, han begynte sit Metzianffa äm-
btte, stulle han ock stu/a det pä jorden.

Afhandling.
alla händelser i werlden, är lesu up-

siandelse Ven märkwärdigaste, och for werl»
den saligoste. Dc§ lrowärdighet grundar
hela Christendomen, tp är icke Christusup.
Mliden, s« är wär rro säfänZ; i Cor. 15:
14» Til trvns afwäpnande anmärkvm:
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1) ai lesu wänner och Läl«
jungar öro ojäfwige och tilförlätlige witt.
nen, emedan hwad de sett och hört, omoili,
gen kunde eller borde undfalla dem. Den
enfaldigasie menniffja, med sunda sinnen
och ct redligt ju ofelbatt njuta
den rättwffan, ot Hans pä en mogen och
sannfurdig egen erfarenhet grundade berät»
selse antageS säsmn wisi. Skulle wäl lestt
Lärjungar, som i ftället för jordistc, forde-
!ar ej sökte eller wunno annat, än samwe-
lets ttlfredsställelse, och oaktadt alt motstsnb
och smälek, litwäl i upfyllanvet af sin tal,
!else aldrlg smickrad? de store, utan med
sanninqetis oförfärode ifrads mot
det radande förderiwet, ffnlle dcsiz hafwa
ftgrat öfwer tidens laster och fördomar, om
ej de händelstr, hwilka de berättade,'
warit allmänt bekanle. Utan at finna möt»
sägelse eller blifwa som falffe wittnen be«>
handlade, äberopa sig Petrus, Paulus och
de andre, lesu dods och upstänvelsts fanning
inföt sjelfwa lerufalems räd och domsto-
Zarne- Apost. G 2: 14.3? z: 12-16. .4:
10. 12, 16. Stumme äro Mariseerne och
wZqa icke nu, som forut, framffaffa sig sal-
sta wittnen. Utom Evanqelisternes och A»
Posilarnes witnesbKrder äöeropar sig Pan»
lus 1 Cor. lg: 6. icks'mindre än Mv s,
synawittnen, hwaraf siörre delen dä ännu lef«
de. Hwad högre menstliqt insegel kon man
iordra? Mm L) o-



2) oiron inwsnder, ai det sones misi<tänkt, at lesusicke upptnbarade sig för sine
fiender, för Mdet i Jerusalem m, m. Hu-
ru flprtigt är da icke delta! De samme,
som fyrsmädde lesum wid Lazari upwäckel-se, ffulle de hafwa trodt pH honom i sin e»
g?n uppenbareise? ' Tro de icke Mosen och
Propheterne, och andra äspnawlttnen, siunt
sinä e,qna sinnen, sa är all annan bewis,
ning fruktlös, ludarne wory nog illistige,
at med penningar wilja bringa wakten at gtf<
wa en falff berättelfe för Pilatus, och spri-
da sielfwe ut et sä orimligt ry?te, at Lär-
jungarne borttagtt lesu lik; men huru
däraktlg denna tttstäLning war, synes der»
af, at den uptäcktcs och af he«
la samtidens erfarenbet. Hwarföre bemoLads
sig icke ludarne, at lagliyön deaiifa Läriun«garnes miUaZ eller bedrägeri,, om nägot
sädant ens kunnat miff:änkas? Förspnen
har altlH uti sjelfwg ränker beredtsegren för de Clmstne, Sjclfwa d!! sinirre
stiljakiigbeter, uti EoanZetisiernas öerHttel'ser om lefu äro ocksä af den
art, at mgaffäliga emot deras
trowärdiqhet nägonstn kunna hsmtas,
ulan fast bekrFftas den Evangelista
sonninMi dcraf, at de icke alle pä et s6tt
afstildrat denna storc, Handels?, «tiu enligt
sin enAlda kännedom; likwäl sinneS icke
den minsta motsägslle, aniingen man be«

3> 3 lrak«
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traktar deras hwar för sig afg'fna yltran.
de, eller man jämnfyrer het med de nör<
tnast paföliande häfdaleknarys och hela den
Christna Församlingens sammanstämmanye
hifall,

3) Ehrisina lärans sednare fienderblanh Hednisse Milosopher, som wigerligensade tilfälls at aranffa he stora händelser,
hem de af illwilja försmädde, hafwa ickekunnat med nsgra Ml kullkasta sänningen
deraf, icke en gang dristat wäcka nägon
ftaqa eller ransakning, uti sä allmsnt er«kända saker. Deraf kom det äfwen, atChristendomen mer och mer utbreddes ihlany
Hedningarne, och sielfwa ludarnas under.gcing bidrog. at fran detta otacksamma folksamla och aterkalla mgnga sinom tusendsill den CKristna läran.

4) Fullbord.in af lesu löfte om denHelige Anbes gafwor, til förrätiande c>funderbara gärningar, befästade sanninaen
af Hans ärorcka upständelse; och ända
den dagen, dä detza gäftvor utdeltes eller

l"s man menigheter ochbela folkstlg bekänna sig til den upständne
undersatare; man fäg afgude.

tlet, wldffeppelsen och de stumma lasterneglfwa wlka for hen sälla uplySnwgen;Chrtstt upfiändelft, säsom landskunnig, blefan mera grunden til de ChristneS hopp ochlMaltghet; och sä mänga äspnawitnen
för



for lesu härliga seger öflrer döden.hafwa ie-
kewäarat at med sit b!od bestgla sarmngen
of det de sedt cch e, forit. N a hända,' at
otron sramställer äfwentyrare, hwilke för
lö)liqa satser och en swärmande lnbillning
upoffrat sig, men endast den siisla öfwer,
tygelsen om Chrisiendoniens hufwudhändelser,
tVin med ffäl lrotza och ftgra Zfwer alla fi<
entllga motjländ sjclfiva döden.

Huru säll känncr icke en Cbrisien sig
wid bctraktandet af sin tros otullsiötliga
grundcr! Han fruktar icke de irgangar,
dit lwifwelsjukan och olron förer sinä ftpg»
tiga anhängare.

lesu härliOet i fin upstandel-

krölies utan ar han redligen kam»
g war trofastinnl dodcn,sastall

jag dig lifsens krona" Upp. 2: io.
Detta har den store FörloPren til pric-

la upfpldt, och wunnit den härligajle seger.
Assmänna erfarenheten lärer vtz, at de ädo
lafie företaq och lpckiigaste höndelser oftastberedas a,f en ringa början och under dä
siörsia swarigheter, hinder och mödor. Uii
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armodtt och fsrtrycket upwsxer ofsrmodadt
de»l ido,qaste tässan, genom ftit blifwer wäl,
magt och rikedom qrundlagd, frän för»
aktad siamm upffjuter en ödel. telning,sorgen sr Mdjens wanliga foregängare,
och den störHa afwund, hat och förfölielsb
i werlden bar ofta nog bemannat den ständ«
aktiga dygben til nva segrar, Intet til«
siänd och lefnadssätt är sa ringa, intet mot«,
siänd ss stort, at icke den redlige strtdsMqn--
nen, menniffjowännen och hen wise öfwer-«
wmner alla binder, med Hra, och i
sjeifwa döden ser sinä storwerk och ädla
gärningclr fullbordade, ser dem wälsignads
Zenom d« rätlsintas bzfall och tacksamhetens
iärar. Huru KZktigt wore det dä icke, at
soratta det nnga tilständtt och sjelfwa usel«
hetens boning. hwaErän oftast dygden ochfsrtjensten upmufil. lesus, sHfmn menni<
stjones son, har lidit alt Guh hax lM
nom uphöjt- Phil. 3:5 - 10.

Afhandlmg.

pä kortzet förhärligades, wisade han fin
härlighet ännu mesa i sin upwäckelse. Be«
traktom det undranswärda derwid;

i> lesus hade förutsagc sin upständclse
vch upfytte nu sit eget löfte. Ingen wFer

mir



wit l'f, sade han jaF ägrr magc ac lif,
rva och raFa dct, loh. :o: 15 Du hade
ickc magc «nig iwar lesu swar ttl Pc,
latus om den cj wore gifwen oswan lfrän
loh 191 11. Härmed önverensstämde Pro»
phetierne i Gamla Testamentet. Gä storaanstalter, til lefu upwäckeise frgn döden, be-
rätiiga bonom til det harligaste namn. ock)
iil en Gudcmlig dprkan; ty i lesu namn
stola slI böja alla knän

2 At Hans upstandelse, säsom <annsär<
dig och dewiinad af mänga Zspna witncn och
hela fotnwerlden. maste warit,Md ifrän
naturens wanliga laaar, behöfwer ej sä
mycket bewifas, som fast mera med stilla
beundran och wördnad betrokzas. Men
hmad är det, som förwissar och afhaller samängen )frän detta wördnsdens ffpldiga
vffer? Ar det delta lösa otrons inkasi, at

docf altid strida emot naturens
vfdning. och äro umbärlige; är d?t wanan
at icke tro eller beundra linnat, än hwad
man sjelf ser och gsr.samt et oipckligt mitz«
troende til Chriftendomens uppenbara ochiydliga däfder; eller är det merendels en

nvmärksamhets förförelse, okun»
nighet och lältsinnigdet, som önffar sig wa«
ra fri frZn uppenbarelsens höga trosläror
och föreffrifter? Achl.beksagellgen äro des.sa grumliga tällor nog eftersökte, och olron
arbetar osta under sten af uplysning, pH

D Z det



det enkla fornufets, erfarenbeten«, »Rest.
gionens och dpgdens förringande, Dock här.
ligt ffall lesu Majestät förklaras, och den
olrogna werlden erkänna Försynens öfwer.
naturliga och dälda wägar wid det största
undhrn>er?et, lesu uvsisndelse.

Z! stedde den sammo ge»
nom stenens afwältring och wäktarenas för--

lagar, utan utomordenteligen ty
Gud nyttjar och befaller naturen til sinä
stora afsskter. Alla deZa minnesmärken äro
ständiga bewis til lesu wärdighet.

4) Oförmodadr den gudlösa werl»
den, ja äfwen för de klentrogne Lärjun.
garne, framträdde lesus ur grafwen. Iu
mindre wäntadt näqot är, desto större g!ä-
hje eller fasa upkommer deraf. Förffräckel,sen öfwergick Hans siender, och är det märk»
wärdigt, at ingen af dem mera dristade, at
efterspana eller förfölja honom. SH segrar
den Ulsmäglige, som bär jord och himlar i
sinä händer, "och med fin andedrägt kunde
siäcka de brolfligas lif, Glädjefullt dere.
mot war lesu möte för Hans Lärjungar.

5, De särffilta uppenbarelser, hwar-
wid lesus wiste sig, honom.
Han wtlle icke strafc wisa sig för alle pä
eli gä g. utan smsningom bereda sinä wän,
mr til detta oförmodade möte. Utaf de
qwinnor, som gingo til grafwen, hade Ma»
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na Magdalena, af bestyrtnmg öfwer sienensafwältring lupit ti!ba°a til staden, at be.
rättä het för Petrus och Johannes. Un,
heriiden gingo he andra, Maria lacoöi,
Johanna m, ff. i grafwen, och höra ofen ängels mun, at lesus äx upstänhen.
De gä bort. Maria Magdalena, Petrus
och Johannes gterkomma. De sednare qa
in i grafwen, den de dese (loh. 2Q: i°i6)
tnen höra mgen ängla berättelse; Ve begifwa
sig bort. Maria, af sorg betagen, lutar sig
til grafwen trEar pesuni, som uppen.
haror sig för henne- Förmodligen harup.
pH. syntes han för Peirus och de andra
q oinnorna sMarch, 23- 9, !«.> DerefterpH wägen til Emaus, for he twänne Lär.
jungarne (Luc 2>t' 3,4»- Sedennera för
de 10 forsamlade Apostlarne. (loh. 20
16 - 23.) Efter 8 dagar uppenharode han
sig ä npo för alle 11, i snnneryet Thomas
(loh. 20: 24 .27.) Kort tid dercfter wan<
drade han til GMleen, där Hans Lärjun»
gax borde afbida honom, samt syntes för
dem wid Galileissa sjön lloh. -!,) At
han derstädes Hfwen bufwit af mer än Zmpersoner sedd, omtalar Paulns (1 Cor, ig-,
6.) SP förhärligade sig lews för sinä
Apostlar ww sin himmelsfärd, frän
get. Huru undranswärdt och härligt.
framställer sig icke den upstandne Frälsaren
för sun wänner; dock plägar han lcke med

dem



dem et dogljgt umgsnge, som Han
wille wänja oem ww en högre och, himmelffumgänge^lse.

Til hwilka betmktelfer och
leder og läran om lesu hög-.
tidliga -upnMelse?

i werlden är fä ringa<,at det M
wäcker upmärksamhet. intet sä heltgt, stort
rch bcu«dranswärdi, at det borde anses som
brott, om man wille framtränga til en när>
mare kännedom heros; men alnd röjer sig
dock, ä ena sidan mennWans ändlighel i
sinä begrepp, bestörtning öfwer det owan-
liga, samt en bemlig oro öfwer faran, at
MMga sig, s andra sidan deremot röiet
sig et lefwande begär ti! sannmgen.
xenheten af wära egna sinnens och känsiors
tverkliZbet, är grunden, bwarefter. wi pröf«
we sä mä! naiurliga, som utomordenteliqa
twg; om lesu upflsndelse siöder sig
wäl lcke pä en dag?ig erfarenhet, lp underbara
händslser och underwerk, i allmänhet, afgä
ifran naturcns wanliga iopp; men likwäl
haswa menniffjor, med sunda ssnnsn for»
ftdde,. erfaric denna siora hKndelses zVisihet.

Up.



HlppH en hel samtiös witnesdsrd kun^a.ilt'
sä Chrijwe. i alla tider, Zrnnda sin öfwerty.
Zelse och tro uppH den upsiändne Förlch?.'
ren, förwitzcde, at genom denua tro ledas
til, en sannffpllig Mstedsställelss. Skusse
wäl den uvlpste, som uvsöket bewisen för
sin egen öfweriygelse, icke wara pligtig at
mod upmsrkfomdet, med stit och samwels-
granbet, behandla en sä trowärdig, sä ef-
lertrvcklig, sä nyttig händelse för werlden?
Gkulle Hans utwärteS sinnen icke ofwerens-
Dmmq nndra mennistjors, utan wara
of en särfflld natur? Nej! den sinnllga
förestältningen är lika för aM; ttöwätdig.
heten bör oporlistt lilerkännas sä wsl den
fatlige ssm rike, sä wA den enftldigs som
lärde.

Afhandling.

i. Becraktckser öfwer lesu upstsndeist.
g. De pliZter, som dermed äro föxbunVne.

Första Delcn.

fannfärbiga schhögtidliga hufwuh,
händelse i Ehristendomen, uppä hwilken helawär Religion hwilar, .sr wsrd, at ännunsxmare och sorgfälligt beltaktasz H) Til



D Til detz bestrisning i den Evangeli-
sta historien. Dc enkla, tpdliga och all.
mänt begttpliga ordalagen, at lesus up,
städt ifrän grafwen, 6t han blifwit leflvan-
de gjord, uppenbarad för sine bekännare t
samma ktopsiiga gestalt, som han hade för
sin dod, kunna icke unverkastas nagra twif-
welSmal eller mi§tpdningar, Deraf förkla-
ras lälteligen andra bildade talesätt: ai han
öfwerwunnir doden, och den söin' Vöden i
!vKld hade; iludatne förestälte sig nämli-
gen de dnde andarnas Förste, djefwulen,
säsom mennijVjostaZtels mördare, hwarofbock icke nägon flutsats gsller> at Gud öf»
werlstit ät bonom magt öfwer ?ifwet, em?,
Van Gud sjelf är sa wäl lifwets, ssm do.
dens H?rre; at han scgrat öfiver all moe»
krets magt, och öfwer grafwens' rzks; at
han sr förstlingen of alle samt säfom
hjelte nedfacit ii! afqrunden,,, at predika fsr
andarne, o. s. w. Lätom o§ icke, af detza
Bibelns bilder, hwars afsitt är at uttrve-
kahden enkla sanningett, at lesns upsiädt
iftan de döda, förwillas ti! nagra toma in.
billningar, samt sälunda förringa wärdet
af Hans Gudockliga lsra. Det sr nog, at
wi med öflvertygelse insz sannfsrdigheten af
Hans uppenbarelse, som i alla afseenden war
Momordentlig.

2) Wilje wi gränsta sarcet, huru han
upsioV eller gonom hwad traft det ffedde.

sä
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sä förefaller otz det förra oulranfakligt, 6f.
wen som det sednare är grundadt t Kans
ewiga wäsende, eller omcdelbara aemenff.w
med den Gudomlige Anden. Omsom sögcs,
at Gud upwöckt bonom, ömsom at han qe.
nom stn heliga natur, och den Heliga An»
den blfwit til lifwet sterkallad. Rom. i:
46: 4 Trostcfult är det för Christne, at
st Hans Gudomliga maat bekräftad genom
et sä wlande bewis. Den helige kunde ejse förgängelsen. Han hade magt at lämna
sit l;f, samt det ät/etaga, ty Guv war i
Christo. . » s Ur dock menniffjan, den-
ne stoftets son, som af intet frambragteS,
ämnad för et titkommanVe lif, och begsfwatz
med en odödlig själ> Mycket mera är den
förstfödVe bland alla warelser, han ftm war
delagtig af den Osynliges ewiga krast ochGudom, ewig och oändettg til sin warelse
och magt Här stadnar den Christne och til»
beder wed en helig förundrcm. under tzet
han stläcker sin syn til det tilkommande.

Nödwänbig war lestl upstänVelss
icke sa mycket för Hans egen Gudoms ära,som för werldens öfwetlpgelse. Doden,som han utstod, underkastade för ingen del
Hans heliga wäsende nägon förändring eller
wanstlighet, emeVan det war Hans menjkli»
ga natur, som utgafs t döben l spndares
ställe; och ehuru Hans heliga själ kände li.
dandets och dödens smärtor, hafwe wi dock

hördt



bördt honotn anbefalia sin Anda i Fabrens
ftsie, samt med en GudomUg wisibet och
magt utläfwa salighst i sit himmeistä rike.
Häraf kunde man altsä ,qöra den ftägan:
Da wid lesu menstliga lifs fullbordan, samtz
ulförandet af äterlösnmgms werk genom
en smärtefull död, Hans ofZränderliga Guw-
dom icke förrmgades, hwarföre Wille han
dä ateruplifwa sin jordiffa kropp, bwatfö-
re upsiä och blott utt nägra daDr essev
weckor ännu umgäs med sine och
wanner?. Wigtig är denna fräga, och swa<
ret är grundadt uti hela lesu HMnmelss.
Wid Hans död spntes for menniffjors ögon,
liksom vnMm utplänat minnet af hela
Hans Gudomliga lära och wälgärningat.
Gamma rpstiga öde borde bclns bekännors
sruktci. och säleds woro de närä at öfwerqif.
wa det störa hoppst.atäterfe sin ädls wslgZ"
rare, samt njuta löftet om Hans dWI d wid
utbredandet af Hans lära, Hwarmed
le altsä werlden öfwettygas om hanF oänd«
liga höghet, och renheten af Hans ofsikter?
Endast et ukomordentligt medel ätersiod; det
war enligt de tydNaaste fZrutsagor, at ha n
efter 3 dlMr eller pä z-.dje dagen mille
ur grafwen. Sa högtidligt underwerk war
nödigt, til at bekräfta sanningen. styrkan
och rättwisan af alla Hans förutgifna lärsv,
förestrister' löften, wälgärninWr och afsik-eer. Pä en gäng blefwo desa nu likassm

med
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Mch ewigbeiens eget insegel stndfästade; och
stulle icke Chnsius hafw<i upsiädt, sä wors
öfwen wär Christeliga t:o änuu wacklande.
Likgftm wid solens upgäcnde pä himmclen,
ffuggorne sty och alla troppar iklädas den
ljusa dagens glans, sä upgcck pH den Als-
msgtiges wink sanningens hjells, seZrande
Zfwer werlden; sä bewiste han sin höghet
och.grundade för ewigt sit nsderiks pä jor«
den. Rkdwändigt war det i grund sä wäl
af Hans ändamäl, säsom ock Guds wisbet
Dch menniffjornas wälfärd, somannarsgädt
förlorade, atrninsione pä jorden. Och densom war foregangare i lifmet och doden,
ssulle ban icke wara det äfwen i upständel»
sen; stulle han ej öpna för otz en utsikt nti
st tilkommande tilsiänd? Tilbedjom den
oändligt wise, som upfylte alla wära önsk-
nmgar, wärt br«pp och behof; som för dä«
warands, och äfwen tilkomnmnde, siägier
betygade lesu dyrkanswsrda offuld, samt
med det samma gaf Hans död det siora w,är«
det at förwna, Mfrsdsställa och afstrsckaspndare. Förgäfwes är det, at fordra stör«
re och krafugare bewis . - lesus upstod;
det är nog, Han behöfde ej lsngre wistas
i werlden och förklara sig för en lältstnnig
stara af förföliare.

4) Belraktom lesu upstsndelse t!l desi
werk«n och päföljder. Han gär ur graf»
wen, hvpsamlar sins Grjande wänner,
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ftadfäster dem i hoppet om en uwmvrdenl'
lig sZprka, befallcr dem at for werlden kun«
s,sra Hans wäigörande lära, lipmuntrar
dem med sit umgänge. fflljes wid
d?ln pi,rsonligen, men är närwarande i werk
och gärningar. Löran «.m den korsfästele»sns segrade öfwer ludarnes härdhet och
Hevningarnas il bMa lärdom; ty Gud
hude uvwäckt bonvm, och gifwit bonom et
namu öfwer ulla andra ncnnn; Hans up-
«lZndelsts kraft war det, som i leruftlem,
en on. där han war känd säsom utomordent<
liq Lärare, wälgörare, offoldig i lidandet
och scgrande i döden, honom pä
en dag zcx)o lilbedjare (Ap, G, 2:1 utbred.
de Hans församUng i hela och som
ännu uprätthäller den tilwsfande Cdristen»
heten. Ntom lesu härliga och allmsnt be-
wittnade upwäckelse.hwad imryck stulle wäl
Hans lära ägt? Falffe stlftars
bcf vg med -:id och swärd, mörker och wid'
st.pyclse söN stadga sit wärands anhang;
men här ör förnuftets ofwertygelse, här sr
sanningens hir framträda okonstlade,
redlige bekännore, sum i döden förswara
hwad de sedt och hördt, predlka at lesuS
ör upständen. aderopa sig samtida wittnen
och winna alle redelige och gudäl-
stande. lesu församlmg räknar altsä den.
nc> stora händelft, jäsom sit förnämsta in-
segel.

8) Gran,



6) Granffom wävlighecen och faran,
Kwari de störta sig, som ups-ätligt iwifla el»
ler förneka lesu upstandelse. ludarnes för,
bittring och hupp om et
regemente, har egentligen Kifwit lwif-.ve!'
sjukun anledning, at mot°'äga uppenbara
händelser, Otrons bröder klaga öfwer för»
lorade ffrlfter, som kunnat tjena til weder<
läggning; dock hafwc» sädana icke funnits
l de försia tiderne; hwarföre stulle icke Ie»su fiender warlt nogräknode i deras bewa»
rande? Man flpr endast til maa
besticker nägra wclcktare, men anläggnmgen
blifwer kunnig för sin oeMrda djerfhet;
man upsökcr motsägelser i sjelfwa den E-
vanaelista beräitelsen, ehur>-s icke den min«
sta ffugga dertil finnes; wld alla miUyckade
försök faller man flutUgen uppä ftllsamma
drömmar och uttpomngar; , - ty bwad är
det wäl smädelsen icke kan sig inbilla? lesusstulle ickemarit werkligtdöd, utan förborgat
sia en tid.föratwinnaäran afen upständen—>
ObeZripltga irriich i förstäc,det, förhärdademotwilja t hjertutl huru bekiaganswärd,
huru farlig! Tröstom o§ dock Ctirlstne, til
lelu och sannigens Hra, at motständarenas,
detze ljusets fienders antal, icke nägonsin
stall förstöra det saliga lugn, hwUket wi
njute uti den ododlige lesu gemenap.
Bxwarom wära hj?rto.n obcsmittade ifrangudlöShetenS förförista tadel, sä ffole wi
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undgä faran, at falla i ftmma bcdröfiiga
Mssor.

6) Den cillämpnwF, som lesu Apostlar
gjordi, of Hans upsiändelse, tll upmunlran
of en ar.deiig sinnels upwäckelse iftan spn-
dens olvckliga owala, ör äfwen wärd at af
Chrisine i alla tider förnyaS. Derigenom
komme wi lil en siags delaktighet i lesu
upsiandelst.w sasomLhristusärupwäckr iftan
de döda, ja stole ocL wi wandra i er nycr
lefwerne; cm wi med honom are likstäm»
miZs Ml döden, sälunda nem!igen,at säsom
han dog för wara spnder, wi äfwen dags>
llgen korMsie de spndiga bsgärrn» samt af»

-säge otz deras herrawälde, stole wi ock w«,

ra lite med honom i upsiandelsen d. ö< up«
siä til et nytt andans lif; (Rom. 6: 4 - 8. «

Cor. Z: ,5.) ChristuS sr allsa äfwen up»
siänden för wär rättfärdighets ffull. Hwil«
ken ädel och lefwande sinnebild är delta ic-
ke! Chrisine wandra i ljuset af lesu här«
UgaEvangelium; de omgifwas af hansG:,<
domssträlar, och se honom i lifwet, döden
och upsiandelsen uppenbarad, säsom deras o«
dödlige Förlotzc>re; stulle de dä qwarblifwa
nti fynden, säsom döde eller wanmägtlgz?
Nej, bewisom e§ inför Gud, säsom lefwande
och fran döoen upwsckte, samt nyrcjom w«°

ralemmar cil ranfärdigherenswapenlßom.
6:13 Delta ster genom en sannstyllig
hjertatS förbättring, hwilken utt Skriftens

Heli.



heliga bildspräk föreställes under liknelse ochjämfsrelse med lesu upständelse.

Andm Delen.

Wära pligter härflyta af de anförda be-traktelser om den upständne lesus. Ingen
kan wara okunnig om denna läras oswcke.
liga stöd, ty den framfarna tiden, da le.sus tilbragte sit lzf pä jorden, war bsgst läm-
pelig til bewarande af desiä stora händelser.
De redeligaste och dygdtgaste män, frsn fle<
re orter kring Galileen, strömmade dit, forat blifwa uplyste; swHrmeriets anda war
aldeles okänd, widffepelsen och afguderiet
war af de uplystare bland Juvissa folkethntadt, sanningen efterfrägad, ludiffa na-
tionalhatet nog sorgfälligt, ehuru ftuktlöstföljande i spärcn af hela lesu wandel . .;

Hans offuld af sjelfwa afwunden erkänd,
Hans upständelse med mängfaldiga witnes.börder beseglad; Ho ärdä den som wil<
le nog fräckt öfwergifwa tron pH denne
werldenS underbare wälgorare.

Wi sre pligtige i) at städga war egen
öfwercygslse om samunFen, at anwänoa
lvära krafter til den Evangelista lärans för,
fwar, ehuru det är sant, at den äger be«Bänd uti sinä egna grundwalar. Men de

E 5 . bi.

69



bora i Cbnsienheien framsisssas ti! en ass.
mäi öfwcrtpgelss, Förlore sig aldrig det
heliga nU, som eftersträfivar uplpsnwg om
tro-ns wigtiga Man wanwarde icke
det ljus, man sger, utan ware brinnande i
er kärleksfuN wördnad för sin saligdets
böidinge, under hoppet at med honom för»
enas!

2 Det är ChristnaS pligt, at' dageli.
Zen stadga sig uti et sornyadr heliFr sinne-
lag, säsom det at deltaga
litt lesu upstandelses tmst Helig ware äl,
tib de,n för otz, da Gud honom up.
wsckte ftan en graf, hwarS äsyn fötffräcker
otz; uZrt minne beware Hans <Mwe läva,
Hans bild och oättfsrdighet; wärt ftjerta re.
ne sig iftän all andans och sinnlighetens
besmiltelse, pä det wi säsom rene andar
wätte wandra här i dödligheten, uti den o.
dsdlige FrHlsarens äsyn, samt där. uti den
tilkommande werlden, fmna honom osi til
möteS, saligt honom ästada, samt för e-
wigt ätnjuta frukterne af ha«s Gudomliga
wärf, Hans sslla regering och förtroligg
umgängelst.

De



De stora fördelar, Wristne häm-
ta af den stora handelsen, at
lesus ar upständen.

Vlädje wi osi sä osia i dsnna werlden,
öfwer jordiffa fördeiar, som dock aldrig sto.
la öfwcrlefwa osi,uian en gäng förswtnna;
beundre wi med sa barnsi gt sinne den
oran, och wilje sasom nke och ansed-
de lysa, ibland medmennistjvr; äre wi >'ä
ofönrutne uti ffötandet of timliga göroms';
bwad böre wi ds. wara, wid ämnknn of de
sior>i wälgHrningar och andltga ffatter, dem
Gud för osi bcredl? Huru erkänsannne och
wördnadsfulle, huru ifrige böre wi icke wa-
ra, at med hwarannan tästä i Chrisiendo.
mens utöfmng och den äran, at täckäs Gu>
di! huru glade öfwer aNa de hsndelstr, där
wi se saligdetS Hufdingm,. lesum, förega
oh genom sin lära,. sin död och uvsiandelse!
Ty lika lifligt du ser solen uvgs pä him.
melen, för at Mdela ät jorden bäde ljns och
wärma, lika härligt framträdde ur ar, f-nens stöte nädens och rättfärdighelens' Ko.
nung, wär Aterlösare; hau segrade öfwer
syndens och dödenS wälde,samt ropartil oZ:
waka upp, du som sofwer. ° . Upsiän der-
före i hanS namn, som stall dömmajordens

trctz



kretz med rättfärdighet! UpsiZn, I Mre och
lätlsinnige, ifrZn spndenS och olrons sömn!—
Skäden den upständne och rättfärdige i sin
härlighet.

Afhandling.

Nlswsldtge lesu! Himlarna sro gensm
dig stapade, zorden war dm fotapall, sä
länge du där wandrad;; döden graf-
zvens rike är d!g underwgdt. Mck du i
döden för otz spndare, sä upstod du för wär
saligbet och rällfärdtqbet.

Stora sro de fördelar. wi genon: den
Vpständne lesus wmmit; ty

l) har han, wär genom fin«psiändslse ps det oförltkneligaste sstt be.
träfcac för hela werlden, at menni-
stja blefwen, föraktad, försmädad och til
ten hanligasie död förödmj>!kad, hade han
dcck en högre' och Gudomlig kraft, med
hwilken han förmadde befalla öfirer nstu<
ren och allo sinä stapade werk. Här fl am<
lyser majestät; hsr ädagaläxger han
för werlden sanningen och wiaten >.f sin
troslära. Skulle wal denne war Gudoui.
lige Lsrare pä foliOetens wag, kunnatpa
hogre och eflertrpckligare sält, siad.qa sit ut.
vmordentliga wärf och rike —? Sä of.



ta alisZ wi fire unnnet af tzen ,upständne
lesuS, fornyom äfwen wära tänkesätt, och
ledoM wära tantar tilbaka til alla de häl-sosamma lärdomar, och warnin»
gar, han osi ssifwli!

2' Framför alt war och blifwer lesu
upsiändelse et instgel pa äcerlösningens
werd; der är snllkomnsdc, ropade lesus
wid sii sidsta andetag pa kortzet, Det
borde snnu beseglas. Hwnken strid tyckes
det M Or meunistjors ögon wara, at en
och samme person gifwit sig i döden och
sirazt ätertagtt sit Gudomliga lif. Men
här sinne wi alla Guds wisa affikter lcka-som sammanstagne lesuS gaf sig säsom
menniffja i döden för syndares stull, men
segrade som en Gudomlig Ande, ty sedän
hau. sasom HZgst offyldig hade i menni-
stjors ställe beialt jöstpennmgen för deraS
spnder, borde han Hfwen uphöja sig, som
den osndlige Gudens Hade, han icke
upstädt ur grafwen/ sa hade wi usie synda-
le warit i fusskomlig owitzhet, om wära
synders betalning, om Försoningen
med Gud, och?m wära synders förlätelse.Christus hade dä blifwit erksnd Mom en
blotl menniffja, och et offyldigt offer försinä fienders raseri; oöden hode öfwerända-
kastut hela afsikten af mennlstjornas ftHZs.nwg. För ewigt okunnige om nädens full-bordan, Hade wi-under känsiä» of wära
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synder, äfwenkänt den bittra förcbröelsen ech
fruktan, at af den räilwise Guden i ewig.
het med strass hcmsökas. Men nu, dä le'sus upstod, bewiste han sig ssfom den För.sonaren, hwilken hade med sin död belalt
menniffjornas syndastuldoch upfyltändams.
let of sm ankomst. Försoningen med Gud
är den wigtiga omständighet, hwari lesu
höd cch upständelse öfwerenSkomma.

Sälom lesuS i sin upständelse seg.
rads öfwer den otrogna werlden, stole och
kunne äfwen wi uti likhet med honon: seg<
ra öfwer werldens och de spndiga lustar<nas förförelser. Genom Hans kraft b,3böf>
wer du, fromsinte och redligc, icke frukta för
den otrogna werldens agg, förföljelscr. hat
och smälek, ej frukta för all den förföran,
de smitta. som otron utbreder, än mintzre
bafwa för dina egna sinnliga begär. Be<
manna dig med den Gudomliga kraft, han
genom sin aliestädesnärwarelse dig ffänker,
dä du strider emot de uprorlsta bigärcn.
Följ honom troget, och bioehäss Hans wäl>
signade bild för dina ögon, sä stall du be<
HZlla segren, och upsiä i rällfärdig^et,

4) lesus har äfwen bekräftat osi i tron,
pä den för osi en gäng förestäende upstän»
delsen, domen, och ewigheten. Wi lrygge
vsi äfwen här upps hc,ns löften, efterdöm»
men och ändamäl. Ty om wi, säsom lesu
trogne betänuare, stole med honsm före<nas



nas i ewigbeten, mäsie det ste qenom en
lika lipststndelse, tp den som upwäckt le-
stim ffall ock uplväcka otz genom honom.
Ach! huru tilftedsställande «r dct icke, aj
graflven ej för all tid ffall hpsa otz uti sit
stöle, utan at wi, efter en wälsignad up»
siändelse, med honom slole lefwa i ewighet;
wär odödlige Frälfare ffall wara wart för'
sta sallga möte i odödiigheten.

Du död hwar är dm udd. i Cor.
1g: 12 .22, 55-

lesu GudomlM nattrarelss och
öma omwärdnad om sin För-
samling.

hela sin wandring och umgsnge med
sine Lärjunggr, för sin död och upfiändelle,
hade lesus esomuftast sö?t enfligheten,, för
at genom bön och Gudelig andaft, Helga
ech befästa sig uti sit dyra kallz/deriqenom
gaf han «.'fwen sinä Lärjungar liksoin räd»
rum, at eftertänka de löf-
ten och niälqärnWM, som han giftvit —.

De borde s clfwe faknaden cf les«
personliga sällffap, stadga et mer hlmmelfft



umgänge. Men detta längsamt, och
kom ei til mvgnad förr, än wld Hans him»
melSfärd; tp ännu efler Hans upsiändelse
gjorde de honom den frägcm, när han wil»
le uprälta Israels rike. Huru sinnlige och
fwage! lesus hade dock ss högtidligen sagt,
at Hans rike ej war af denna werlden, ulan
bestod i sanning, dpgd och rättfärdighet.
Han begärte utaf dem, at witnH om alt,
hwad de sedt och hördt. at gä ut i hela
werlden och utbreda den läran, han til werl,
denS uplysning och förbätlriag förkunnai.
Men med sä manga sinnliga begrepp och
förd/omar, monne de kunnat efter lesu
himmelsfärd sä werksamt utsprida Evange»
lii lära, i fasi. de icke fätl erfara högre kraft
och biständ? Det är sant, at lesu him.
melsfärd gjorde det intryck pä deras hjer»
tan, at de bekänds honom allestädes
men löftet om Hans Gudomliga närwarelse
och Andans gäfwor war längt mera.

Afhandling.
i) lesu närwarelse i jm Församling,
H) Huru h«n wärdar den sannna.

Första
den lesus wi Chriftne bekänne, är o-



oktadt sin personliga bortgäng til Fadren,
likwäl i kraft af sin Gudomltga natur än-
nu allestädes närwarandt,i si«
na trogna barn och rvänner är owedersä-
geligt; tr)

i) Ar han M sin bord af samma wsi-
sende, som detz himmeiffe Fadcr, enligt Hans
uppenbara witnesbörder om sig, loh. iss:
ig. 17: 10, li. De GudoiuligÄ egensta'
per, som tilhira och tilffrlfwaS bonom, a,
sndlighel, ewighet? allmagt, hafwa tiiräck-
ligen genom Hans underbaraste lefnadshän»
delser. (underwerken) blifwit bekräftade. I
hwad mening kunde han dä läfwa, at wa«
ranärwarande med sinä LarjunZar, efter sin
himmelsfHrd? Icke säsom meuniffja, kp ss,
som sadan wistades han pä jorden och bod-
de ibland mennistjor (loh. 1: 4!, utan til
den Gudsmliga naturen, hwilken han af e,
wigket hade- Nu är Gud den ospnliM
och fullkomligaste ande.ulan alla de egensta-
per, som tilhöra en jwag och synlig kropp,
han sr den allwise, scm känner aLa för-
ändrmgar l werlden, och mennistjors heM«
ligasie tankar, den allestädes werkande, som
ej kan innestutas innom nägot rum, tp al«
!a himlars himlar kunna ej omfatta honom;
Ewlge Gud! hwort wille jag ftp iftän
dig , . Du ospnlige, jag kan ej bcgripa
dlt wäsende, men tilbeder dtg, som uiransg»
kar och tanner mig. Frän dit ewicza stote

sän'



sände du lesum. din älffade son, i menstllq
gestalt, för at för o§ inennistjor, uste och
förwillade barn, uppenbara hwem du är,
ech huru god du Hr . ~ ; med dia, del.
iog ban utt osndNg magt, och bewiste sig
i wcrlden mer än en gang, säsom din mäg.
tige son ocd war LofieSman . °

2) lem eget loste til sine Lärjungar:
jay är med eder alla dagar"
twunget delta bopp om Hans Gudomllga
nsrwarelss. Kunne wi icke förklara sättet,
huru han, sZsom en ospnlig och alsmägiig
Herre, är med sinä stapade werk nörwaran.
de och werkar uppä dem, sä blifwer det
dock altid en fast och orpgglig sanning, at
Han är'det. Kkulle wäl Han, genom hwil»
ken all ting stapades, uppehalles, förson.
tes, han soni ser alla wära tankar, begär
och bjertats rörelser, anse det owärdigt at
wara närwarande i sin Församling? H rad
han lafwat, stulle han ej futtborda? Zllla
Hans öfriqa löflen til sine Lärjungar bles-
wo ju upfplte-

Andra Dclen.

noq at Han, säsom et högt och als.
M<igtigt wssende, deltager i denna werldens

UM,
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uppehällelse och regering, hwilkel witzerli.
gen sr en egenjkap, som Gudi allena til»
tommer; han uppehaller i spnnerhet d?n
Forsamling, hwilken ban sin fri-
willlga död aterköpte frän syndens och vö«
dens enwäldiqa maqt. I detta afseende af»
bildas han sasom Konung, och Chrlstonhe-
ten kallas Hans naderike här uppä jorden
til hwarS gemenstap alle de höra, som be.
kanna Hans namn men hivarest de cndast
öro rätte medlemmar, som mcd iro och lpd«
aktigZet honom omfatta .

l) lesus wärdar ForsnmlinZen genom
de andlig« gäfworne De utomordentliqs
och undergorande, som enligt löfte
Marc 16: 17, 13. tilföllo Apostlarne, och
woro bestämde för den sörsta Förfamlingen,
til at wäcka sä mpcket större upmärksambst
ibland hedningarne, uphörde wöl mcd A.
postZarnes öch deraS läriungars tid, eme»
dan ändamälet til fin början redan war
wunnet, at befästa Christendimen emot alla
fientliga och inkasi. Men minnet af
lesu lärdomur, löften och deras sannfär,
dighet i sin fullbordan, borde likwäl och
Kartilräckligen werkat uppä CKristna särws
framtida beständ; tv med desiä weridskun-
niga och offsntliga Kändelser är altid lesu
Gudomliaa magt, sasom orsak, förounden,
Wi knnne säledes säga, at han ännu
rätthäller Christenhstsn, genom minnet <>f
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desiä ofwernaiurliga händelser. D? ordent«
liga andans aafwor deremot, som äfwen
meddeltes ApostZarne, ffulle ostiljaktlgt wa,
ra fZrenade mcd de Christne, samt aldrig
uphöra, sä lsnge lesu nmnn nsmnes och ä»
ras l bans Församling. Delta är wer?.
ningssHttet, dwarigenom Kan säsom si-ftors
uprätthäller sin l6ra; och Hans alleMes
werkonde nad uimärker sig 'genomkon, kär.
leken, Koppet och Gudaktigbeten Där des<
sa frukter icke finnas, är "lcke Heller lesu
sälla gcmenstap,

y Genom det lifgifwande order och n«»
damedlen. Sannmgens mun, lesu s, för-
kunnar altsä oupbörligt lif och salighet, ät
sine ä<erlösie,

Mätte lesus bo i allas Uertan Gph.
Z: 14 . 21.) och genom sin närwarelse un-
derbässa det saliga sinnelag, som Hans läm
hos de Christne upwackt.

lesu andeliga Rikes art och
lpcksalighet.

mängfalbiga och wibsträckta d« fZre'
mal äro, som i werlden omgifwa och spsiel.

sät«
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sätw osi, sä föränderliga och stn ome3an
ofta str>oande äro äfwen menniffjornas be»

fä Hro. ock deras behof swära at up-
fyilas. Ek,uru erfarenhelen borde nogsamt
hafwa lärt den fwage menniffjan, ltinzkrän-
kasina begär innom den kretz, som bade him-
len naturen och sambället för henne utsta.
kat, finner dock det af stnnlighetens utswäf-
wande nöjen förwillade sinnet ingen hwila.
Knapt blifwer et behof upfylot. forrHn nya
ofända swäfwa för bildningskraften; knapt
ör en sinneslusta med tusende mödor tilfreds-
-stäld förrän andra uptsnkas, och hwad man
icke niuter i sjelfwa werket» ersstter man ge«
nom et irrande hopp och blotla möjligheter.
Har lockan försatt en menniffja i ffötet af
witza förmäner drömmer hon struxt om an-
dra, och desi nyfikna, desi trängtande sinne
swäflvnr llkasom örrien kring bimmel och
zord, för at möttaS af nya rof. Aldrig stock-
nar detta begsret, aldrig förnojes den sinn-lige af det närwarande Ach! swage men»
nistjal Hwad söler och eftertraktar du?
Du beundrar, du afwundas och fräter dii»
själ med föreställningen af dcras lycka, som
sitta i stor ära och pci en glänsande thron;
du suckar efter magt och wällust och rikedo»
mar; du forjer öfwer din ringa lott i werl«
den och inbillar dig wara i bebvf af alt.—
Nej; sök sörst och endast Guds rike «ch
Hans rätlfärdighet . - ; Sä ffall du
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kanna det ädlaste begäret mättadt, samt
lugnet äterkomma i din själ.

Afhandling.

,) lesu andeliga Rike ril dch arr.
2) dest lpHstlligher.

Första Delem

Esomoftast hade lesus för sine LärjunZar
insiärpt ändamälet af sin ankomst, och be»
staffenheten af det Rike, som han stulle,
enligt bäde ludars cch andra folkflags M.
msnna wäntan, stadga; Likwäl hade nu den
ene, nu den andre, fragat honom om wlsia
hederSsiällen och företräden i Hans rike, lika,
som han ffulle blifwa en lordisk allmän
Ncgent, öfwer alla folkstag. Hwilken barn-
silga tanke, stridande emot lesu hela IHra cch
iefnadslopp! Mrd sädana fördomar följde
Hans wänmr honom til Jerusalem, och dctzinwänare utropade honom för sin Ko.
nung —; men ännu i doden försäkrade
han, at Hans Rike ej war af denna wert»
den, ulan sanningens » » I aUmän»

het



het altsä at säga, är Guds och lesu Rike
ondeligc och moralistc, Om wi jämnföre det
med et werdstigt regemente, har det intet
gemensamt, uian alla egenffaper äro mot<
satta Osynlig är den magt, som samman,
häller och förökar sit rike; desi inwanare H.
ro wäl uti et samfund lden Christeligc, för«
samlingen) säsom lemmar sammanknutne,
men deras hjertan ransakas endast af den
Mseende > » altsa äro de ospnlige med-
lemmar Näden är den kraft, ftm werk,
siäller de Gudomliga lagarnas he!gd och in-
lrpck, samt stärper själens naturllga förmö'
genheter -" ; lesu fullkvmliga eftcrdö'
me och lära är den lag, wi böre följa;
lycksaligheten kännes i det inre och hjertat.
I grund af desiä säcstllda omstsndigheter
kallas Guds R-ke, i den Heliga Skrift, öm-som sjclfwa läran, ömsom desi bekännare i
församlingen, ömsom saligheren m, m. Huf-
wudgrurderne til denna andeliga regeringsro Saninng och Rärrsätvighcr. Det ena,som fkall !eoa förstandtt, det andra jom siy-

rer wiljan och friheten. Hwilka stora före-
mäl! Uptänken, I döoelige och jordenS
siafwiste barn. alt hwad werlden tilbjuder,
all desi fägring, ära, magt och anseende;
hopsamlen oruöstiga stalter och rikedomar,
och jämnfvren dem med den saligsiet och ära,som sanningen och dygden förffaffar; mäten
den högsta timliga lnckan, mälen regenters
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gunsi och smickrareS läfsänger, med den E<s
wiges näd och Försonqrens wänstap; stäl.
len tiden och ewlghelen, det närwarande ochnlkommande, det synliga och osynliga i
bredd med hwarannan, och dömmen sedän,
hwarest företrädet finnes; dömmen, hwilket
är begre föremäl, Gud och himlen, eller
werlden; Eanr.ingen och raden, eller Hrans
biändande ffen; n förädladt hjerlu, eller
sinnlighelens utswaftiing. . » Nej/ intetsr at jämnföra med Christendomen och desi
saligbeler; Guds Rike bestär icke i mar och
dryck . . (Rom ,4: ,7,» är icke af den-
na werlden. lloh, 18: 36) kommer
icke med mwärtes arbörder, uran är
is.roärrcs, bestär i sanning och kroft: lesu
lära i desi sälla utöfning, är det Gudomli»
ga Rike, han sielf Made och uppehäller.

i) Genom den himmeistä SanninFen.
Dcrril är jaF fodd och kommen i werlden ,

«r j«F stall wirrna om sonninZen, war lesu
betpgan för Pilatus. Denna sanningen har
tll fö«mäl, icke detza werldstiga kunstaper,
om werlden rch kropparnas natur m.m. (e«
huru det tilhör en Christen, at äfwen der.
wid efterleta det sanna och nyttiqa) utan
de§ föremäl sr kännedomen om Gud, För»synen, saligheten och ewiqheten. Hwilka re«
na begrepp gclf icke lesus om Gud, Hans
egenstaper och dräpeliga werk! Gud är en
ande,< och de som honom Ulbedja, böra til»

bedja



bedja honom i andanom och sanningen.
Hwilken wärdlg'iet och glanS har icke hela
wär ReligionS lära wunnit genom honom,
somsjelf utgängen ifrän Gud. ej allenast
kände alla det Gudomliga Wäsendets hem.
ligheter, utan ock ägde at säfom lag°
siiftare uppenbara for o§ GudS wilja, hwav
wi göra stole Desanningar, han i dagen
framburit, sro med Gudomliga insegel be»
träftade. och hwila uppä den sannfärdiges
eget wittnesbörd: "Denne är min käre son".
Hans död och försoninF är deruppä äfwen
en ny borgen.

2)lesu lära spftade icke endast uppa san-
ningens uppenbarande, ti! menniffjostägtets
uplpsning, utan ock werksamma utöf.
ning, tilen sann fullkomlighet i rättsärdighet.
At wara helig,atdyrka och älsta Gud öfwer
alt, at förbätlra, förädla och stadga sit hjer,
ta, tilttka med hela sin wandel, är en for.
dran, den wär ReligionS stiftare pä mera
än et sstt bestprkt. nämligcn fä wäl genom
sin läras art, som sit Gudomliga efterdöm.
me och des) werksamma inflytande, Alla de,som säledeS wilja wara Hans sanne tilbedja.
re och rätta medlemmar i Hans rike eller sam»
fund, böra i werk och gärning, upfylla den»
na heliga pligt, sasom enda grunden til all
andelig lpcksalighet»
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Andm Delen.

Eä hsg och förtrWig sjelfwa den Cbnsi-
na läran är til sin natur och werknmg,
samt de§ ändamäl stort och sdelt: lä är öf.wen den sällhet, som otz barDtter,. o.
Utsögellgt stor oföränderlig wist och ewig,
Guds nke befisr i "frid ochfrögd i
den Ande" eller det innerst glädande
wiltnesbordet, som själen hos sig, hyser, om
Guds ziad och wänstap. Hwad är lpcka ochwälgäng i weNden, utom dcnn'. dvrbara
siatt? Den högsta lpcksalighet är hjertats
lugn och samwetets frid, lrost af löftst om
syndaförlstelse genom lelu försonmg samt
hen sällaste utsikt i ewigheten, och hwem kan
btzskrifwa det. scun intet öga sctt men
Gud förwarat ät dem, som honom fruk,
ta!

Guds nädiga försorg wid Mi-stendomens widmakthällande.och
utbredande.

"Sommer och l»cer otz upp til Guds
berg ... af Sion stall laZen ut-

-2^
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gä les 2- 3. 4 Förträfflig mälning
pä de hedniffa som ffola gläda
sig öfwer de Me§ianffa tiderne; Hoppet-
vm Metzms och Hans andeliga
regering intog ej allenast de ftomme
ludarne, samt upeldade Propheterne, at
besjungadesta förestäendelycksaliga tider,man
utspridde sig äfwen bland mänge gudaktige
af de bedniffa follflagen. En lag til rätte.
snöre för alla mennissjor och lider borde
stiftas. Dertil behöfdeS,förberedelse. Dtt
naturliga ljuset kunde ej werka en allmän.
mennistjoflägletS uplysning men erkän.
nom i den samma den Allwise Gudens För-syn,scm med samma godhet, han omwärlar
dagen och natten, samt genom morgonffpm.
nmgen bereder den upfrlffande dagens an-
komst, äfwen beredde mänga folkflag til
Christendomen. An mera war den ludiffa
Religions läran en wigtig förberedelse til
det tllkommande. I sig sjelf kunde ej Mo-
sss lag, som hade til afsikt, at bldehälla och
fortplanta den rena GudsVprkan hos lu.
darne, sä mycket werka til andra folkfl <gs
uplysning, ehuru det til en del werkeligen
stedde; men en allmän och widsträckt Reli.
gions och lycksaligbetS lära berodde pö Ie«su ankomst. Chnstne kunna gläda sig öf.wer de§ fortplantning.

3 4 , Af.
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Afhandling.

XviSherm om Guds nädiZa omsotN;
H) Grunden til Christendomens N?idmagc-

haUände.

Första Delen.

esier lesu födelse werkstältes Guds
nad.ga, fria och «llmännc» bestut, at hed,
liingarne stulle uptagas til CbristendomenS
gemenffap och saligl'et. Detta se wi n U'
ti de Ostecländffe wlse männernas ankomst til
Jerusalem, for at knäböja inför den npfföd<
de Konungen. Genom det assmänna
rpcktet siärkte uti hoppet om Messiä an»
komst,nyttjade de tilfället af et utomordent,
ligt sten pa himmeten, at upleta orten. där
solkfl. genS nyssborne laastistare stulle finnaS.
Owanliga bändelser bidrogo til upfullandet
of deros önstan Betdlehem war orten
vch dsr frambära de sinä stänker. Ater,
gsngne til sin FHdernesort, utspridde de l>
bland sine landsmän rpcktet om lesu födel.se, och woro derigenom trowärdige wittnen
för hwad de sedt och hördt.

L) Ofwerwägom den utmärkta fram-gäng, som lesu och Hans ApostlarS bemö-
dan»
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dande l,ade bads innom och ulom ludeen,
bland ludar och Hedningar, och alt delta
utmi ringaste lwang, utan alla illistiga
fiämplingar, förföljelser eller härsmagt,
hwarigenom sä mänge fa'ffe ReligionS stifta»
re melat utbreda sinä willosatser, och gjordt
sig mera fruktade, än, ölstade -- Uti. alt
delta framlyser Guds oinstränkta godhet
wid fullkomnandet af menstllghetens lycksa-
lighet. Belraktom i synnerhet de nädens
storwerk, som genom alle Apostlnr, men i
synnerhet genom Paulus, en infödd Jude,
men som pH underbart sätt omwändcS och
förordnadeS lii hedningarnes Apostel, blif.
wU med den siörfla framgäng och öfwerty.
gande kraft förrättade; sammanräknom de
mänqa forsamlingar, han planierat ibland
de förffämdaste och med inbtllning om wiS,
het mäst yfwige folksiag, Greker och Roma-
re, för bwilka läran om den korsfäste, men
upstandne, lesus spntes däraktig, äfwen-som den war för ludarne en stötesten, ehuru
den dock flutligen genom sin sannfärdighet se«
grade - -; Detta se wi än tydligare

3) om wi med hastiga likasom
genomwandre det länga omlopp af ig ärhun-
drade,uppä hmilka genom Guds allestädeSwer-
kande omsorg, Evangelii hälsosamma lära
blifwit bäde ulbredd pä jorden och widmagt-
hällen. Det hör til den Cdristna lärans
och kprkanS historie, at förtälja de under.

F 2 bara



bara förbHtlringar och lilwärt,
söm denlamma hofl, och än framdelss stall
bafwcribland främmande och ohyfsade folk,
stag. Hwilket ofantligt haf af GudS under
och nädeswerk, ibland sä otaliga folkflag,
som förut wandrat i mörker och ps irrwä.
garl.OZ tilhör, at tilwäxa i Chrisiendo.mens kunffap. och med tacksamma hjertan
bedja Gud, at Hans rike mä förökas, stab.
gas och helgas.

Andra Delen.

wsrt hopv om lesu lsra i werl,
den, är l' sjelfwa detz inre narur och in,
nchall, Ingen lära utom denna, kan wara
lämplig at ästadkommaen allmsn uplysning
och förbstlring, ingm wärdlgare ledstjerna
för mennUjostägtet Ty detz.i liror: wa.
rer ödmjuke, barmberiiqs, wlllgörande,frid.
samme, tälige/renhjertade, frimodige i alla
lifwets beswärligheter och fLrfsljeiser, wa«
rer Gudaktige, och eftersiräfwen det go<
da » - huru äro icke detza lsror öfwer-
enSstämmande med Guds wärdighet och alla
menniffjors sanna wälfärd! De löften och
tilsäaelser, som wsr troslära innebäller
vm G uds nöd och wildehag, syndernas föx,
lätelss för Christt stull, försningen med Gud

m. m.



M m. huru sro icke de lämpade til alla
folsflög, stsnd, aldrar, kön och tllfällighe.
ter; Hwar och när har nagon sa adel och
lilfredszcällande lära blifwit eller kan nän«
sin olifwa i dagen ftamstäld? Den är ali-
män til sin natur

2> lest» cgen befallning och Gudomliga
förordnande til sine Lärjungar, kort före
Hans himmelsfärd. at de stulle lsra alla
hehmngar c . d. ä, til Cbristen.
domrns lpdnad alla dem de kundo träffa >«-

frimodigl trsda inför de mägtigaste
herrar, och med upriktig wulme-

ning öfwcrtala dem. » « Samma belall-
ning ligger til grund z) for Forsoninm el«
ler Läroämderer; tyGud har stiftat ibland
o§ försoningens ord 2 Eor. 5: 19.Hwilka fälla utsikter äge wi icke för
lesu saliggörande Zära! Vvangelii upkomft
'och widnnigMllande hörer til den Ewige
Glldens nädiga rWring; mä aldrlq for»sumligbel, otro vch ferakt möta den Ewiges
Lmhet! Winne Christendomen nya tUbedja-
re, och lesu ära ware förewigad!

Försoningens och nadensallmän-
na natur och Mampmng.

"Vud will at alle menmKov frälste
lvarya och til sanmngens tui.stap kst^nna"



! Lim. 2: 4, Kunne mi wäl twifia upps
denna gruz-dsanning, dä hela den synliga
naturen afgifwer de tydligaste bewis pä sta.parens godhet; hela menniffjolifwet är en
tedja af OudS wälgärningar, och menni,
fijans bestcknmolse leder upperbart til lytk-
salighet. Sä wist Gud är allas stapare,
will han äfwen, at de ffolakänna förnöjel«
sen af sin warelse ; och om han lika»som sparat sörsonings och ftilsnings medlet
genom lesum, för en läng tid, dä menni.
stjostägtet ännu war i sin barndom, sä bles
de/ dock dä förkunnodt genom löftet; ja,
sjelfwa grunden til Guds nad i lesu Chri,
sto, nämligen Hans gränslösa barmhertig»
het, sr redan i naturen uppenbarad; Guds
alfwarliga wilja sr witzerligen, ai wisa näd
st den botfärdige, samt wälbehag st den
fromme. Mattet, sfwen det ringaste nM
af denna Guds näd. kan lika lilet bestäm.mas. ssmgränsen af den salighet, hwartilen menmffja kan hinna.

O hwilken wishet och godhet i Guds
bessut! Rom. 11: 33. Försonings nadens
tillämpning hörer altsä til Guds owilkorli.
ga wälbehag.

Afhandling.
näd, genom lesum sr

z)af ewiFher bestutad; Eph. «: 4. Al<
la



la Zärningar förutsätta en wisi tanke ochföresats. ly wlljan kan icke bojas förr, än
sjslen förestält sig en sak lil detz natur ochföljder, Deraf upkommer först et beflut,som sedän of wiljan werksiälles, Guds
stora werk och grunda sig allsäsfwen uppa Hans oändliga wishet och för-stanv . . Sä ewigt detta förutseende sr,
msste sfwen Hans beflut wara. och dcfiwerkställighet uppä Hans wishet. Gudsäges altsa med ssä! redan as ewighet haf.wa älffat otz, och Hans nädeanstalt Hr e.
wig.

Den är ock närä forbunden medGuds öfriga rvälgärningar i stapelsen; in
stulle wäl Skaparens afsitt bliswit förlorad,
förändrad och genom lesu förso-ningsnäd? Ar icke den samme jordensson, som af näd untzftck lifwet, öfwen be-stämd för det bögre mättet af lycksaliqhet,som erhälles af den försonande naden? E-
huru swag och sinnlig han i sin födelse är,
ehuru bristfällig i sinä krafter, sger handcck hoppet at fullkomnaS och tilfredsstäl-las - . Han ser uti hwarje from tanke ochrorelse, bwarje seger öfwer sin swaghet, u-
tl sin afsty til synd?n, och det upmuntrande
minnet af Försonaren, i alt ser han Skupa-
renS godhet fördubblas och likasom förädlas,
Iu mera widsträckt den Ewiges försyn framly-ser för honom,desto pmnigaro glädje njuter
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ban i desi belraktande och tillämpninq uppä
sit hjerta

5) Allmän. för alla tider och
utan afseende til personer börd och ntwär.
tes företräden. lestl lära är af den art,
at den under et qemensamt hufwud iil sam«
ma förcmalzbringar alla folkstag; Spl?. 3:6.
Alla desi föreffrifter, lsror och löften kunna
lämpas til alla mennistjor, och ute»
siutes ifran Guds Rikes delakiighet ludi.
ika Religioncn egenteligen bestsmd för
Abrahamitern? (ch Ifraels efterkommande, e<,
huru man ser, a! kort för Christi tid män-
gc hedningar antogo den samma Men bu<
ru twunana woro icke de plägseder, omffH-
relsen, twagningarne och offren, som Mosis
lag äffade! Dfremot förkunncde lesus
sin sallgqörande lsra, umn ölffilnad, .af
hwad fclkfllig och tungomZl mennistjor wo.
ro Försor.inZen och näden iilbjudes st al.
la; och gifsves det wäl nägot enda folr,som underwlst om desiä stora förmäner twe<
kar at erfvlra deras saliga intrpck? Bm-
der sig lesu lära til nägon wiH smnhälls
och regements ordning i werlden, eller ock
uprätlar sjelf et spnliqt herradöme? Nej.
Sanningens och rättfärdiahetenS, nädenS
och försoningens wslde stracker sig, lik So,
len pä den klaraste himmel, lika wälgöran»
de til alla.

4) Mäng«



4) MännfaldiZ, Den Ewiges kärlek
och näd uppenbarar sig, sä wäl genom de
naturliga medlen och försiändets kraft, (e«
huru nnga och dunkel den är,, som i spn.
nerhet genom försonarens wäigörande lära,
lefwerne och död. hwars afsikter mer och
mer i werlden förklaras och upfyUas. Den
tid mäste ju komma, da de som ännu wan«
dra i möttret, stola uplpsas bäde vm sät»
tet, at wardigt inför Herran, ochmöjligheten at winna Hans ewiga
och barmhertigbet. —, De som ännu icke
känna Gud och lesum, hafwa dock hoppet
at en gsng hugnas cf en salig kunffap, och
om än FörsoningSmedlet blefwe för dem i
lifwet okändt, mäste likwäl dc§ werkan ej
uphöra med denna korta tid, ulan sträcka sig
til det tilkommande och ewigbeten. Hwilket
omätligt djup af Guds och lesu tärlek!
Mer än en fader förbarmar sig öfwer sit
barn!, och förläter detz swaghet, under det
han fäster sin hoppfulla blick uppä den
snart mognande äldren; mängfaldigt ömma»
re handlar den nädige Guden med ssna swa-
ga batn. Han, hwars mägtiga näd och an.
de uprätthäller sin stapelse, brister i san.
nmg icke uti medet, at den samma fullksm.
na. Hedningarna hafwa icke en ffrifwenlag men göra af naturen, det lagen
innehäller, anklagas, bcstraffas vch fri.ksnnas derefter. Roni. 2: 14, 15. Tröste.

snlt
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fult är det fsr Christne, at den som tron
begpnt, äfwen densamma fullkomnar,

icke utstäcker den swagaste gnistan.
5) Den försdnande näden är wisiilclHmpad ttl menfflighetens behof. En no

ssulle wara, dä man blott i stuggor ochmälningar Korde fsreställa fig den Oändli-
ges barmhertigkct; dä man wid offerdjuretS
blod borde pämmna sig brottets fasa och
siraff, wid rökelfen' af jordens fruktcr ut.
trpcka sin tackftmhet, och wid de heliga twag.
nmgarne förnya sin förbindelse til hjertals
renhet och en obefläckad lefnad. Den wise
och liädige Gudcn har ej orsak tillätit
den fordna werlden sin offertjenst och de
sinnliga Religionsbruken Nagon gäng
ffulle et högiidligare offer och sinnebild af
den barmbertiqes näd Ebr. 2:
9, iv, Bfhofwet af tröst och stprka l swag.
Helen, af upmuntran til dygden. och hoPp i
et tilkommande, har blifwit upfuldt och up.
fplles dageligen genom försoningsnäden. Och
hwar finnes wäl pä jorden nägot siägte,som Gud icke til lycksalighet hwadtan wara mer talande bewis for den Emi»
geS kckrlek näd och helighet?

6) Denna nädenS tillämpning strsckersia til Ewigheren. O. hwilken dprbar ffänk
af kärlek, som jag i det til-
kommande stall st i et högre ljus upgä öf,
wer min swaga trvj o, en härlig utsikt för



en Christen, som beundrar den Ewiges ws«
gar med mennistjostsgtet at ewigheten stall
til moqnad brmga det ädla utsäde, som i
tiden blifwtt nedlagdt, och at GudS stora än«
damäi dsr stola upfpllas i sin fullksmlighet!
Försonaren stall där högtidligen förklara
GudS afsikter och under sin mägtiga spirq
förena alla siHgler pä jorden; en medömk«sam blick ffall han äfwen där kosta uppH
dm ängerfulle, som störtar ned för hanS
thron; och da han til straffets ort bortwiser
den fräcka otron och lasten, ffall Hans mäg.
liga näd ljuda utl syndarens ora och dcffhjerta förkrosia. Näden förkunnad i tiden,
näden i ewigheten ssqrande
wandrade du, frioenF Gtiftare, ps jorden
bland fiender som digSrtrampade; ärofullt
segrade du öfwer deraS förblindelse och ond-
M; men härligare segrar du i himlarnas
widsträckta Rike! Alt hafwer han un-
der sinä fötter lagt.

Guds wisa föreffrifter M salig«
hetens wäg.

«)en samme OHndlige Guden, som bestämtvch bestsmmer wär warelse, wärt lifochdetzmängfaldiga förändringar, äger ostndigt
rältighet at föreffrifwa otz ss tyäl medel, ftm



vrdningen/til salighetens winnande. Tp dä
han grundlade wärt menniffjosiägte, war
det i Hans fria wal, at bilda naturen och
lifwet til hwilka egenstaper och fsreträden,som hälst. Wi ffulle, enligt Hans oeflut, be.
finnas pä det öfwersta lrappsteget i krop.
parnaS werld, i anseende til de finaste werk»
lpg och sinnliga länstor,dem wär kropp Hger,
nien i jämnförelse med himmelenS inwänare
ffulle wi lör Honda begynna ifrän det lägsta.
Wära förmögenheler ffulle smäningom ut«
wiklas och följa en wi§ bana, utom hwil.
ken wi ej kunde hinna til mälet, utan at
förwillaS; längsamt och med olika krafler
ffulle likwäl della wärt siägle wandra til
fullkomligheten och scklheten; och delta i ä.spnen af wär andaS Fader. O! huru kun»
ne wi dä annat, än uplpfta wära önstnin.
gar, wära suckar och trängtande hjertan
til bonom; Herrel wiftl mig den wäg jaq
wandra ffall. Ulransaka Mlg Gud och
led mig pä den ewiga wägen. Du äger
jorder. rch himlarna i din m«,gt, du rsder
öfwer lifwet; och denna odbdllga själen,som du mig förlsnte, äger den ljufwa
hugswalelsen, at sts under din styrelse.

Afhandling.
Hsi wilje uti et sammanhang och liksom
ifrän en spnpunkt öfwerse hela widden of

G«dS



GudS andeliga regering och föreffrift. Det
är Hans Lag och wilja at wi stole wura
helige och fulltomlige, säsom han Det
sr hanS andamäl at wi blifwe sälle uchätnjute den gladaste frukten af wär warel»se, lugnet, friden, hugswaleisen och för,
bindelsen med honom- la, lesu förjonan.
de näd är grunden, den en gäng för ewigt
lagda grunden lil wär salighet; och genom
ingen annan är salighet. . Sättec, hwari,
genom Gud bereder och fullkomnar otz til
detta stora ändamäls winnande, är Hans out»
grundeliga näd och andas werkan, sum rö«
ier sig icke allenast wid förständets uplpS,
mng, ulan äfwen wiijans helgande Han
har föreffrifwit osi sit eget bistand, för at
uphjelpa vsi ulur sinnlighetenstrpcfandeok,
och gifwa wära naturliga krafter den ädla,
ste rlktninq, Han, som granstar samwetet,
och besiroffur den spndiga werlden, har tu.
fende utwägar at hugswala och stsrka de
trogne uti Ehristendomens utöfning; men
säsom andelig Regent öfwer werlden, har
han äfwen faststält en ordning, uti hwil-
ken hwar och en bör söka sin salighet; och
denna ordning innefattas uti detza enda.men
wigtiga orden, bättring och Lron,som syS-
selsälter sig sä wäl med förständets öfwer»
tpgelse, son» hjertatS förbätlring. Denna
ordning följer fullkomligen wär egen själs
krafter och deraS natur uppä spären; ty

G 2 säsom
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säsom tankegäfwcm är den första kraft,
hwari själen wisar sin werksambet, för at
winna begrepp om de Gudomliga sannin«
garne och lagarne, sä fordraS nödwändigt
först en ren och tydlig kunstap eller uplys»
ning i fölstär.det, innan hjertat kan med
alfware fatta hellga begär och föresatser,
at undfly det onda, och efterstrsfwa smnt
efwa det goda, hwari den sanna förbättrinp
gcn bejtär. Hjertat sr i spnnerhet den wä«
sentliga delen af wär själ, som stall befri«
as frän sinnlighetens herrawälde, och ge»
nom förlröstan pä Guds näd ledas til ut»
öfningen af Christendomens plikter; och e»
huru mödosam denna helgelsens wäg sr,
liggerden dock öppen för hwarje menniffjaS
fatlning och erfarenhet; hela detta lifwet är
derlil bestämdt, och ewigheten ffall bsra
frutt af det, som HHr i swaghelen säs. Wi
are icke oeröfwade de wsckelse och upmun-
trings grunver, eller nadamedel, hwarige»
nom wärt sromma hjertas föresatftr kun«
na bibehällas, stärkaS och fullkomnas; ly
betrakle wi blott den spnliga werlden, sä
sinne wi där tilräckliga päminnelser om den
Allwise och Nädige Guden; öpne wi samwe.
lcls bok, sä yafwe wi uti wär egen känfla
en beständig warning, at undwika det onda,
en dagelig bestraffning fsr wära brister, ochanmaning lil gudattigheten; se wi icke Hu»
ru den wise Guden förestnfwit ofi i sjelfwa

nö-



nöden och et botemedel för sinnets
naturligc, stälthet, eller för afMet frän
näden; uti glädjens och mcdgängens stund
höre wi Hans kallandei röst, at tacksamt
njuta Hans wälgHrnlngar.
Han har förestrifwit o§ bönen, för at ej sä
mucket för honom uptsicka wära behof,
ldem han, den Allseende, nog känner) som
fast mera at förödmjuka wära sinnen, och
birda dem wid Hans faderliga hierlelag, uti
et förlroligt umgänge Hans och lesu wäl.
signade lära 6r den owärderliga statt, hwa<dän wi hämte lif och saligbel. Han, den
odödliqe Förlotzaren, war det brödet den
wederqwcckande kallan sanningen och llf.
wet. O, matte HanS dprkanswärda lefnad
wara den spegel, hwari wi dageligen be»
lrakle l?ch biide otz, ty Kan war af Gud
sänd o§ lil rättfärdighet och helgelse li Cor
i: 30.) r.äoemedel sro Hfwen
de heliga handlmgar, genom bwilka wi in»
qä cllcr förbundet med Gud, uti
dopet och lesu nattward. Saknar wäl
en Christen nägot som honom til fullkom«
lighet upwscka, kan?

Men ack! hwilka hinder och snaror bre<
da sig icke för Hans fölter! Den swaga
sinnligheten, werldens lockande förströelser
och retande efterdömmen, lastens stenbara
lycka och segrar, haswa mera än en gäng
gjort Hans tro wacklande och HanS lugna
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sjHl darranbe. Hwad har, srsgar han, dä
dett Allwise förestrlfwit til motwigt soo alla
detza faror. Ach! min Christen, detta är
segren, som öfwerwinner werlden wär
tro i loh 5: 4 genom honom förmä
wi alt; tänstan af Hans nsrwarelfe och e.
wiga bifall är nog, at fötswaga lustarnas
Magt> och Ma lidandets tärar.

Hwad salighet bereddeHan ickeden trofa.sta dygden, svm redan här i tiden kan se
sig belöut och uphinna mälet. De stolase Gud detze renhjettade; de stola mät.
tas, detze rättfärdigheten efterträngtande
Mar; de stola kallas GudS barn, detze
sridens stiftare; de stola i luqn tilbringa
sit ehuru mödosamma lif, detze saktmodt.
ge; och sälle stola de wara i besittnin»
gen af Guds och lesu som
Msd upoffra sig Or Hans
namns bekännslse, inför en trolös' och o«
tacksam werld.

, Detta har Gud förestrifwit, Mätte
Christne inse det och med wördnad nyttja
dennä yans egna nnwisning, med barnstig
särlek omfalta honom, och wllligt efterkvm>
ma Hans beliga befallningar. Hwad hälst
HM förestrlswtt, sr enlitzt med Hans full.
komllghVter, snligt med wära behof och
naturen as wst sjill, enligt med bwad wi
erfate, enligt med wsr stora bestsmmelse.
Känks wi detta noZ liftigt, sä msste wi ej

Tn»



finnas obekpmrade om werkstHlligheten
utan med glädje upfplla GudS fordringar.

Gud' Andes werkan pä menni-
ssjans själ.

"'Vo haswer ransakat Herrans sinne eller
ho hafwer wavir Hans radFifware? Rom.
Rl. Z 4

Blotta förnuftet stlger otz redan, at
GudS ewiaa förständ och rädstag Hro oom»
fallelige förandlige warelser, men. likwäl
uti sin werkan sannfärdige; tp den samme,som uti stne körnuftige wäsenden inplanta.
de tankeförlnägan. mäste nödwändigt sjelf
bäoe äga det oulöstigaste förräd af wisdom
och kunssap, säsom ock beständigt genom
hesi werkande kraft omfatta och underhälla
andarnes werld. Känne wi icke djupet af
GudS oändliga förständ och w-dden af Hans
stapelse, mycket mindre kunne wi utransa»
tn sättet, hwaruvpä han uprätthäller sinstapelse wid lif och werksamhet. Den fat.tige njuter understöd af en okänd hand,
men miWnner derföre icke sin wälgörare,
eller yfwes trotsigt öfwer sinä eana tilgän-
gar; stulle dä mennilkjan, underhällen af
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den MägtigeS kraft, wara nog djerf,at icke
erksnna ursprunget til sit lif och sinä kraf<
ter, ehuru hon icke kan genomtrsnga det
moln, som betäcker henneck synkrets? Pav»
lus talar om Guds Försyns dälda wsgar;
Derifrsn stute wi i allmänhet til Hans mo.
raliffa regering, säsom i det mästa obegrip-
lig, men ofelbar.

AfhanNing.

lära sr, bäde i mennistjanS ande»
llga natur och upper.barelsen, mera grun-
dad sn den, at Gud uppehäller menmjrjans
själs krafter, Deraf följer, at han äfwen

förestrefne medel werkar pä själens
förmögenheter och bestämmer deras bruk.
Men at delta mätte ffe pä et sätt. som icke
uphöfwer menniffjans ftihet, sr lika up«
penbart Det är den siore Skavaren mär«
digt at uprttthälla och werka uppä andar,
Nes werld; detta är äfwen ntdwändigl, tp
Undantager man Skaparen Soltid merksam»
ma »vilja, stulle oftlbart de förnuftigs
wssendens krafter förfalla til et mtet Det
är glädjesult at weta, at wi med vessa sto«
ra gäfwor utrustade stä under den oändli»
ges styrelse, och bagligen kunne af bonom
hsmta ny styrka, til upfyllandet af wär be.
Dmmelftz öfwertpgom os altsä, Chriltne,

först



sörst derom, at andarnes Faber sr med otz
närwarande, är werkande och ouphörligt
wid sioret af wära ädla gärningar. Ho sr
den djerfwe, som wille as sin förlänta för»
mäga den Ewige och sätla gränS för
honom? Asunen af hela ffapellen och wär
egen ringbet, men än mera det ofelbara
medwetandet af Mr själs otilräcklighet för
sig sjelf, leder otz til känsian af den Ospn,
lige Anden. HanS egenff.pcr, at wara all.
wetande, allestädes närwarande, wis och
heUg, förutsälta et närmare i
de andelige wäsendens natur. Det sinnli,
ga och duurista, som t wära gärningar fin.nes oeror af war kropps och den spnllga
lverldens anlsggning/ hwsrwid witzerligen
öfwen den uppehälla,!de maglen wtlar sig;
men wära fria gärinngar, som sä ofta nöd.
gas strida med sinnligheten och det ffenba-
ra, behöfwa en fasi giur.d, hwariftän de
stolo bcgynna och ftrzsädas. til upnäende
af wärt föresatta mäl och ChristendomenS
ära. Här säger otz uppenbarelfcn, at detsr den Helige Ande, som hoS ctz werkar
bäde wil/a «ch gärning, d. ä. Zenom sinä
wäckelse grunder styrer wära Gudeliga före-
satser och deras fullbordan; Phil. 2:12. det
är han, som et Zc>dr rvert i ost begynr och
fiall det fnUkomna; Phil. 1: 6. ulom ho,
nom kunne wi icke med fullkomliql alsware
Möfwa lesu fordringar. loh. 6: 44.G Z Mcd



Meb et ord: wära andeliga krafler äro l
närmaste förbindelse med andarnas Fader.
Wore de det icke, huru fäfängt stulle icke
bönen ät honom Hgnas; huru öfwerfiödiga
stulle icke alla de medel blifwa, hwarige.
nom han upwäcker och stadfäster tron och
Gudakligheten? Men HanS lbften sro li»

ka fasia, som wälgörande. Sanningens och
rättfärdighetenS ands löter höra fin röst
genom det ord, han uvpenbarat, och det
famweie han t menniffjanS hjerta inplan-
tat; det är sannt, at denna näden i rik<
ligaste malto kändes af lesu lärjungar.som woro sanningenS förste budbärare, och
stodo under den uplpsande Andens närma-
ste handledning, hwarföre de äfwen kun,
de urstilja det Gudoinliga bisiändet ifrän
siua naturliga krafter; i Cor 1:2. 2 Cor.
z:5, men samme Apostlar önffa och ut<
bedja denna stora näd af GudS medelbara
Förfyn, at han mä läta.uppenbarelsensAn»
de upga öftver alla dem', som Chrisium icke
känna samt Helga och bewara de trogne
«Lph. 1: 16-20, Obr 13: 20. M god
och fullkomlig gftfwa kommer äftvan ester
ifrän ljusers Fader. lac. 1: »7.

DH nu naturen af wär egen sjHl, wärt
behof, uppenbarelsens tröstefulla witSord,
och begreppet om Guds eget majestät och
regering förklarar för otz nogsamtsannningen
af denne odödlige AndenS werkning ps an»

dar-



barnes werld, til fullkomnande af deras na»
tur och bestämmelse, förödmjukom off dä,
Ohristne, infor denne wärt hjertaS domareoch regent, och bäfwom at pä nsgot fältforlora den ljufwa känflan af Hans närwa,
relse. Wi kunne witzerligen icke förklaradetta för o§ sielfwe, tp Han är bade oänd.lia och oomfattlig, men de krafter hwarup-
pä han werkar, och de medel hwarigenom
detta ster, äro uppenbara. Ware detlängt ifrän, at man mitzledd af inblllningens
mangfaldiga irringar. ffulle smickra sig med
hopp om utomordentliga andanS ingifwelser,
och försaka det fäkra ledband, som den Hz.lige wclat för otz lämna FsrgHfwes wÄn.
tar swärmaren uti sit uprörda, eldiga sinneen uppenbarelse, som wore Hsgre, än denmennlffjor wanligtwis genom förständetsuplyMing erhälla, eller lika wed den, som
Proyheterne och Apostlarne utomordentliatundfingo; et sädant hopp kullkastas af denenoa tanken. at Gud icke förqäfwes Hildatwar själ med detz förmögenbeter, och gifwit
rH det uppenbarade ordet, jsmte andramedel at wägleda osi, Samma «anottaamagt, som ffapade og, uppehäller och sty.rer «y äfwen. Hwilken owsrdlghet i be-Zrepp, at ffapelsens näd wore frukllös,vch ersättaS genom beständiaa in.glfwelser. hwilka wore lika sä mänaa ffa.pelser. Nej, dej)a falffa pästäenden och

for-



fordringar komma af en sinnesfytwirring,
och böra oldraminst tilläggaS den store Gu.
dens nädewerkningar. Utomsrdentligcn wl«
le Gudfordom genom Propbeter och Apost<
lar —; men nu underwisar och leder han
pH et ordentligt sätt, d. s igenom sit ord,
bwarmed han werkar uppä menniffjans an»
deliga för">'ögenheler; hwilket dock i sjelfwa
werket är lika underbart och wördnadS»
wärdt. Wi kunne wid förnuftets och det
urpenbarade ordets ljus samla oH de ädla»
ste och renasie kunstaper om Gud och salig.
heten; wi tunne under medwetenheten af
wär själs egna och fria werkningar, ofwen
giäda o§ öfwer den werkonde Andens när.
warelse. - Wi hävne Zfwer Hans storbet
och rbcgripliqa magt. Erkännom derföre
uti ödmjukbei, hwod wär swaghet icke kan
faita och utreda. Men crfarenheten lärec
dock, at de>- gode Guden werkar ordcntllß.

D Upvä wärt förständ-H sörmägn. At
wi kunne winna en fast öfwertpgelse, för.
öka wär Cbristendoms kunffap cch urstliia
alt detftlsta, fördastode, sinnligt swaga och
ofullkomliga, sä mpcket möjeligt är, ifrän
wära begrepp; at wi wid tanken uppä Gud
och Hans stora werk och wslgärningar, lik.
som uphöjde ifrän stoftet, föreställe otz honom
sälom införlifwad i wära tankar, delta
sr en följd af Hans nad —; O! at s<m<
ninZens och uppenbarelsens Ande mätte ri,

teli.



teligeil bo ibland ost til sin kunstap! (Eph.
i:i?) Iu högre och renare kunffaper wi
inhämle af Guds ord, ju eidigar? wi äre,
at inöfwa förständets och omdömetS gäfwa,
ju skarpsinnigare uti genomlrängandet af
Rellgionens dpra sanningar, desto wiZare
Hr wätt hopp om Andans medwerkan; och
uti sielfwa striden med den djurista sinn.
tigheten, som förwillar den odöd.
liga själens tankekraft, finne wi otz öfwer.
wäldigade och stärkte af det Gudomliga, (i
Cor. 2: 14.»

2) Uppä wiljan, at böija begären och
sinnesrorelserne. Denna kroft, som gör
at wi kunne, enligt gjorda söreställningar,
werkställa Guds befallningar och framtrHda
inför honom med rena föresatser och begär,
försaka de brotstige lustarne, ja äfwen in-
stränka de läfliga begären och timliga behof.
wen samt upossra otz med hela wär wan«
del til GudS och lesu <lra; denna werkan-
de fria kraft stär under Guds mägtiga ftp.

relse. Den lag som är i wärt försiänd ochhjerla, och gör otz frie ifrän sondens band,
är nädens. (Rom. 7: 21 -25)

Samwerer. Den inre känsicm af wä«
ra gsrningar anten befriar eller bestraffar.
Detta ster genom Guds wisa anordmng,
lp Han, som mstref lagen i menniffjans
hjerta, Han som förlsnte osi den naturliga
gäfwan at tänka och fritt handla, gaf otz



Hfwen formögenhet, at dömma öflver wära
gärningar. Alt sr en skänk af Gud, alt
är sä wisiigt inrättadt, i alt se wi den
AlsmägligeS werksamma Försyn; och böre
v§ derwid lrpgga.

Hwad styrka och tröst hafwa
Lhristne af Guds Andes bi-
ständ och nädiga närwarelst.

" Aen mig älstar, han warder hällandes
min ord . , och wi stole tomnm til
honom och blifwft boende hos honom"
loh. 14: 23, Detta war lesu tröstefulla
tilsägelse ät sinä Lsrjungar/ kort före sin
stilSmssia ifrän dem. Sä glädjefullt och
upmuntrande Hans umgänge war för detze
Hans wsnner, som hade lilfälle, at ej alle»
nast med sinä lekamliga ögon se, utan ock
med kärlek och förtroende följa honom
sanningenS och salighelens wäg, sä smärte»
fullt mäsie det förefalla dem, dä han ffildes
wid dem. En wsn och wälgörare ffilies
iftän osi genom döden, och wi äterkalle oftai minnet Hans älffade bild; men han har
uphört at wara ibland osi. Ar dä wär ochhela mennistjofläglets Gudomlige Hterlösare

för



för alla tider ffild ifrän sine tilbedjare. frän
werlden och hela.den Christenhet, som
nom bekänntt. Ar minnet af Hans wälgär-
ningar, i lifwet och döden och upstänvelsen,
det enba, hwormed wi kunne hugswala otz?Uch! huru swigtande wore ej wär lro, och
huru lätt förwillade wore wi icke, af denna
werldens förgängliga lustar och wänner.
I sanning hafwe wi dock mera qwar än
minnet. Han, den Ewige räknar det sig ej
för ringa, at liksom wara l»oende mcd ost,
stoftets barn, dem han förstoffat barnarätt
i himmelen. Uplpftom wara hiertan til ho-nom! Här hafwe wi styrta och tröst.

Afhandling.
i) Wi starkas i wär Christendom.
2) rröstas i motgängen och frestelstll.

Första Deten.
<vi äterhsmte här den watning,
at icke anse Guds AndeS medwerkan ste ut»
vmordentligen, sa at wi icke dertil "öehöfde
nyttja förständet för at fatta, och frihetentör at ädelt följa desi anwisning, ty dä stul.
le den mäst otunnige, den wärdssöse ochförsumlige kunna smickra sig med hoppet,



at, utan bemödande i tro och Chnstsndom,
fä erfara samma werkning, som en nitist
Christen, Nej; Andans frukter äro rättfär.
digbet, hopp, tro Zch förnözelse i Gud; och
nädens ande werkar uopä alla wär själS
krafter och begär. O§ tilhörer det, at un«
der en sä hög styrelse. efter Guds ordS f§.
reffrift, anwända wära ytjersta kraft?r til
Hans ara. Wi ffole ds finna styrkan i sjH.
len tiltaga

i) Genom en sann och lefwande kun«
stap om det Gudomliga och bimmelffa Dtt«
ta är uplysningenS näd. Skall d3t wäl
wara obekant för Christne huru sal°gk och
nyttigt det är, at komma iil en
kännedom om Gud och hanS oförtjenta näd;
huru nödwändigt det är, at uplysuS om
wärt eget vlpckliga tilständ, under de otyg»
lade begärens och häftiga sinnesrsreisernas
wälde; huru ljuft, at känna lesu Christi
kärlek, som i höiden och djupet öhveraär
all annan kZnsta? Ach! huru stor och ädel
är icke den kunffap, wi under Guds ledan-
de näd. wid sä otaliga tilMen, kunne osi
förffassa,endast wi under ödmjuk köifla afwär egen swaghet, och et ftitigt belrakttm.
de af Guds heliga ord redUgm bemöde
otz, at derutinnan tilwäxa! Detta Gudeli<
ga nit, at tlltaga i de WristeUaa sannin,
garna, denna forstninas ifwer och starpsinni»
ga blick, som ägnas ät det himmeistä, den-



na okullststligaofwertygelse om Religionen,
mäste wara et lifligt wedermäle af den an-
deliga flyrka. som Guds saliga närwarel.se och näd alssrar. Den werldSwise genom-
tränqer djupet af menffliga kunstaper, och
siadnar stutligen uti irringar och tlpiswels,
mal; men se, hwilken segrande kraft up,
penbarelsen och Gudswittnesbörd, och (wi
tro det uppä Hans ord) Hans heliga när,
warelse utlr:r uppä wär öfwertygelfe. Der-
iqenom förmär en uplyst Christen lufta sig
ifran fördomarnaS och willornas löckm,och
den Gudomliqa sanningen upgär för hunom
uti den klarasto dag. Härligt förklarade sig
den wisaste bland mennistjor, den ooödligs
sanninglns ande för sine Lärjungar, som
intagne af den himmelffa glansen icke twif.
lade,athcm war den EwigeS son;stu!le dH
icke uplpsnlngen uti hanS lära, medföra
en oemotständlig styrkn emot otron; ja äf.
wen mera. stulle den icke försätta en Chri.
An uU det sälla lugnet af Guds Moande?
Derra är ewinnerligr lif, ac tänn« dig alle,
na sannan Gud. . » loh. 3-

2) Men det wiatigaste och hufwudsar-
ligaste i wär Lhrlstendom, som beftöfner
fisrkas och stadfsstaS, är hjerracs och lef.
wernels förbärcring. GkaN detla bcidet:
warer fullkomltle . - kunna upfyllas U'
tan en t.cksam känsiä för hjertats domare,
som sjelf blldade delta hjerta?

H lag-



Jag ser d!g ej, du Osynlige, men hörer
dinrost i dundret och samwetet; jag ser din
kärleks bild. och förlroendet införlifwar mit
begsr och hela min själ med dig; mit min«
ne och hjerta och hela umgänge sr i him>
melen, hwadan jag länglar at se Förlosia»
ren och wara med honom. Wädret
blaser hwart det will - , » sä är hwar
och en /om af andan förbättras och fullkom,
nos. OfwerMwer du mig icke coch Hu»
ru ffuNe du göra det, Du Andarnes Fa.
der lv sä ögcr jag styrka i min swoghet; mi.
na begör förenaS med dig, och med ständag.

wandrar jag i dinäsyn, och ser det
forgängeliga förswinnL. Skulle wäl en Chri.
fien mitzbruw Guds näd till lättsinnighet?

Nej alle de so»n drisivas af Guds an.
de, äro Guds barn. Ia; denna Anden
wittnar med ost (Rom 8: 12. —)

Andra Delen.

Arosten af Guds näd tillfipter ofi
D I mörgängens och plägornas stun,

der. Hwad äro dcsia lifwetS mödor och we<
derwsrdigheter, at räkna emot den hugswa.
lelse, som nädens i hiertat meddelar?
Djupt i hjertat intrpckl ware denna tröfie»
fulla sannmg, Hfwen wid din stilsmätza

frän

114



frän werlden, at den barmherlige stärker
dig under lidandet, och har weder.
qweckelses källor, at öpna för din
lande sM, endast du med tälamod och tro
häller dig till honom- är närwarande
med dig Ware dä dina ögon, din M och
dit alt pä honom fästade
honom införlifwad. Du ffall da i bedröf.
welsens ögnablick. och enstighetenS qwaldc»
stund känna dig fornöjd af denna sanmng:
Din Gud är med dig och hugswalelfens
ande lindrar din suckan —' och uprätthäller
din ftimodigbet <Rom. 8: 26, 27 )

2 uti ftestelsen, dä wi anfallne as lu,
star och sinnesrörelser. af wanornas magt
och onda efterdömmenS ff.idliga inlryck, äre.
i fara at mistä den glädjefulla känssan afGud, Huru hugneligt at weta, det densamme som hulpil otz at öfwerwinna werl,
den. spnden och desi retelser, är den som
fullbordar wsr helgelse, och icke ffiljeS ifrän
vtz, sH länge wi wandre i swagheten. Wi
öre bräcklige och i anseende till en ssnnlig
kropp utstälde för mängfaldiga afsteg; ban
är den fullkomlige anden, som ali tmg för<»när i de swaga; Wi sre lsttrörde wid lu,
starnas stormar, men Han sr den Mndag»
tiqe, hwars stprande Hand trotzar alla mot«
fiänd; Wi äre de ofullkomlige, ssm nsstan
wid hwarje steg pä Cbristendomens hgna
swigte, och ffulle äterfalla i de spnder. wi
stfswurit, sä framt den barmhertig? borttoae

H 3 fin



sin nad, Ach! huru ofta händer det icke,
at en Christen, da lian kämpar emot sinäböjelser, waklar i striden och stundom äfwen
öfwerwinnes. Men glsd dig, du redelige
lesu Christi och den dygdenS wän, at
han dig aldrig öfwergifwer; och sedän din
bestämmelse i lifwet sr uvfyld, stall du i o»
dödligheten för ewigt njuta Hans Ma ge-
menstap.

Sanna kännetecken till Guds
nsdiga närwarelse.

" narurliga mennistjan antager icke dec
Guds Ande nllhörer
ge dömmer allr, men warder af ingen
dömd' i Cor. 2: 14, 15. Den sinnlige och
djuriffe mennistjan, som endast följer sitblinda bögmod och begärens wilda utbrott,
6r sä längt stild isrän sanningens, Religi.vnens och de Gudomliga lagarnas erkän-
nande och efterlefnad, at han fast mera an,
ser det för en darstap. Paulus talar up«
penbart hsr, säsom annorstädes (Rom. i:
20. —) om de bedniste sjelfklokeS förderfwa.
de tänkesätt och sedolära, ty med inbillning
vm wisdom föllo de i de gröfsta willfarelser
och darstaper; Däraf följer dock icke at han
klcmdrar det naturliga och rena förstandet.



ty bedningarne sro sig sjelfwe en lag
och »vögledde af Christendomens ljus blefwo
de uplyste och andeltgt sinnade. Sinnlighe,
tons utfwäfningar deremot och en djerf in<
billning, under all okunnighet, stänger wä«
gen för all förnuftig granstning af det Gu«
domliga. Dnaf kom vet, at de werldskloke
bland hebnilMrne, och afguderiets präster,
an ägo Iclran on» den korWste Christus, sä-som en därffav; men den som med alfware
börde denna ttran, kunde ej neka sit för-
siänd at ty detz sanningar wo«
ro anda och llf; Den samme blef altsä smä'
ningom uplpst och andelig, iy Apostlarne,som alle hade den Gudomliga up'
penbarelsenS biständ, segrade gerwm samma
läras kraft, uppo sä wäl ludar, som hed<
ningar, lärde so»n olärde, Denna kraft
bsnförde de billigt til den «ägligs Andens
ära, af hwilken de undfingo och meddelte un»
derwisntngen.

Afhandlmg.

Vä sä ofta i Christenheten händer, at den
ena med et öfwermod berömmer eller yfjveS
öfwer det blotta naturliga förständet, och
beraf will hämta all tilfredsställelse den
andre deremot, lil uppenbarelsenS föregifna
förswar, albeles fördömmer och bannlpser för.

nuf-



Nuflet, säsom en andelig btindhet och stri»
dande emot nsden, sä wäljom warjamt en
sam-stpllig medelwäg, ss at wi ej föriore otz
i onyttiga och owärdiga twister, eller klago.
mä! öfwer naturens och nadens inbördes för.hällanden. lesu lära har redan medfört sH
wycken förbattring i werlden, och är sa en.
lig med de grundsatser, som den naturliga
ttligionen och det sunda förständet erkänner,
at mau icke. utan högsta oförrätt emot Ska.paren» kan förringa den förnufliga naturen,
hwarmed han osi utrustat; tp genom honom
lefwe och hafwe war rvarelst; —>
«f honom är all fulltomlm gäfwa,
3.- 7.) Det rena förnuflet lntter sig icke upp
emot trons hemligheler; och da Aposte»
len förmanar, at caga förnufter til fanga,
under trones (2 Cor. io- 5) talar
han uepenbarligen om det miZdruk' som
hedniffe lärde t.sin wantro och inbillning
Zjotdo af denna ädla gafwa. Huru ofta
nodgas dock icke förnuftet stadna, wid granff»
ningen af sig sjelf och werlden, mucket me»
ta i nnderfökninZen om Gud och ewigheten»
Lsngt iftän, at den Ckristna läran upbäf.
wit eller kuNkastat förstänbets anseende, har
don sörhöjt deH wärde genom begreppetom
Guds magtiga inftytelse- Säkraste kän.
mteckmt aM. ti! denna wigtiga ersaren»



1) En alfwarlig upmärksamher, fiic,
omtanke och nitälstan för Guds och lesu
kännedom Ofwertvgelsen grundar sig pä
den föreMning, wärt förständ gör sig
Sker delta uti menstliga och timliga mäl,
sä är war själs egen styrka derwid tilräck»
llg, at otz nödiga begrepp. och wi sre
fullkomligt medwetande af denna förmäga;

men dä föremälet för wära tankar <lr
Gud och saligheten, dä wär egen tanke här
förlorar sig, och uppenbarelsen eller GudSe.
get wittnesbörd kommer wär wacklande of.
wertogelse til Hjelp, huru upklarnar icke
wärt förständ, och tilägnar sig. eller rätta-
re höjer sig til den Osvnliges förtroliga um«
gänge. Säsom wi wandre i äjynen of ho>
nom, st° driste wi Hfwen at uppa Hans tilsä»
gelse af bonom wänta och erfara en di»
t-lls och nädeblick uppä de redliga under,
sökningar, wi til Hans ära göre. Helga ät
honvm och ät minnet af Hans närwarelse,
hela din upmärksamhet, du forffande och up»
lyste Cbristne, Helga ät honom alla dina tan»
kar, föresatser och öfwerläggnmgar; war ic-
ke nöjd med en likgiltig och ytlig kunstap
i Religionen, utan sträfwa med et himmelstt
«lfware, om ej at mätä djupet af denna
kunstap, likwäl at mer och mer inse Mdden
och saligheten deraf; - dä stall pä dig hwi»
la wisdomenS och uppenbarelssnS ande

2)Annu witzare 6re wi härom, da wsra
degär och alla sinnesböjelstr samt Udelser ä.



ro sä försndrade och bildade, efterdeN Gu.
domliga foresyn, som för otz lpser uti lesu
heliga wandel, at det sinnliga och ofullkom<
liga gifwcr wika för det himmeissä cchwerk»
liga, at hela wär själ och desi werlmngs<
förmsga sptzelsstter sig med upfpllandet af
de bud, han, denne fullkomlighctens afbild,
otz lemnat; at kärleken lil Gud och honom
är innehället och grunden til alla bfriga b>
aär, dem wart hjerla hpser; ty den mig
fiav säger lefus/ han warder hällande mi.
na ord -"

Et Cbrisirliqt sinnelag och beliq wandel
ör altsä del cftlbara kännetecknet ii! Chr sti
anda och nsra bekantstap; ty den iott-
tc.ger ftons bud blifwr ihonom » ' i loh.
str!fter, sn är Hans minne cch umgänge cst
ähven myckct mera är cchnsdafiändet hos Gud.

!4) Det inre sälens lugn cch sammctetssrid bewifar. at wi Hre delaltige > f GudS
NZdiga blf ll rch närwarelse. Icke nog. at
det ör enUgl wär fjsls natur, at förnöjaS
ech Kugnas öfwer hwarje seger, wi winne
l,ppZ otz sjelfwe, öfwer hwarje sieg wi
Nolkas fullkomliizhrten; Andans frukter
Sro rHltfärdigbet, frid och fröjd; Förgäf.
wes smickrar sig cn obotfärdig syndare afdenna glädjen; Det är en flyktig dunst, som
bcdrager honom; Christus och mammon kun-
tia ej fis tilsammans i et hjetta. Guds aw

das



das wittnesbörd fordrar och förnlsätter et an-
deligt sinnelag och lugn; detta är en följd
af wärt förhällande, och kan ei med loma
andclkisöfningar ersättas eller kopas.

Gudl hwilken witzhet Hge wi icke om
dm käriek och delakttghet, dä wi med barn»
si-g tilförsigl och lpdnad, i hopp och tro, ef»
tersiräfwe ränfärdigheten!

JaF leswer, dock icke,m jag. uran Chri»
stus. i Mig; sä stall hwarie trogen själ
kuuna, med känsta och öfwertvgUse säga,
sä stall 'on kunna gläda sig öfwcr sit benä»
dade lllstand.

Nädms tid, dprbar och wigtig.

bildande til fornuft och st.
der bcror dels af henne sjtlf, dels af an«
draS förenta krafter, men ännu mera af den
vspnlige Andl'N, som dock ickö werkar utan
sino ordentliga, mängfaidiaa och outransa»

:!,ebel Do,nmom först om själens
genom upfostran; huru längsamt

och olika den ffer. Hwarje planta i nalu»
ren drifwer icke Uka haftigt fram, ej Helleruti samma jordnZn, öfwenss sinnet, e»
huru det i sin första uprinnelse är böjligt
för näsiän alla siags intryck, bibzhäller dock
«nerendels, i nägon wi§ grad, sit naturliqa

lpn-



lynne. Uvfofiran är af den bögste Guden
bestämd och anbefalld, sä wäl föräldrar som
alle andre hwilke äro i deras ställe, för at
wärda och dana det späda sinnet. Hurn
mucket kan icke derigenom werkställas; hwad
moda och bekpmmer, hwad ftit och oförtru»
tenhet fvrdras icke, om detta angelägna wärf
ffall winna framgänq? FörsummaS nägot
i de första ären, brister en mogen ordning.
och fornuftig anläggning af de grundlatser,
hwarefler ss wäl underwrsningen, som se-
dernas utwikling bor ffe. sä är mödan frukt-
lös. Men til hwad böid af fuNkomlighet
kan icke en christelig upfostran bringa. men»
«iffaci? Ungdomstlden är dyrbar, icke min-
dre för den späda telningen, som framstutit
i dag?n, än för den stamm som stall honom
wärda och gifwa styrka. Här sr redan et
medel af FZrspnen utsedt, at werka til Guds
andliga rkes förökande; Redan här wisar
sig den Gudomlige Andens mägtiga näd.

Afhandling.

som naturen, sr den Alsmäg.
tige Andens uppebällande och styrande kraft;
Fortfarandeochbeständig under alla lifmetS
stiften, werksam och wälgörando. Bin-
dom da icke Guds nsd vch Ande wid et el<
ler annat tempel, wid en och annan andaktS»

of'



öfning, än mmdre wid wisia inbillningar,
utan erkännom, at saftm gafworna äro män»
gahanda, men anden är en, sa äro äfwen
de tilfällen och tider mängfaldiga, hwarwid
Guds näd wisar sig werksam. Nädens an-
de fortjätter sit werk genom hela lifwet;
detta är en tröstefull sanning för den trogne
vch dpgdlge, som fortfar i helgelsen; ly med
glädje ser han, för hwarje dag af sin lefnad,
sinä kunffaper, sinä heliga föresatser och er-
farenhet tilwäxa, och med det samma sit för»
troende til den Allseende och Barmhertige

Djerf sr den otrognes och lastful»
les inwändning emot näden, broltssigt är
hanS upffof med sin bättring, likasom Hans
lifstid wore bestämd til sunder och brott, och
en sann lpcklalighet borde sökas i den dju>
riffa wälwstenS och lidelsernas stöte, men
grafwen älerföda l?onom ti! Minnlstja. Nä-
denS lid är wigtig, to bwad mennlffjan här
sär< stall hon där upffara. la, redan häri lifwet bar hon at wänta sälla eller osälla
följder af sit forhallande.

Men i anseende lil de framsteg menni-
stjan gör, pä delta iifwets osäkra bana til
en sann lycksaliahet och fullkomlighet, före»
ställas äfwen nadens rörelser olikt werkan-
de. Naturen of mennistjans föränderliga
sinnelaa fordrar detta, men hos Gud är dockwqen förändring; Den ordning, i hwilken
desiä wära framsteg'ffe, sr enlig med wär
andeliga naturz vch derefter blifwa äfwen i

den



den Heliga Skrift, Gu)»s nädewerkningar
indelte och afbildade. An föreställes osi den
stora näde>anstalt at underwift och leda wärt
begrepp, under namn af kallelse och uplyS-
ning wära förständs ögon likfom öpnas
för den inträngande dagen; än afmälas hjer,
tats och sedernas sörbättring under bild af
en ny stapelse, födelse, omwändelse och för»
nyelse m. m, nti hwilket alt wi jgenkänne
Guds stora wishet, hwarmed han lämpar
sig efter wärt begrepp; wen ingolunda bö«
re wi genom mi§bruk söka utomordentliga
siillnader och werkmngar. Lärom otz, at
enfaldigt och med tillämvnlng pä stz szelfwe,
fatta det goda Guds ord, och ej förblonda
afbilden och stuggan med szelfwa kroppen.
At wara född af Gnd, af andon eller
oftvan efter, det är, wara förändrad och
förbättrad ti! sinne och seder, enligt den full.
komllgaste urbtld At lefwandegöras, re<
nas, helgas, är til sin bemärkelse och ända.
mal detftunma. Sa mängfaldiga detza bil.
der nu äro, sä mänga upmuntringar äro de
til at annamma och w«U anwända näden,som esi gifwes Anwänd, min Christen! di-
na yttersta krafter til at winna en mogen
kunstap i lesu lära och et stadgadt, hjerte»
lag, obewekligt för svnoens retelser, men öp«
pet för alla Gudeliga begär, ss njuter du i
sjelfwa werket all den näd, som ofwantil är,
och ftukten dcraf är den , at du är rättfäv-
dig, med Gud forsont och salig. Den hug«

sw^'



swalande, upwuntrande och tröstande An-
den stall ej öfwergiflva dig, och känsian af
hanS närwarelse stall warc, införlifivad med
dina framsieg pä Christendomens wäg Ge>
nom Guds näd äre wi det wi äre, och kun»'
ne gläda osi derofwer, at Hans nad icke wa"
rit hos otz fruktlös,

Men wi kunne icke bestsmma mättet och
fstlet til desiä andeliga rörelscr tVarer
fullkomlige/ heter det til o§ alle ochtklä'
der den nya mennistjan;

Men hwilka samwewagg, hwad hämnd,
och förebraelser uti snndarens hardnackade
hjertc»! Huru mänga tusend? tilfässen til
eftcrtanke och warning, sinne lvi icke i hela
detta lifwet? huru ontlröitelig är icke san»
ningens Ande, at wäcka och til
rstta sira den ogudaktige? Alsmägt;ge!
du styrer alla Kändeiser i werlden, och sä
obegriplig Hn din regering är med dinasta<
päde fria wäsenden, sa uvpenbort är det
likwäl, at din osonliga hand forer affan,och
din röst ljuder i samwetet, och kan ej med
hela werldens förströelser nedtMaS.

Mdens seger öfwer alla mot-
stand.

ting förmar jag gmom Chnstum, som
miZ mägtig Zör, Phil 4: iz. Paulus ha.

de



be wäl en dubbel grund til benna ärofullaberömmelse, tp den öfwernaturliga kraft,
hwarmed han sörestälde de Evangelista san.
ningarne, och de underbara gäfwor, som un»
derhjelpte deras hastiga werkan, hörde e>
genteligen til Hans apostolista ämbete; men
han war oock äfwen ulrustad med alla en
lärareS naturliga gäfwor, och med tacksam.
het häl-förde han detta til Guds obegripliga
näd. Hwad Christi lära ulrättat genom ho«
non» i werlden, wittna de böfder, som äro
förwarade sä wsl i Apostl.G. som Hans 14sändebref; och är det witzerligen et bewis
pä Guds nädiga förspn, at den blinda wan»
lron, afgudenet och de ffändligaste laster
smäningom gäfwo wika för ödlare begrepp
och seder. Men otron och lasten bar i olla
tider sinä olyckliga anhsngare, och fiendffa-
pen emot Cbristendomen har icke annu för«
swunnit- Hwadan ffulle man eljest förkla-
ra den förwirring, som rsder i menfflig.
Helen?

Afhandling.
1) Hwilra motständ för n«denswerk<

ninZar.
2) Huru segrar n«den.

Första Delcn.
ameban Guds Ande icke pH et wsldsamt och



mol mennistjans frihet stridande fätt, utan
genom ordentliga medel, leder henne i all
sanning och rättfärdighet, följer äfwen, at
hon kan bäde emottaga och afsia, wäl eller
illa anwända sinä gafwor. Detta sednare
ster antingen genom okunmghec och fördo«
mar, hwarigenom wägen stäl.ges för uplvs.
ningen, äfwensom wiljan böjes til mänga»
banda lsfier, af brist pä grundelig kanne,
dom om sinä plikter; eller genom förledelse,
dä förnuft och uppenbarelse icke mera föl-
jas, utan en lockande wink och anmaning af
en förförist werld öfwerrast.r si»net; eller
genom egna falffa uträkningar och genom
sinnligherens rädande wälde som icke läm»
nar rum för en mogen eflertanke, i natur,
ligt och timligt afseende, mycket mindre i det
öfwersinnliga och andliga; Huru däraktig
och swag är dock icke menniffjan! Nägra
närwarande totta ögonblick af en djuriff
och lastbar wällust njuter hon, med förlu.
sten af sin ädlare warelses sanna wäl ochden EwigeS näd; hon borlbyter offuld ock
rena stder, emot lastenS smmkade larw ochhögmodets lysande prakt; Zfwergifwer den
Ma lilsredSstallelsen af et froml sinnelag.
för en uptsnd lidelseS haftiga storm, ocb i
stället at göra tanken pä Gud ltfligare ochmera werksam, döfwar hon den samma g?,
nom falsta tidsfördris. Ack! hwilken swag
uträkning hos den sinnlige menniffjan, hwar-igenom hon betager sig sjzlf werlan af den



alt omfaltande näden. Til flut blifwer sin»
net förhärdadt, och faller i en härd orro och
mocwilja, fäftm ludarne, hwilta Slepha.
nus med stäl förebrädde, at de beständigt
stodo emot den Helige Ande, misitpddede up.
penbaraste wittnesbörder och föraktade alla
warningar m. m.

la, sanningen och Christendomen har i
alla tider haft sinä molstandare, icke mindre
ibland ludar och hedningar, än sedermera
äfwen bland den Christna FörscimlingenS
egna medlemmar. Hwad är det, at wi för»
undre otz öfwer ludarnaS otrv; och den bed»
niska werldens förföljelser emot de förste
lesu bekännare? FinneS wäl nägot enda
inkasi, nägon enda sörklenande tanke, na-
gon laghet, som ej sednare tider länt, och
hwan de efterbärmat detze förste fiender til
Christna namnet? Otron härjar redan i
stötet af Föriamlingen; fientligheter wisa sig
pä det finaste och mäst särande sätt, ehuru
icke med mordiffa wapen och uptända bäl-
Kan nägon ömsint Christen wara ownnig
om olrons harda anfall, emut uppenbarel,
senS ochlesu heligalära? Menniffjowettet
har bliflVil mitzbrukadt t!l förringande af
de trowärdigaste dändelftr, sinllet tsndt til
Chnstendomens sörklenande, och okunnighe>
ten har anfallit de dvrbaraste ftnningar och
bemligheter i war lära. lesu korsi oh for-
soning är< ännu i dag, en stötesten for de
sinnliae och mbilste; litwHl hwilar hela en

Chrl«



Christens tilfredSställelse derwld. Framför
alt witnar seoernas flyktighet och djupa sör«
derf, at menniffjor emotsta den sanna för"
bättringen, tron och sedclagen. Huru för<dunklad är icke helgelsen och fedeligbeten
genom de i werlden radande laster! Huru
wanäradt lesu dyrkanswärda efterdöme!
Om wi ffulle framstcilla taflan af detta ra-
dande förderf i alla detz olyckliga leder, Hu»
ru stulle icke sjelfwa menstligbeten rysä, nu)c>

ket mera Christenheten! Bttraften wid>re
huru andaktsöfningarns kaUsiniugt anstäl-
las, sörsummas, tadms och wanäras. När
de vppersta tilfällen, som borde och kunde up«
wäcka de bekymmerslöse och upmunlra deswage i tro och Cartstendmn, sa samwetslöstwanwärdas, huru kcm man wänta renare
feder? At förglömma en dagelig sielfvröf'
ning, bonen och en Ma andakt, c-r U i
werket strida emot den saltggörande läran
och GudS rikes iilwärt.

Andra Delen.

oaktabt alla sinnligheiens, werlbenS
och den blinda otrons, äfwensom wantronsswara anfall'emot den wise Gudens anstal-
ter, ffall Guds näd likwäl siuteligen fegra.
Lifwet är nadens lid, och den mägtige An«
den, som fullkomnar helgelsen, har mänga
utwHgar, at til intet gvra, förHndra och tull«



fiä alla de anflag, fom sstta si,a emot ho«
non, Ty «tom de ordentliga wäckelse grun«
der, som finnaS i GudS heliga ord och alla
andakleöfninaar. huru ouphörligt wakar ic.
ke den Allseende, och lämnar genom alla
händeller i wsr lefnad, mängfaldiga war»
ningar, bestraffmngar och ömma upmunttin»
gar til en alfwarlig sinnesförändring. Den
sinnljge och wällustiae, som til en tib försa,
kat och föraktat känsian af en närwarande
Gud, ser sinä ulräkningor i en hast siä felt,
och i stället för nöje utbreder sig qualet i
Hans lältsinniga själ; förledaren, som fäng»
fiade offulden och i sinä oluckliga nät drog
n.änge oerfarne, omkommer plölstigt, och i
Hans oförmodade full fpegla sig de öfrige;
En nöd eller olycka är förhanden och
äierförer den inbiiske och högmodige til sanS«
nirgz afwundens cch hatets anläggningat
blifwa siuteligen vpvade,och wsnstapen knp»
tes ä nyo; Den otrogne och Gudsförsmäda»
ren afwäpnad wid det bliften rörer
Hans djerfwa boning, eller ätminstone dä dö»
denS häroidSröst ljuder i Hans samwete,
och han ffall framträoa införden Domaren,s.n han försmädat Dock hwem kan up»
räkna clla de tUMen, den gode Guden i
sin regering npttjar, til at werkställa sit nä<
d?»rerk ibland mennistjorne? Eller sro alla
detza en blind flump, och u»
tan sndamäl? Ar Gud obekymrad om si^
na stapade wareisers förhällanden och lik«

nöjd
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Md med deras lefnad? Nej. Förr cller
senare uppenbarar han sig i nad och rättwi<sa för dem, som sin salighet icke akta. Gä«
luntza segrar näden uvpä otron och Reli.
ligionsföraktet til detz underkufwande och
spndarenS omwändelse. Det ster Hfwen un»
derstundom genom GudS rättwisa siraffoo»
mar, sä wäl de allmänna som enffilda. Hu»
ru ofta blir icke Gudlösheten hemfökt i ti»
den, lasten straffad, högmodet krotz.dt! Pha.
raoner, Heroder hafwa fstt et ömkeligt stut,
ludarne sett sin Stat omkullstörta, och o,
rätneliga stägter pä jorden fassit för sinä
herrffande laster. Säg man icke Cbrisien»
domens hälstaste fiender afwäpnas och ge»
nsm en oförmodad undergäng straffas; säg
man icke afguderiet med sinä altaren och tll-
bedjare förstbraS, icke genom de Christnas
händer, eller wäldswerkan, icke genom swärd
och utwärtes motständ, ulan genom Försy-
nens dolda stickelser. lesu lära segrave ge-
nom sin egen Gudomliga kraft; hanSbekän»
nareS ständakliga öfwertygelse i döden braa-
te den otrogna werlden tilblygset; man stad*
nade ändteligen, at utgjuta offoldigt b!od,
och begynte ömsom at hämnaS sig sjelf, öm«som at antaga den Christeliga tron Hwem
stulle dä tro, det lesu lära, efter ss mänga
förberedelser, stulle fä widkännas de härda«
ste anfall i en uplystare tid; Aro dock icks
alla Guds straffdomar ensamt för den hedni»sta werlden upfplte, utan wänla ännu pH

I 2 den



den nyare otrons, liksom mognande, olpckli<
ga störd.

Naden segrar dock hoS de ännu oför<
förde. Ack mätte ej /miltan wara, genom
en förwsnd upfostran och wana, sä inrotad.
at alt hopp om förbättring wore förloradt!
Telningar af en wanartad stam kunna ge»
nom en tilbörlig ffötsel blifwa bättre arta»
de; Sedernas förbättring framgar lättast i.
ftnn den ostyldiga äldren. Och hwilket stort
hopp, bwilken härlig utsigt utbreder sig ic«
ke i Cbrlstenheten i anseende til den ädla
ständaktighet. som finneS och til werldenS flut
finnas stall hos lesu sanne bekännare! Af«
grundens.Mgter ffola ej wara dem öfwer<
msgl?ge sr segren, som öfwerwin->
ner werlden, wär tro O I redelige wän<
ner til den Gudomlige Förlosiaren och Hans
lära, älskcn, wörden och följen honom tro»
get; Ttltagen i styrka,, tälamod och gudeligt
nit. Läten edert ljlls lyfa för menniffjor,
at de mä se edra goda gerningar. Matth.
5 16.

Nadens förakt och desi olpcksali-
M paföljder.

"<Hag utstryker dina misigärningar sasom
er inoln, och dina synder l«som en dimba;



wänd dig til mig, cp jag förlotzar dig."
Of 44: 22- Högndlig bedpran och tilsägel«
se af den ewige Guden til det brottfliga lu-
da stäglet, som oaktadt Guds mängsaldiga
wälgärningar i alla framfarna tider, dock
glömde sin wälgörare, och wiste sä ofta bö<
jelse, ja äfwen afföll, til den onaturliga och
ständeliga afgudatjensten- Nya nadeprnf
saknades icke; ständiga upmuntringarafPro.
pdeler och de ömmaste löften om Gudtz
darmhertigbet och det lpcksaliga tidewarfwet
under Mesiiä andeliga splra, borde dock en
Zäng förödmjuka det Mta och i lugnets ii»
der känsiolösa folket. Näden segrar lsng«
samt, men ofelbart, ty Gud är oändlig, i
räd, fasom i alla andra fulltomligbeter, ty
"om ftndeli öfwerstödar, är dock näden wi«
da större' ; syndaförlätelsen är det wigtiga-
ste och sällaste löfte, solu en ängerfull synda»
re kan winna; men det förswinner, sa snart
mennistjan tcke wänder sig ftän sin förra
brottflighet ttl Gud. om dig, vu
«ssällila Israel, sa will zal wända miF ril
dig ry inZ är Gud"; Israels förlosimng
ur den lilkommands fangenffapen war Hf-
wen et timligl nädsprof, hwarom Gud sä
osta genöm sinä Propheter försäkrade sit
folk, och upmunlrade det til bältring.

Afhand,



Afhandlinl.
t) Guds näds förart.
2) Dest slycksaliZs päMjder.

GudS godhet och ksrlek bewlsar sig
uti stapelsen och alla de otaliga wälgernin»
gar. hwarmed wärt lif Hr bclrönt, sa stön»
jes Hans näd egentligm i öfwetseendet as
wär naturS swaghet, spnderpch brister. Det
ör nad, at han lcke straffar syndaren wid
detz föcsta föresats at spnda. ej straffar ome»
delöart och ftrart wid lasternas utbrott och
den oordentliga sinnllgheiens utswHfntngar;
nad, at han förläter den ängerfulle och för»
förde, öfwerffyler den frommes mänga för-
summelser och swagheter, samt pä alt sätt
söker at befordra tron och gudaktigheten.
Naden wisar sig i synnerhet i lesu förso»
nings tillämpnmg. Iu längre syndaren fort»far i sit yra lopp, ju sirängare borde hanS
dom blifwa; den blifwer det ock, sä framt
han ej omwänder sig och afffyr det onda.
Men dä näden derwid ouphörligt arbetar,
och Gud sparar den härdnackade, Hr han
tsslig och lanZmodsg.

Första Delen.
Huru cbegripligt at menniffjan, ffapad fsr
lpckfalighet, dcck finner sin lust i det som

för»



förstörer bensiamma! Annu sällsammare, atse firaffet för sinä ögon upffjutas, och dock
soratta denna denna Guds längmodighet
och barmhertighet!

Nädens förakt wisar sig beklagligt
i) uti den djupa och wärdslös.
het, hwaruti mängen ibland Christne sjelf.
mant förfaller och störtar sig. Ljuser är toin»
met i werlden, men mennisVjorne älsta mera
mörkrer än liuset Mstte icke detta kunna
lämpaS uypä andre än ludarns!

3) Uti de mänga undflpkrer och falstahegrepp. hwarmed man söker bemantla si<
na svndiga lustar och sinnesrörelser. Son»
dareS ursäkter äro mängahanda, och alla be.
wisa de förakt emot Guds näd, Den ene
inbillar sig« at det är ingen synd at ränk«
och rala öfwerdädigt, lsttsinnigt och ohöftwisst, den andre ffuller uvpä sin natur, ey
annan anser sinä lustar blifwa lWge der»
före at ingen menniffja ser den,, eller at de
föröfwas i sädanas sällffap, som werlden
römmer; Huru wederjioggligt sberopa sig
icke mange, pH fadana erempel utur Guds
ord, som wisa de frommes felsteg, t. e
vids äktenffavsbrott, Isacs och Jacobs mZ!,g.
gifte m. m. Ar delta icfe at uppenhart för-smsda Guds yads warningar!

3) Skrpmceriet söker et ssen til Gudak-lighet; och detta ster genom twungna «„»

daktSöfningar Ar det brotlssigt for en sm
ai förakta sin fadn, hwittst ffer dZ hanirä'



d?r inför honom med länla wordnadsbeiy»
gelser. ehuru hjertat hyser kallsinnighet, ja
äfwen bitterhet; mycket mera djerft är
det, at under gudeliga ffepnader, ord vchböner frambära infor d n Allseende et lik.
giizigi, sr ckt och kärlekslöst öjerta. Män°
gen förs " r « sii inre, Gchsdyra ord, misi«drukar desi henosamma föreffrifter, gör sig
en ära at t!-sti'l>! beie esser ock bifMa Re-
lig'ons ehuru ban ej ffrider til

ptterlighet som de- Hogmodig öfwer
slna egna krafter, aktar han nädens werk>
ningar för mtet och dock sro de sanuya
Guds barmhertigbets dagellga prof. Rom.

4.
4) Syndasäkerheren är den allmännastskälla ti! religlons och Guds uädS förakt.

Hwad känstor hpser wäl den otrogne bespot»
iaren om det Gndomliga wäsendet, Hans e»
Oenffaver.- wäigärningär och lagar? Hwabwördnad finnes hos den bögmodiga -» hwadblygle! för Guds heliZa wäsenbe hos den
lättfinnige, bwad frnktan för Hans namn,
vch tacksamhet för Hans nZd hos den wällu.
siiqs, girige, obarmhertige och trätosamme?
Guds längmodighets och talsamhets rckedo»
mar utZsaS rundeligen för alle, och nädenssol lyser bsde för gudfruktige och ogudakti-
ge; likwäl försaka de ftdnare halsstarrigt
densamlna.

Andra
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Andra Delen.
finna äfwen deraf i)l derutinnan, at

Gud dölzer sit ansikte d. ä. sin näds närwa.
r6ft ifrän dem. Ehuru Gud icke sparar me<
del at wäcka den Mre spndaren, kan dock
icke Hans godhet och barmherttghet, än min-
dre Hans blfall och wänstap likasom genom»
fiyta et sä orenadt hjerta,

2 Genom förakt för lesu läras bud
och nadens saliga werkningar, göra sig men»
nistjor förlustige af alla ondra snliZa stac.rer som Christendomen annarS tilb-uder.
Icke nog dermed, at, Guds lewiga wänffap ochförening förloras, utan lesu försonings del»
aktighei, sörlätelsen, samwetets frid och sin«mts owZrderliga iugn ffall äfwen säkert wi.ka ifrän den otrogne.

Til detza förluster stola Znnu komma
Z) ourpl« ?liga qual af et förcbrscnde san,«
wcce.' Dinna matken ffaN aldna förtäras,
denna orännanbe g!öd aldrig uifläckna. O!
at Ukwäl dödenS annalkande matte äterfö-ra den säkre syndaren, sä at han med än-gerfullt hjerta mä kunna hoppaS, at medllfwets flut se sin oZycksalighet ändaS. An.nars ffall han upwakna i plägornas ewig.het.

Nöi«



NödwändWeten af en rättstas-
fens uplysning, eller Evange«
liff tunstap.

stola de akalla den de icke trodr. >—

huru stola de tro den de e) hörc hafwa?
Rom. ic>: 14, Ulan underwisning eller e,
gen eftertanke kan ingen kunffap eller of.
wertpgelse äga rum Naturl?g < sanningar
fattas genom den kraft förstandet äger, at
förestäna sig de samma och derom dömma.
Historiffa händelser bero af lrowHrdtga wit.
nesböroer; och Evangelii ttöjtefulla lclror ä'
ga sin grund ult Guds omedelbara uppen-
barelse- Bägge detze senare egenffaper til.
höra Chriftendomens grundläror, men for«
dra wär undersökninq, kunstap och zfwertp»
gelse. Denna kunffap ulspndde de försteReligionslärare ibland bedningarne, som än,
da inlil den Uden icke hört talas om sä för«
borgade läror; ja, de uplyste dem öfwen om
sjelfwa den naturliga religionenS grundsat-ser, dem afguderiet och en hoptraZlad werldS»
wiShet hado öäde sörglömt och med de oriin-
Ngaste digter förblandat. Sä wigtiga up»
täckter, dem et odladt förständ hwarken kun-
de mitzkänna eller försaka, fordrade billigt at
ant3gas och blifwa trodde. Ben förnufti«
aare delen af hedningarne nekade delta icke,
ilfwensom Aposilarne icke stälte hehningarns

til



tll answar för okunnighet i sadane lsror,
dem de icke förr fätt weta ulaf. Men en
sjelfwallad okunnighet och wärdslöshet hos
ludarne war wltzerligen bestraffnmZswHrd.

Afhandling.

iÄt under den klaraste dag förneka och twif»la uppä det wälgörande blotz, som sprider
ljustt öfwer werlden, wore den största dsr«
aktighet- Icke mindre djerfhet lofer hos dem,som wilja förringa glanfen af Christendo»mens härlighet; och otrons bröder bafwa ic«
ke försummat at kasta en föraktlig ffugga pä
lesu läras och lefnads hnfwudhändelser ochsanningar. Men oaktadt alt detta, har lik«
wäl det Evangeliffa ljuset utbredt sig i werl<
den, och följden deraf är och blifwer menni»stjoflägtetS uplysning Huru nöowändigt
är det dä icke för Christne, som wandra idetta ljuS, at känna deF wälgörande wer«kan.

i) At winna en grundelig kännedomoch liflig öfwerrpgelse om alla de wigtiga
sanningar, händelser och tilsäqelser, som Ie«su lära innehaller, mäste ju för et efter san»ning forffande och tänkande wäsendo waraaf yttersta angelclgenhet. Med hwad stullewi bällre sytzelsätta otz. än den höga tankan
om Gud, werldenS Gkapare och wäregen ringhet och stvra lörsonin»

sen



gen och det Gudomliga dygdemonster, som
lesu lära och lefnad fcamler? Giswes na>
got wärdigare, ämne för en dödltg än sjelf<
wa cdödligheten? la, den werldstiga sjelft
kiokhelen ttl trots kunne wi ssga, at war
lsra fordrar ech liksom willigt underkassar
sig alla et ädelt förständs och den starpsin»
ntgaste omdoVesgaflvas granstningar; ty de
grundwalar, insegel. witnesbördrr cch be«
wis, bwaruppä irosläran stöder sig aro o«

purtifft och-redligt upoffrar duia öfwerlägg.
ningar at delta stora ämne, desto förr ffoa
de moln of twifwelsmal och inkasi hwarmed
dm tro nagon Zang frestad. fölsmm»
na, och sanningen stall i sin enkla drägt
ftamträda. Hniarfore ffola 'mi rädas at
undersöka war tros grunder, da det ffcr lil
waN befästande uti öfwertpgelsen. och otron
derigenom stall bloltas i sin djerfhet? Har
icke sanningens mun sielf upfordrat otz tl!
at ransaka och granffa? Kunne wi wäl
annars med lrygghet. säga: laZ wer pä
HZ?em jaZ trov?

2) Nödwändig är denna uplysning,
emedan hjertats förädlinF och fördKccring
i rättfärdighet annars icke minnes, hwilket
dock äfwen är ändamälet af det Gudomliga
vrdet. InZen rättffaffens Gudaktig/itt glf<
wes utan kännedom om ingsn batirmg
lttan spndens lifiiga erkänsia, ingen tro och
kärkk iil.lesum, utan begrepp om hanssto-

ra



ra wälgermngar. Huru stall man lro det
man icke känner? Det finnes ock ingen en»
da kunstap af Guds ord, som ick? i mer el.
ler mindre malto wisap sig til hjertats för<
bältring/ alminstone gifwer en anledning
dertil. Sälunda blifwa äfwen trons
lefwernes. Undersöke wi Hisiorien om wä>
ra första stammföräldrar, huru nyltig blir
den icke för otz, för at anställa jämföreist
vch finna stsl til war naturs förderf, och
det) nödiga forbättring; och om wi
ga händelser, som Religionens Historia up-
lecknat, e> kunne bamta nägon annan npt*
ta, än rpsilga mälningar pä förderfwet i-
bland mennistjor, sä är det dock otz til war«
ning ffrifwet' at wi, obesmittade ifran säo«
lpckliga efterdömen, stole wandra wärdigt
det högre ljus wi undfatt.

zj Men en uplyst Christen erfar äfwen
den högsta förnöjelse af de kunstaper han
sig samlat, vch bör pä den grund wara nt«
tist uti sinä forstmngar. Kan han icke fram-
lrsnga til djupet of de honom förborgade
hemilgheler, sä glädes han dock öfwer den
grpning af dag som han ser 5Vi se nu s«-som genom en speZel i ec mörrc cal, - . <

men huru förnöjande är det icke, at äfwenfinna gränsen of wZra kunffaper, sä at wi
icke fruktlöst bemöde med det som öfwer»
siiger wär tankeförwaga och detta lifivetSbestsmmelse. Skulle del äfwen hända, somsr nHdwändigt/ at wär trängtande ftäl til«
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lika med en blpgsam ödmjukhet 3swer sin
rin.qbet och ofullromlighet, kafiar en tröltlam
blick pä det okända fält som ewigheten stall
uptäcka, sZ är det dock tilfredsställande, at
hoppas. Inga äro likwäl toma
pä förnöjelse, inlet begrepp. ehuru än ofull»
komligt, lämnar den sanningskäre til leds,
naden, utan hetalar rikligt den möda wi
deruppa anwände; OH) sä bekpmrande ksn»
nedomen om wär egen wanmagt ochj brist
ör, lämnar den oZ dock den hugswalelsen,
at wi känne osi sjelftva. Glädjefullt är det,
at mer och mer utweckla tanken om den E'
wige och hansstora werk; Rörande är min«
nel af wär Förlotzare; och den dyra borgen
han gaf pä sin trohet och sin kärlek, är hwar,
ken swär at fatta, ej Heller är den ängstan,
de. Religionens sanningar, med et ord,
hafwa el eget förnsjande wärde. -

Mätte Cbristne altsä under det ädla be»
hofwet af andeliga kunstaper, dagligen sam-
la sig stprka och sällhet!

Upmuntran at Ma tilwäxt i Sa«
lighetens kunssap, sä at den
blifwer werkande.

"Aerrans bud äro klara och uplysa ögs»
mn. - - ps is: 8. Klart lpser den EwigeS
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Medjanstvirda majestst, Hans lag och wil«
ja för de dödliga utt hela skapelsen, i sam«
wetetS, och det naturliga förständetS anläqg.
ning. Men ännu mycket mera i den Glt»
domeliga uppenbarelsen: De förras brisiee
ech ringa werkan hafwa gjort den senareS
biträde sä mycket oumbsrligare. Man be°
lrakte den ringa uplysning i religionen och
sedoläran, som det sig sjelf lamnade förnuf.
iet kunnat ästadkomma, den tid, dä en bö«
gre underwisning fattadeS, sä stall man fin.
na wärdet af den strifna lagen. Detz bud
äro HerranS, som sger rättighet, at för si.
na stapade warelser bestämma deros plig.
ter. Detza bud kunna icke strida emot den
naturliga lagenS föreffriftee, som äro grun'
dade uti sjelfwa mennistjonaturen, utan fast
mer äro de ss mycket tydligare och mer för.
bindande, som de öfwerensstämma med dem,
och gifwa förnuftet tilbaka sin förlorade styr<
ka; de uplysa den enfaldige och frögda bier«
tat, emedon de leda til könnedomen af Gud
och banS sanna dyrkan, I)ropheterna iG.
T. hade denna stora befattning med under-
wisningen om Guds fiora wslgerningae,
bud och lagar Det kan icke Heller nekas,
at de werkade mycket til sinä samtidas uy.
lpSning, och äterkallade dem esomoftast iftHn
de farligaste fördomat och laster. Men Ie»
fu lära war den som ssulle omkring hela
jorden, och för alla deZ siägter, utbreda densonna och wälgörcmhs uplpsningen.

Afhand»



Afhandling.

Aa samma sält wi kunne tilwäM i man-
ga msnstliga och timmeliga kunstaper om
werlden, otz sjelfwe och samhällens styrelse.
men endast den kunffap bör anses som ensann uplpsning och klokhet, hwilken leder til
utöfning, sä bör äfwen i ReliZionsma! icke
all stags kännedom och öfwertpgelse komma
under namn af andelig wisdom och uvlys'
ning- Man medglfwer, at trons kunffap,som är i blotta förstandet, kan wara sann,
grundelig, witz och med öfwertpgelse fattad;
LäranS sanningar kunna wara med bifall an<
tagne, frie frän förhastade omdämen, älfölj<
de af okullstöteliga bewis, och mägtige at
äfwen öfweriuga andre; men lefwande
och fullkomlig är denna kunffap icke förr,
än den ufwergär til hjertats öfwertpgelse'
och bewekande- Det är den rätta wtsheten,
och dit bör all kunffap ledaS. Til en sann
uplpsningS fordras altsa, ej alle»'
nast at man i minnet behäller, och med bi«
fall fattar witza fttser, händelser och före«
strifter af wär christeliga lära; at man
med urstillning dömmer derom, afffuddar sig
sördomarnas wälde. och ingenting antager
utan föregängen pröfning; Icke nog at man
är nitist och alfwarlig i förökandet af sine
begrepp, ucan man bör äfwen wara sam«
wetsgrann och werksam. Dertit fordras icke
den högsta grad af kunffap, tp dä ffulle den
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enfaldige ej kunna glädja sig af uplysnin.
genS följder. Mattet äf wsra gäfwor, och
tilfället til deraS odling och utöfninq, be<
stämmer kunstapens grad, och Gud fordrarwisierligess icke mera af off, än han genom
sili tvisa jorspn otz förlänt; deraf mDe hän<
da, at lrons kunst<<per blzfwa olika i gra°
der. och som ingen kansatta gräns för desinlöjeltga fullkomlighet, sä kan ingen beller
fördomma den mjnsta och swagaste kunstap,

otilräckelig til saligbeten. Hwilket är
dä det wäsentligasts somhörertil dennakun-
stap? lesu egcn anwisnttig, sloh. 17: Z,)
<lr derwid ntz til rättelnöre. Der är ewin.
nerligr lis, ar kanna dig allena sannan <3ud,
och den du sändr haswer, Widare mä wi
icke dönwm om tunst. pensförballande iGudS
dom; men af den, som mvcket gifmet är,
ffall ock mycket utkraft wara, och det blzfweralNd owedersägeligt, at äfwen det swagasie
begrevp i Cbrlstendomen kan wara lefwan-de och wertfamt til GudaMgset, samt oltsci
saliggörande Men bäde Guds ord och näd
jsmle n-Zr natur upmanor otz < at iä wäl

i salighelens kunssap, som ock wisa
den werksan-. Da wi förbiga de wigliga
upmunirings grunder, som hämtas «f de
dpra sanningarnas natur, war deraf bero-
ende saliMt, förnöjelfe och förbätlring, sä
upmunlraS wi dertil

i) As wäu egen naturliga swaghet och
bchof. Utan Andelig fiit och upmärksamhet

K kun»



kunne wi icke faUa vch frän Guds ord hsm<
tade stora uplpsningar om Guds ewiga
Majestät och werk. Ingen medfödd kunstap
«ge wi, ulan blott förmägan, lusten och be«
Zäret at lärs känna det, som utom otz sr;
Likasom lorden har inom sig kraft at drif«
wa wäxterna til grodd och mognad, men
fordrar dertil bäde et tjenligt utsäde och stöt«
sel; Nfwensä äger wär själ en, inre kraft
cl werka, som likwäl fordrar öfning. Kla.
gom icke ps den gode Skaparen öfwer be«
hofwet at lära, icke öfwer en mödosam och
läng at framstrida til scmningen. War
medförda okunnigdet är icke bewiS pä nä«
gon siogs härdhet hoS Gud. Guds wishet
rch wäldehag är det ltkmätigt, at wi, ehuru
genom laugsamma, men säkra steg, stola nal»
kas til wärt bestämda mal

2) Emedan erfarenheten lsrer ost, at de
andliga gHfworna i war själ tiltaga, ju me»
rann öfwe rch anwsnde de samma, sä up«
muntra de otz äfwen tilbaka, at wara niti-sse mi lamnngens eftersökande, och samwets'

i detz tillämpning. Igenkänn äfwen
dttt wärde, o menmstja, ty du är en länt
af den förnuftiga ffapelsen och ondarnas
nerd, cch bemöda dig at genom de gäfwor,
du undfätt, smöuingom uphinna den liusa
krtts, dsr du i större fullkomligbet staU kän<
na Fader, och med innersta sörnöjel.
sc siäda wsgar. Du äri bewärdigab
med en odödelig själ, du är bestämd til nä<

got



got hogre/ sn detta sinnliga i werlden
ock! detta tänkande wäsende stall aldrig up-
höra, denna.gnistan aldrig ulstockna. O,
hwarsöre dä icke sorgfälligt wärda densam»
ma? hwarföre wara llknöjd, obekpmrad, kall«
sinnig och lrög i det Gudomliga, sannin-
genS och uplpsningens eftersträfwande?

3» Det är wär pligt at mer och mer
liltaga i Guds och lesu Cbristi kännedom,
at standaktigt öfwerwinna den okunnighet,
willfarelser, wantro och fördomar, som ge«
nom sinnlighetenS wälde sä lätt kunna för»
lvilla och förleda otz mennistjor Dmna pllgt
kan ingen sig undandraga, ty äfwen en»
faldige har medel at underwisaS och befästaS
i en Cbristelig kunstap; äfwen han bör wa-
ra nitist och samwetSgrann i det, som rörer
Hans sanna uplySning, och det är icke omoj»
ligt, at utwidga sinä begrepp samt rena
dem ifrän mänga stadlign willosatser. Han
kan i sannir.g göra sinä ringaste kunffaper
werkande; Annu större stpldigsiet for dem,som genom ypperliga natursgäfwor, och sin
kasselso i werlden böra sä arbela til sin e»
gen tilwäxt, at de ocksä dlifwa för andra
nylliga

Men huru trög sr menniffjan i det
andeliga, huru längsamt strider hon i up<
lpsningen! Ewige! du har dock bestämtgrsnsen för denna barndom! En gäng sto-
le wi uti et högre och fullkomligare ljuS
ffäda din härlighet/ och renade ifrän de wil,
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lor och mörker, som otz här i dodlighelen
gifwa, med alla uplusta, andar deltaga uli
ditt oändcllga läfs förtunnande.

Sättet och medlen at befordra ensann uplpsmng.

3et är i sanning fällsamt, at under all den
mängfaldiga anlägguing, Försynen gjort til
mennistj?st'gtels uplpsninq detta stora än<
damäl Ukwäl sä mpcket ffall a menmjkjors
sida försummas och tilfället at utKredö samt
befästa Guds scmna kännedom wardsiösas.
Christna har wäl blifwit utfpridd til
de msst hyffade folksiag, eller rätlare sagdt,
denna läran har bland oem utspndt hpfs-
ning och seder, sä at, i jämförelse med he.
dendoms lNstandet, ör menmstjosiägtel mang»
fallt uplpsiare och fällare; men hwadan kom»
mer da den rähet och okunnigbet ofta midt i
Christenhetens stöle? Förgäfwes anklage
wi den medfödda blindbe en och naturenS
swaqhet, ehuru det är sannt yt wi af na«
turen äro i mörker och okunnighet. Det on»
da inströmmar ftän andra källor. Br«st pä
en förnuftig omtanks wid upfostran och un«
derwismngen i de pngre aren, brist pa egen
fi«t och alfwore at förkofta sig i christe.lga
lunstaper, brist pä alfwarlig och samwelS,

grann



grann tilsyn och manga andra famfun.
dets brister. quäfwa det walsiZnade utsädet
vfla isin första grodd, osia wzd desi fram.
stjutande Klomma och moqnande frukt- För.summelser, fallfu.nigdez, ftuktlgnet, liknöjd»
het och denna wer dens öfwerdrifna omsor,
ger, kunna ju annat än tilbakahalla
mennissjorne ifran den saligaste kunssapen
af alla. De§ sanna bfftrdran och tllwsxt
grund Hgg r llkwä!, ja wä! bwarje menni-
stjas som tela slnnhänens besiänd och säll»
het, Dcruxpa beror äfwen stdernaS förbät.
trmg, och den Christeliga fullkomlighelen.

Afhandlmg.

NlHgen til ssnningens kunffap sr nu icks
mcra u-omordentlig, sälom fordom förApost<
larne och de förste Cyrlstiie, Den hastiga
öfwertpgelse och wisdom, mange, säsom de
wise Männerne frän Osterlandet, da crhöllo,
härrörde af den »Heilge Andes underbara
werkan, och andra owanliga Försynens stjc<
kelser, hwllka sedermera upbörde, emcdan de
wid Christendomens fongcmg stulle warit
öfwerftödige, sedän läran wunnit sin stad»
ga. Genöm det uppendarade ordet kunne
wi nu bämta all nödig underwisning, och
detta vä et ordentligt sätt.

Dömmom 1) om sättet, huru wi j>lf.
we komme til uplpsta begrepp om Gud ochsa<



saligheten. Delta ster icke ulan en msgen
och olfwarlig eftertanke, och den som wän.
tar sig omedelbara uplysningar eller ingif-
welser swärmaren och ffrpmtaren eller
den inbilstt andäktige alla detza förlora
sig i willor, i stället at komma närmare til
sanningen. Deraf händer ofta, at den mest

och ianklöse, i grulid af sina an.
da.isöfningar och döner, förakwr och för»
dommer de uplysttlste snillen och förnufliga-
ste män, hwars lnsigter i det, andligs strida
emot hcms orena och förwirrade degrepp;
Deraf kommer det wränga omdömme om för»
nuftet; derof owärdiga "uttvdningar om det
uppenbarade ordet, Men huru ffall man
ulan en sorgfillig eftertanke, och utan at
nvttja alla mözllga hjelpemedel, kunna smie«
kra sig, at bättre fatta de andNga sannm«
garne, än de, som med yttersta fiit anwän»
da sit förstZnd til Skaparensoch lesl, ära?
Sättom altsä wärdo uppä delta medel, men
mitzbrukom det icke anten genom en lättsin»
nig inbillning at känna alt, eller en dmf
tiltagsenhet at förkasta allt, som icke af blot»
ta förständet kan fattaS.

Wi böre derföre flitigt öfwa o§ uti
sanningenS ly hwad som den ena
tiden kan för o§ synas mörkt, företer sig ge«
nom et ofta uprepadt eftersinnande, uti et
klarare ljus. Alla menffliga kunffaper haf'
wa det stulle dä den andliga
sakna en tilbörlig fiit?j

Til



Til sanningenS kännedom horer sfwen,
at noltja den underwisning som andre kun>
na otz gifwa, hwilke äro i bättre tilfälle at
profwa allt ochbehälla det godtär; AndanS
gafwor srolu mängfaldlga och olika;iCor.

28—31.) Men utan samwerslrannher,
och en chrlstelig ödmjukher kunne wi ej fin«
na, ej wandra den sanna uplySningens wsg.
Den inre erfarenheten aflesu lärasGudom.
liga kraft och sälla inflytande är sjclfwa
mättstocken, hwarefter man kan profwa sin
öfwertygelseS witzhet. och urffilja fördomar.
ne. Bönen är det hwarunder wi förödlnju»
kas inför den allseende och bl,fwe samwets-
Zranne, i del stället, at högmod föder en tom
inbillning. Da wi med en sannffpllig förbe-
redelse belrakte det uppenbarade ordtt, hwil»
ket ljus stall icke för oh upgä!

2) Wi äre pligtige at äfwen befordra
Christendomen hos andre Detta stergenom
en öm upsostran, underwisning och rilsyn.
Grundcrne härlil kunna ej «vara osi obekan»
te/ äfwensom följderne mer än mpcket besan»
na nödwändigheten deraf Om wi ock icke
här ffulle hafwa afseende uppä den utmärk-
ta winning, wi sjelfwe hafwe genom desie
omtalte meoel, til styrka i wära chrtsteltga
tänkesätt, til renande af mänga förwtllelser
och til en ädel tilwsrt i sanningen, tv alt
detla är owedersögeligt och wi tunne med
stäl äfwen föra det til de medel, som befor»
dra war egen uplp6ning; sä säger dock na«
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turen, erfarenheten och samhällslefnaden, med
et ord: Försynens wisa anordning säger otz
det: wi böre wara sorgfällige at leda andre
til sanningens kunffap

Det första och wigngaste sr upfostran;
tp om w: redan frän barudomen, ds förstän.
det b gynner sig utw'ckla, bllfwZ tilbällne at
med r?na och klara föreställningar falta det
Gudom!'ga ordet, och ei a<le'nast,för minnet
utan ock öftvertygelsen och omdömmet infkär»
pa de wigtigH läror ochhändelftr. som grun»
d; wär tro, 0M wi redan da läre o§. at u.
tan öfwenlning, förnastande och et inbiljkt
högmod cmtaga grunderne. til den sali.qgö»
rnide läran, buru fast och oryggelig skall da
icke warfraMda kunffap blifwa! Huru säl,
lan ssusse wi seoermera behöfiva med blpgfel
och änger cfiägga fördomarnes wtllor, och
arbeta o§ utur okunmgdetens morker ' Full'
komligbeten är wul icke mennijkjans lstt, al-
raminst uti en oerfaren ungdom; men
bud och lagM' äro sK enkla, at de uplysa
den enfaldigaste. derföre uplysningen
beredas genom upfostran, bör den mnefatta
de enklaste grundsannmgar och detza förestäl»
las sH wäl lil försiändets som hjertats öfwer-tpgelse.

Den nadige Guden har äfwen, ssrord«-
nat, och Christeliqa samhsllen hafwa äflven
sett sig i behbf af en' allmän underwiSning
» lesu lära. Forsonmgens ämbele stall alt«
sä wZrda denna dprbara statt, och uti up»
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tpsningens spär leda de okunnige til delak,
tighetcn deraf. Bestämmelsen ar stor, plig-
terne äro hellga, answaret dyrt, och fölzder»
ne uro i sanning wälsignude Matte de da
oltid kännaS, och lesu befallning ätlydas!
Bortwike alla läga och, falsta afsigter för
det stora älldamälet: lesu kännedom!
Men fruktlös är sä wäl den enstilda upfo<
stran som allmänna underiDisningen, om ic<
ke dermed 'är förknippad en samweisgrann
tilsyn af dem, som böra wärda, scnuhällens
wäi och detta lifwets sanna fördelar.Huru sällt, da alla samhallels kraftern.edwerka M ChrisiendomenS bcf.rdran och

En ftnn hjertats fsrdattring ochomwandelst.
"«Hag är werldens ljus; dcn mig efterföl,
M wandrar icke i inörkrcr,, uran f«r lifstns
ljus " >loh. 8: '2.) lesu egen upmanmg
li! alle jine lärjuna «r. Säsom solen up!y.scr werlben genom ssna strälar, och bewarar
wandrareus fot ifrsn fallet sä är lesuheliga lära och efterdömme det sä raste röi»lesnöre för otz Christne. Med ffal kunde
lesus kalla sig det sanna ljusel, som up!p«
ftr Ma menniffjor pä fanninZenS, dyg.
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dens och salighetens wäg; ty alla de under<
wisningar han gaf, woro besannade med Hans
heligaste efterdömme och ostyldigaste lefnad;
FörgäfweS sölte hanS anhängare hoS honom
nägon utwärtes, lysande och werldstig pratt;
men glansen af Hans inre majestät och helig»
het war dock uti en öppen dag och kunde ej
miMnnas. Genom bade lära och lefwerne
gaf han altsä en sannstoldig ofbitd af wis.
Helen, som ingalunda bör sökas uti blotta
kännedomen af wsra pligter, utan sfwen i
deras ulöfning Den som hoilvm följer, det
är: willigt efterkommer de lärdomar, räd och
efempel han lämnat, wandrar icke i mör»
kret, okunnig om saligbetens wZg, och ut«
sall för nlla snaror cch farligheter, utan bt<
behaller sig wid rätifHrdighetens jämna stig,
och njmer en dagelig förnöjelse, gläoje och
lpcksalighet HoS Gud Lifwels ljus är den.
na fullkomligc, och andeliga glädjen, denna
samwetets fr.d och försäkran om Guds nad,
som en sann Christen njuter och hos sig kän.
ner. Här är altsä under en wanlig bild
förestäld all den salighet, Christne sga, sä»som lesu efterföljare och sanne bekännare.
Hjertat är det i spnnerhet, som han fordrar.

Afhandling.

Vet första, som Johannes Döparen före«
ffres dem, som genom döpelsen betände sig
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til Hans nya lära, war bsttring och lro pä
Evangelium, d. ä. uppä GudS nädelöften.
Frälsaren fordrade äswen detsamma: bärcrer
eoer och rror, och hanS Apostlar nyttjadesamma enkla föreställningssätt wld hednin-garnes omwändelse Detta är ock i sanning
det wigtigaste uti hela wär salighelSordning,som öfwerensstämmer med hela mennlstosiäg»
tels bchof och fattning. Grunden til salig»
heten är enkel och kort; destär icke uti min»
neswerk, ej i twungna andakteöfnmgar, ej i
lärda undersötningar, eller snilletS och bild»
ningskraflens utswäfningar utan l bjer«
tals ad!a förbättring, och helgelse. Uran
helgelse kan ingen se Gud uran rro är
«möjligc räckas Gudi warer fullkonilige

wällder af ar yöra der ondr är renen
edra hierrän se, alla desiä förejkrtfter ö>
spfta et enda stort föremäl.

Underjökom det altlä. Menfflighetens
och war nc-turs tilsiänd fordcar förbättrmg;

wär bestämmelse wmnes ej utan fullkom-
lighet eller helgelse; wär redogörelse in»
för Gud rättar sig efter hjertats och lefwer,
nelS rättfärdighet.

Denna förbärrring innehäller twänne
lttlg; i) syndens afiäggande; 2) tron och
et chnsteligt lefwerne. Det förra wisar hwad
wi äre, men ej böre wara, det senare hwad
wi böre blifwa. Swage och spudige menni<
stja, ehwad du är och i hwad tilstsno som
halst, sa wet/ at du ingalunda kan bestä in«
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för den Ewige med det förderf, som dit hzer<
ta hyscr, som dina uproriffa begär och sinn-
liga utswäfningar underhäller, och din blin«
da egenkärlek bemantlar. Men framträng
til närmace kännedom af din b.estämmelse>
och tl! djupet af ditt hjerta; ffäda hwilken
förwirring och strid sr emellun din egen själs
krafter och din djurista sinnliqhet- Är det
wärdigt,, är.det sällt, at upoffra den adlars
deien af sin natur, til en däraktig sinnligbet
och nägra ögonblicks fipktiga wällust? Nr
det enligt tmd din kallclse, at förgäza din
Skaparcs wälgerningar, men brinna af a»
trä tll werlden och syndcn? Skaä himme»
len öpnas för dina brott, och naden wara
din lö<eNv? Menmffjor twifta wäl i all«
msnhct icks derpä, at det sr deras at
äiffa och förlrösta uppä Gud, men de -vilja
förb-nda det med ftn synda wanart och nt'
siräcka sälcdes näden til sinä sinnliga lustar.
lelu försoning ffall en betalnwg för
dagcliga brott, och forlatelsen winnas genom
förnpelsc l spnder? Wederssyggliga för'
dom, at sonda, pä det naden stall öfwerftö»
da! Ne;! Tron och fyndaförlätelsen förut-
sätter en alfwarlig Bäcmng, hwarigenom
synden aflsgges, och med yttersta afffy an-
ses. At delta wigtiga wärf, som fordrar
mer än en strid och eneller annan föresats,
ja äfwen är bestämdt för hela detta lifwet,
ingalunda destär uti nagra kalla och aflwung-
na böner eller et uprördt sinnes rpsmngar,
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suckar och tärar, icke i toma föreställninqar
och bekännelfer, dem den oboifärdlge och!ätt<
sinnige ofta öfwen kan frambära i
stund, utan uti en beständlg och jämn sin-
nesförändring, sr uppenbart. Guds genom
lesum uppenbarade lag är den pröfwosten,
hwarefter wära föresatser, begär och sinnes-
rörelser ffola granffas, Denna grcmffning
leder M kännedomen af synden och miot
under loppet af en Clmstens gudeliga wan«
del, behöfwer han dock"altid atergä til den
förödmjukande känsien af sin rmghet och
mäligfaldiga swaghet. Huru mycket mera
mäste allsä en stpktig werldens och spndens
tjenare, dä han wöckes lil bekpmmer öfwer
sit osälla tilständ, med fafa betrcckta, med än-
ger fladna och med alfware öfwergifwa den
wäg bwarpä han fordom lupit, Synda-
ren öfwerlifwe sin wäg wakna up dusom sofwer; och hwtlken afssmvärd tafia
wisar sig icke för spndaren, dä han med alf«
wore betsnker sin förra lefnad och sämn«
förer henne med den rättsinmghet, Gud
fordrar.

Ack! hwad är det dä, som tilbakahätler sa
wängen ifran omwändelsen ocd förer honom
lil nya synder? Den weklige ynglingen up«
stjuter med sin bättring tilden tid, dä werl<
den och desi lustar icke mera kunna rota K.mS
sinnen; den werldskäre finner sä mpcket be»
hag uti det förgärgliga, och mille dela sit
hjerta emellan Gud och werlden; men til siut
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lämnar han sig dock hel och hallen til werl-
den, och tsuker pä sotsängen, at genom nä<
gra barmhertighetswerk försona sig med Gud.
Vedragne ungdom! du will spara dina sista
ulmaltade krafler ät himlen, sedän du för.
siöst blomman och styrkan af din alder i
sinnlighetens tjenst. Lär dig dock en gäng,
at det är längt sällare, at wandra dpgdens
och qudaktighetenS wäg, än at of anger»
och blpgseln äterkallas. Menstligheten by'
ser nog eljest brister och swagheter, som for-
dra dagelig strid, utan at med upsätliga la«
sier förökas.

Betraktom uärmare omwändelsens art,
ty det är hon som stall äterföra otz til den
rättsinnighet, som inför Gud gsller; de ty«
sia begären böra ledas ifrän sinä elaka fö'
remäl, styraS ifrän det o«
mältliga, öfwerdrifna och olofiiga, och alla
böjelser förändraS Utom alla deffa omstän-
digbeter kan icke hjertat wara förbittradt.
MenniffjanS gerningar finna sin grundförst
i hennes föreställningar och tankar deri.
frän upkomma bennes begsr och lustar eller
ock afffy; Sedän begäret inrotat sig, wäckes
föresals at winna det man äträr, eller und»
fty det man afffyr Begäret sätter sinnet
uti starkare rörelser, sä at lidelser upkom»
ma, hwarigenom utöfningen blifwer sä mvc»
ket hastigare och häfligare. Wanor och bö«
jelser wfinna sig/nart, ju oftare wi werk-
ställe nagot »- Ar icke delta mennistjohjer-

talS



tats wanliga ssang? Ack, at erfarenheten
stall upwisa sä mänga och bedröfiiga tafior
af mennistjorS förwillelser i tänkesätt, i sin-
nelag. lidelser, böjelser, wanor och seder!
Om derföre nägonsin hjertat ffall blifwa
förändrat och älergä til sin sanna bestämmel»se, om nadenS Ande stall kunna ombildc, en
mennistja til en sann Christen, sä är det rö«
digt, at med upmärksamhet och en sorgfällig
fiit granffa sig sjelf och sin siäls innerstarö»
relser; del är nödigt at förändra hela det
inre anlaget; Et ondt eller illa artadt träd
kan ick? begynna at bära nägon god frukt
förr, ön det omsättes uti bättre jord, eller
inpmpas och quistae;Likasä bör hjertat, frän
hwilket utgä onda tantar och begär, Hell och
hället omwändas.

Bättringen wisar ssg altlä ,) uti för.
ändrade ränkesäcr och föresacstr, säsomdeför»
sia följderne af en rätlffoffens uvlySning.
Rr syndaren öfwertpgad om strassbarhetenas sit tilständ, och rättwisan af Guds for.
dringar, stulle han icke bäfwa för alla de o«
rena, lättsinniga och owärdiga tankar, dem
han härtils hyst? stulle icke uti Hans fö>
ständ upstiga nya begrepp, och i Hans h«er<
ta nya föresatser ädlare föremäl, renore
fireställningar? stulle han icke med weder»
wilja och bekymmer anse de tänkestilt, som
warit lasternas förgiftade ursprung? Hog»
modet mäste gifwa wika för en ödmjuk tan.
ke om wär ringhet, afwundsn giswa wi?a
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för öfwerlpgelsen om likar.s räit, hämdlpst»
nuden för begreppet om GudS domsrätt,s. w. Här är säiedes rätta öfmergangen i«
frän synden til Gud; Detta är likasom ro.
ten, hwarifrän alt annat framstjuter. Marc.
?: 21.

2) I Begären, desiä nalurliga werk,:in«
gar ai begreppen. Wi äträ oet som wi fö»
reställe otz wara godt, och inga lustar kun«
na upkomma utan en föregänHen of verty»
gelse, sä omärkliq och ftemUg den stundom
kunde wara. Gudomliga iära, som förbät»
trar och förädlar wara sinnelag, genom fö»
reställningen af Gnds heltga wilja, lagar och
natur, huru starkt intryck Zör du icke pä
hjertat, när det willigt emottuger dina före«
strjfter? Hwarförs öro menniffjorne litet
upmsrksamme pä sig sjelfwe, bwarfore til,
täppa de sjelfva källan til sin förbättring,
dä de ej stpra sinä sinnliga lust,n> men un«
derkälla dem genom' dagl'ga forströ?!ser?
Skoll esrent bierta i osiffÄpas, lä masieds
Lord?ntli,qa och syndiga lustarne utcolas, och
endast ordentliga och heliga känstor upwäc-
kas. Läcer icke syndn herrffa i eder döde,
liga lekamen . , Rom 6/12

3) Beklagelissen finnas cke de onda lu»
siarne blott stiftewls och näg?n gätig hos
syndaren, ulan deraf hafwa blifwit radan-
de böjelse?, rvanor hwilka sa mycket swära«
re kunna aftägans, som 'vanan bliflver en
annan natur. Detta är den gamla menni«
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stjan, som mäste afflädas, hwilkst sser genom
bön och waksamhel,fiitig öfmng och standaktig
sirid. Wanorns kunna wäl icke va en gang
öfwcrwäldigns, men föresatstn bör wara up,
riki.'g, werksam, dagelig.

4) Hela den urwärtes wandeln, eller
menniffjans förhässande i ord och gärmn-
gar, bor förändras. Den ogudakriZe ofwer«
lifwc sin wäg och syndar i. sinä rankaa les.
ssZ: ?> Den dar stulic hafwer, han stjäie ic«
ke mw, uran arbere med sinä händer, Eph.
4: 28. Är det en gäng fattade upsätöt, ot
öfwergifwa spnden, med alla desi lustar och
Mbrott. redeliZt, är roten och grunden til
menniffjans lefwerne förbäitmd, sH blifmaäfwen ftukterne gvde. Wara lemmar stoladä icke mera lämnas oraitfärdiaheten til
tjenst (Rom.6:i9) icke Heller wärt lefwer,
ne inrättas efter wn syndiga werlden, utan
hela war lekamen blifwa et GM behageligt
vffer. C. 1,2: !. 2. v

Den sanna omwsndelsen sträcket sig alt'
sä til hela mennistjanS, bäde inre yatur, och
utmättes wandel; Den omfaltar hela wärt
wHsende, och innessutes wisierligen icke uti
nägra loma andagtsöfnwgar, esser utt af-läggandet af de ptire gröfte förbrytelfsrne.

At detta sä angelHgna wHrf, i ssn bör-
jan. och tilwäxt, bör inrättas ef«ter mennlstjors olika tilsiänd, och at munbör st'?ja emellan den första och daasligH,
den tidiga och längsammn eller sena omwän-
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'« ,sger sin grund i sjelfwa erfaren.
heten.

ilycklige de menniffior, som genom en
sorgfillig handlednirig til gudaktighet, saM
en tidig och samwetsgrann waksanchet
sit hjerta, icke blifWit til upsatliga och herr«
stande laster förnedrade! Tänk derföre, du
Hnnu oförförd? ynaling, pa din Skapare i
d'n ungdom; V " sanningens ande, at han
blbehällcr dig pä en rätt„wäg, sä stall du ej
mcd en sen änger tilbaka köpa dina, för Guds
och lesu dyrkan förlorade, lefnadsstunder.
Men du framhärdande syndare, som til äf.
wentyrs redan gränat i lastens wederstygg'
liga ljenst, i wällust, i otukt, orättwtsa, «-

llgionsförakt. Mlekslöshet o.sw. En dag
ör dock wedergäsluingsdagens den är wi§;

o, at du genom en redlig, ehuru ock se»/
bättring mä strekomma och undwika dit o<
Ipckliga öde i en framtid i en ewighel,
där qualen aldrig uphöra ffola.

Battringens sanna natur och nöd-
wändighet.

kommer i dag ihog nuna synder,"
sade den öfwerstk-Hoftjenaren i den Egypti»sse Konungen Pharaos Hof, sedän han a
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nys blifwit uptagen til denne Konungs näd,
och lösgtfwen fran fängelset, dit han för si<
na förseelser hode blifwit kasiad. Et brott
emot en werldstzg Mongrch kcm genom an»
ger och bättring försonaS; mlldbeten wisar
sig äfwen osta, da Konnngar efterg',fwa et
straff, som lagbcytare bordt underga Men
hwad sr en,:ordiff Konung at förlckna emot
den himmelsse andarnes och mennistiocnasDoMare; hwad, är öt ändNgi brott at förlik--
M med det, som begäs emo! Gkapa»
ren, hwad är det timliga straffet at jämföra
Wd ewighetens oändliga plagor? Ty, om
wi ock foreställe "tz den oändligi
och barmhertigbeten hos Gud wida öfwer<
ltäffa alla menlkliga domares mildhet, ebn-
ru wi ock medgifwe, at den Rättfirdigs
Waffar och belonar hwac och en efter h?ns
gärningar, mäste wi at deGn«
domliga straffen äro bäde kännbarars, swä»

Tare och waraktigare til sinä följder. Kär«
lekslöshet, wanwördnad och otro emot Gud
och lesum, .kärlekslösbet emot nsstan, samt
en otyglad djurijk sinnligbet, äro ju
den rysliaaste eqenffap, och de olyckligaste
följder. Gkulle det anses ttkqiltis.t, hurn Gud
behandlade sin lags fräcke öfwerträdack? Nei,
han straffar ofelbart, och är den
tid, da Hans rättwisadom gär i werkstä3ig.
het. T)enna korta lefnadstid är pröfnin-
gens, beredelsens, nädenS och forhoppnm.
Ms. Gifwe Gud, at hwar och en wille
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den sig til uprHtttlse! I dag, om
hören -Hcrr«ns röst. sä forharden lcke e»

dla hjercan. Ps. 85'. 8-

Afhlltldling.
2) Bänringens n«rur och bestassenhet,
2) Dest nödwändiZher.

Första Delen,

Net första wigtiga sieget, en syndare gor
til sin bättriug.ör at han erkänner sin synd;
Räin: dina mlsigärningar, ar du emot Her<
ran dm Gud syndar. ler 3: 25. Denna tän»
sia af fpnden är icke en tom tunffap i för'
siandet, utan en liflig öfwertygelse i hjertal;
DeriU kommer ock en pltre bekännelse, men
icke oltid, ty Gud ser ttl hjertats renhet.

Det andra wäsentliga uti bättringen, sr
oro och sorg deröfwer, at wi förtörnat den
wälgörande Guden. Hjertats känsior äro
wHI icke hos alla lika; intet matt kcm wid
spndasorgen förcffrifwas, men aldrig kan en
spndare, aldrig en förödmjukad Christen tän<
ka uypa sig sjelf, utan den bltiraste oro, fö-ecbräelse och bedröfwelse. Den stund han
med köld betraktar sinä upsätliga brott, el«
ler ser tilbaka pa sinä swagyeter med et lit>
giltigt sinne eller med siällhet, ar han för sig
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fielf förlorad. Han behöfwer icke patwinga
sig r.agot oköndt ffuldregister, ip Hans sam-
wete uptäcker det werkiiga. Ack, hwil-ka sinnesrörelser upkomma icke wid atankan
af wär? lilstand! Den sorg,. som ärefterGuds sinne, astadkommer bärrring ril salin»
her. 2 Cor. 7: 10.

Widar? 'ör til bättring?ns natur, en
fullkomlig afsty, fsrsträckelse för spnden, samtänger öfwer det begängna. Den botfardige
kau ej annat an önsta, at alt det wore o»
gjordt, st m han likwäl wet sig hafwa for»
öfwat. Hwilkcn rysning medför ej känsian«f sjelfwa den kalllmmga ätanken af Guds
wälgärnmgar, mpcket mera den uvroriffabrotlstzgheten! länUe denna afffy sr äft
wen närmast förenadt et nprikngc och fastupsäc, at pä alt Mt badz fördänra de förutästadkomne olyckliga fölcherne, sasom ock/ati en framtid med helt nya kcnflor. uti et nntt
och beligt lrfwerne, framMlla och wisa sig,sa wäl inför Gud som menmffjor. hemligt
och uppenbart, enssilt och offcntligt. Det
hellga begsret uvkummer uti den ynende sun.diga lusians och wanartens ställe; det fferförmcdrlsl en kraftic; sind emot spnden m. m.Säledes äro ft»nda3änsian, sorgen, Knnrcnoch e- foranoradr upsac nödmändlga böftalws'delar i bättringen. Den dageliaa Mlringen

kräswer dock icke ali delta och 1 lika mon,
tp där det andeliga sinnet redan, ehuru iiwaghttön, mogmt, kan ej samma oro och
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forffräckelse kännas, som i den första omwsn«
delsen.

Bessaffenbeten af bätlringen bör äfwen
helrakta^

i) MDz den uprikcig, alfwKA
liZ och offry,nta?>. Gud ser otz, ban ransa<
kar hjertat och pröfwar det inncrsta; kunne
wi wäljkrymta inför honom? eller hwarmed
bemantla wara syndiga tankar och begär?
Monne med nagra toma andakis- och böne»
ofningar, dem wi en wi§ dag och stund an»

för at den öfriga tiden frilt fä utyfwa
sonden, eller med atsorsana de oförrätter, som förut bllf,vit sH
kärlekslöst utöfwade, eller och med blotta
tanken, at Pud, säsom oändlig,, ej sH noga
granskar det, som i hjertat är förhorgadt?
Rr han för hög, at beifra de minsta
ga rörelser i sMen, eller för nHdig, at ej
med försoningens blod öfwerböija det, somsom menniffwr ofta kalla swaghet, men som
i sjelfwa werket är det fwartaste och uMt<
ligaste brott? Skrpmtaren kiw ej annat
wara än en ssyggelse inför Gud.

N?erksam och leftvsnde. Stadno wi
blott wih de första näderörelser, och tro otztilrsckligen blihkade med Gud genom en ftssd
tig anger, men lyardstöse alla de öfriga hel<
gelfens och trons öfnmgar, buru stall wäl
hjerta! blifwa i grund förbättradt? Min

' Ebristen! du sörjer och försmägtaS af före»
bräelse öfwer dina begsngna sölbrptelser och
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dageligcr swagheter; deyna sorg sr nödig,
är Gudl behagelig, men mäste ock astadkom»

en werkelig afff,) til alt ondt, en fast
foresats af kärlek, lydnad, förtröstan til Is»sum- Lefwands sr änqern, när den merkar
lro, gudaktighet, och alla christeliga
dpgder, (2 Pet. 1:5) Hwilken obetänksam-
het wore de! icke, at sedän man wandrat va
willfam wäg, stadna utan at upsöka den för»
lorade stigen, Gack derföre,, angsrfulla själ,
«cd lrängiande begär fcam til Nsdens
thron; där stall du finna din Aterlöjare til
mötes, och han ffall wederquicka och stär-
ta dig.

3) DaZeliZ och beständlF "Hcrre, ho
kan märkg, hurn ofta han bryter; fHrläc
mig minä hemliZa brister;" med David fuc>
kar salunda hwarje trogen lesu efterfölja-
re, emedan han dageligcn. är blottstäld förretelstr och swagheter, eburu han dageligen
deremot kämpar. Inqen krönes, uran at
han redeliFen strider, N)ar derföre rrosaft,
sä sials du winna lifsens krona,

4) Fullkomlig bör bätlringen wara, sä
den zträcker sig tilj alla en memnffjas be«

gcingna spnder. Wanligen äro mennistjor
af egsnkärleken sä fördlindade, at de öfivcr»se.dehemligaste och käraste bemsynder, ehu
ru de finna och anss dem hos andre sasom
straffbare. Den girige önstar at bliflva sör-bätirad och rättfördiggjord, med bibeballan."
de af den afgud, för hwilken han i dödlig.

he-



heten upossrat ssna endaste bcgär Den lätt»
sinnige och omättiige wille uii alt annat ' .>

na Gud och begräta sinä sm.der, men dn;
syndiga lustan efter wällustbibehäller
och ö-affar at förlika den meden sann Cbrl»
siendom. Gruflqa mihtag! Skole wi bibe«
bälla werlden och synden i hjertat, och at
Gud upoffra de quarblifna rtzrclser? Skall
Christus och mammon hysas inom,.et och lam»
ma bröst? Nsj, ware denna sä myckct
rädande fördom for ewigt bannlpst; och sa>som den fegrands bjelten anfaller sin fiende,
där starkaste motständet är, sä bör äfwen en
dotfärdlg och sann Cbristsn under Guds
des biständ söka at förnämltOKst underkuf-
wa de sinnliga lustar, hwarli! han finner sig
wara oluckligast bZjd. I okysse, kufwen e»
dert förMade bjertas brand; I kärlekslöse
och hcnflllle, fläcken ondffnns och afwundens«ptända läga; I högnwdige, nedsiunken i
andans fattigdom, förödmjuken eder, och we»
ten, at Gud stär emol, de högmodiZe, men
gjfwer de ödmjuke sin näi>.

Nndra Delen.

Väilringen är nodwändig, i) emedan wisre spndare. Mä denna sä onekliga sanning
med lifligaste intrpck i hjerta och M kannas!
Här sr icke nog, at med den stälte Phari-seen säga: jaZ fastar m. m. Här gäller icke

den



den för sp! dare sn wanliga undflpkt,at man
afhail,r sig <ran groflva förbrp.'elser m. m.
Den uiw rles dpgden, hwarom menniffjor
dölnmo, är et lntet, cä sjäien är en iummcl»
plals för oordenniga, gudlöla och fieZuligcl
tankor. Framlrängen. I iattsunuge. n
af eden hjeyas begär, dem Herren >er ochdömmer. An widare, granffen broNsi;gke-
ten af de uppenbara spnderne. O, "wilka
uppenbara och hemliga brott' Den Gudför»
Mne, om han ej netar Guds warelse, be.lraktar dock Hans walgärmngar ulan tack,
famhzt, sfwenscm Hans lagnr utmi
nad; Försmädaren drifwer gack «n?d de beli»gaste ting, och trampar försoningens b'od
under sinä fötter, päkassar tnftndetals ore«
na andar til sinä wiltnen och beffnddare,
fiyr frän den rena sa!ighetens källa m, m.Föreställningen om syndaförderfwet är in>gciiuuda diktad; den är en bedröfizg teckninczaf den menffliM uselheten; och ensjuk icke kon annorlunda uprättas, än athan ledes til kannedom om sig sie'f, sa är
wid bättringen högst nöhigt, at känna siasjelf. "

2) Gud är wäl genom lesum försont,
wen han kan icke en syndare til sinnad, utan föregängen redlig bätiring, tp
han är Helig och Rättfsrdtg. Hwad wo-re det för en Guds försmädelse, at säsomsundens tjenare wilja komina til delaktigbe-
ien med Gud, uptagas i lesu broderliga ge«
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menffap, famt med honom i ewighet före»
naS? Nödwändig är en sann hjertats och
lefwernets förbäUring, äfwen i anseende
til den obolliga stada, hn?ari spndaren an»nars sig störtay'

Den Christeliga ödmjukheten, sa»som tällan til war sanna för-
bättnng och helgelse.

"Ven som tycker sig nZgoc wara, ändoH
han inter är, han sig » - <

" Gal.
6: Z. Penna bestraffning och pä'
minnelse, som Panlus gaf nsgre Christne,
hwilke begynte nfwas öfwer sinä natursgäft
wor, är för alle Christne af mpcken wjgt.
Egenkärleken, denna ss allmänna och nöd.
wändiga drift hos menniffjan, til beredands
af hennes sanna lpcksalighet, är ja ofta e»
grund til hennes förwilielse och til de siästa
laster. I stället för en uprikng och sannfär,
hzg granffning öfwer sig Ms, tager inbill<
«ingen likafom stpret of mennissjans förnuft,
döfwar hennes samwete, och hon scr sig ien
annan dag, än hon werkeligen är; bon in«
biNar sig öga fullkomligheter, oem lwn icke
i sjelfwa werket besitter, hon irrar sig, ochhögmodet quäfwer all förnuftig omtanke om

hen»



hennes själs wärde Ager hon nagra na-
turs förmäner eller lpckans fordelar framför
andre, sa upblafes hennes sinne, och hun
kränker den attning, hwilken hon bör bewi«sa andre. Men icke dermed nog; hon will
sfwen insör Gud besia med et ssrpmtaktigt
wäsende, hon högmodas inför Skaparen, och.alömmer den wordnad, hon Gud styldig är.
Broljstiga förwirring! den leder til manga
andra lastfl-, den §r förnämsta hindret til
M z-ättstaffens ftrbättrm^

Afhandling,

Auru en Zdmzuk Etisten bewisar sig uti
sit tsnkesätt och förhallande emot Gyd och
andra sinä medmenniffjor, mcd wordnad ochbogaktning för Gutzs oförtjenta nsdegäfwor,
samt med billig aktning för andras förtjen«
ster; huru detta sinnelag mer och mer un«derhslles af Tron och Kärleken til lefum,
samt förählar hela en menniffjas lynne, se«
der och bcmdlingar, wilje wi icke här bewi»sa. Odmjukheten ma först föreställas säsom
en ChrisiendomenS fordran wid en sann om»
wändelse, Ar menniffjan, genom det all<manna förderfwet, fä langt bortkommen i<
frän den rsnfärdighet, som infor Gud gäl«
ler; uptäckr erfarendeten sa mänga tilfäl-len, där menniffjor smickra sig sjelfwa, och

med«



lnedfsra denna smickrande, denna ofverdrisi
na och daraknga tnbillningen i sjelfiva sin
ondakt och sma botöfningar; sä är nöd-gt,
at nogH tilse, det wart hjerza ickc förfö.res.

1) Uplysningen i forsiandet, om Guds
högbet och wär destämmelse, wär ringhet
ech oförmögenhet, förutsätter at wi quäftve
«ll inbillniliZ om otz sielfwe. Huru kunne
wi annars förffaffa osi en sann. kännedom
»m Gud. om Icsus, och wsr lpcksalighet, sä
länge högmodets bindel betäcker wätt öga.
Stor och majestätist är Herren i hela <m
ffapelse ochförsyn; det blinda hogmodet kän-
lier honom et,' men den ödmjuke ser och til»
lbeder med HHpnad. Skall nu den statte le»
das til wärdigt begrepp om Gud, ffall han

mera i all sin stprka och renhet lära at
känna lesum, sa är ödmjukheten det första,som af honom äffas. Det är sannt, at det
«pblästa snisset, den ufwige tänkaren kan
äfwen genomtränqa wi§a religions sannin-
gar men han har et kalit, el lägt och i
mänga delar irrande och den rena
öfwertpgelfen saknar han. Oomjukheten gör
i begreppet och uplpsningsn

2l Wcrksam genom e:', sann förbätrring
i hjerta och lef:»e,rne. Hwad är syndens
kannedom, oro, änger och offfp i,w
föijder af en förödmjukad fyndares upwäck»
ta bekymmer? Blyc.leln of«-cr en begä,l<
gcn vforrätt, öfwer et broilsiigi begär, en



upronst och spndig tanke, lassie sinnas hos
deli aiZerfulle. Ltfligt bekände David: N7oc
Hig allci-.a hafwer jaZ — Du harluji cil sanmilgen Otapa i «nig Gud,
ec rem hjerm <Ps 51.) Den lldunde Job:TX-rfsre giftver jag mig stuid, och gorbor i
stoft och asta. ilubs 42: 6) Huru övmjukt
beder Pubttkanen: Snd, nnskilnda dig öftwer mig syndare! Om nu den dagliga el.
ler sorlgäende bätiringen 6r en dageligför.<
npelse i andans ödmjukhet; om en den sam«

Chnsten ofta behös,cer liksomrädas och blpgas för sig sjelf famt mcd den<
blygsamhet sialla sig wför den Allsteiide;huru nödiat 6r det dä icke utt den först»bättringcn? Furödmjuke sig d«n stäle, som

räknar endast sinä förfäders fortjenster sig
til ct falfft warde, som rätnar sinä fa<sie och boiöfningar, sinä bur°nherllgbetswerk,
sinä förnuftsgafwor och andra timliga för.delar, sasom nagra wäseniltga delar of sin

och säsom en siags foreträdes,
räti; Betänke med blygsel den liittfärdige,
huru orena Hans luMr äro, dem han ps
et mera än oförnuftigt och djuristt sölt til.
ftcdsställer nnder det djeri?a bopp, at Gud
wllle öswerse med Hans töilsiiqa sinne; Den
»nostelulle, kärlekslöse och öf.werwäge'med blygd sit lcisifullahjerta; läre
Kan sig at känna Guds och menmffiorS lag,
för at ej sa stält förtrampa menstlighetens
rätt under sinä fölter. Vnglingen läre sig

tidigt.



tidigt, at hsgakta äfwen den ringiste MeNl
niffja, tp om han det icke gö? , ffall ban
snart blifwa i grunden förstämd, och sin,
likars plägoris; Förödmjuke sig hwar ochen under Guds msgtiga näd.

Matte wi ocksa lcke tro, at blott den
Köge och ärofulle, deri rike och mägng? be°
böfwer oenna nytliga erinran Uselhet och
f.,tligdom äro wlsit icke altid atföljde af en
odmjuk känsta om wär naturs ringhet och
owärdighet; De hDigaste wagor synas bftaupps den minsta sjö; med et trotsande sinneuphäfde ssg Simei emot sin rältmätige Ko.
nung David, bannade och försmädds ho<nom. Det är sannt, at den högmodige l
sin fKttigdom imet ulrältar, och Forsynen
har sä wistigt mennij?jots
darffaper; men huru wtgtig päminnelse til
botfärdighet, til sakimsd och andans fattig«
dom, är icke det timliga behofwet, nöden och
motgangen?

F) Odmjulheien forädtar och hclgar he«
la wärt hjerta. Derzfrän upwäz?r en left
wande förtröstan til Gud, derifran uvlifwas
sä wäl et brinnande beqär at likna den sto«
re Förlotzaren, som ock den sanna glädjen.
"lag bor i högden och hos den, lom en
förkrotzad anda hafwer," sFger Herren, les.
57: 16. Den sig förnedrar, han warder
«phögd.

Skabe-



Stadeersättnintl, säsom en huft
wudsaklig del af battrmgen.

>' där stullt hafwer, han stjäle icke m?r"
Evh. 4: 28- Sä tpdlig föreffrift, hwarmed
bade naturen och den borgerl-:ga lagenS och
samhällets orbning instämmct, tyckes wäl ic.
ke böra pä nagot sätt kunna mi§t3das,, utan
fast mera borde Man derafdraqa den ndiur»
ligaflutföljd: Ven där stulit, äterställe bwad
ban stullt hafwer; Likwäl ör det i menni.
stjors sammanlefiad sa ofta wanligt, at an.
ten inställa ellev förminffa den ätersiällning,som en förolämpad nästa har rstt at fordra.Bin ouplpste, sa wäl som den förnämö och
rtke, tönker wid si«a förbrptclser, at genom
en utwärtes andakt eller genom en tom an«
Zer och oro ersättä den örutna menniffjokär<
lekens fördringat. Men hwad päurkade
Propbeterne i sin tid oftare, än at wända
af ifrän det onda, at äierställa enkors och
faderlösaS cätt, samt gifwa hwariom och e«
nom det honom tilkommer? Huru nitisttförestHlde icke Johannes Dövaren nödwän.
digfteten at göra sädan frukt som bAt-ring
tilhörer; Huru ömt rörande sr icke lesu war.
ning: om du ossrar din gäfwa p« altarec,
och tommer sä ihog ar din broder hafwerBgot emoc dig, gack sörst borc at förlitadig wed dm broder Matth. s: 2z. 24.

Bät-



Bätiringen bör wara bäde hjcrtlig och fM<
komlig; lp at med den ena handen gifwa.
och med den andra taga, är kärlekslöst. o»
rättwist och snörätt str.dande mot en sann
botfärbighet. Owärdigt at wänta sig föriä,
telse, sä länge det orättfangna godset m. m.
icke aterstäldt blifmit- Nr hjertat rent, st
bör ock den ut.Anrtes handlingen wara.,

Afhandlwg.

hafwa i mer esser mzndre
mätt olpckliga foljder med sig, hwilka uti ensann omwändelst bora godtgörasz' men de
kunna det icke pä lika sött- Ingen
ställnwg sger egentligen rum i anseende lil
Gud, ty han är bäde för hög öch oändlig,
at pä nägot sätt lida gsnom sine brottstlge
kreaturs därffaper; han mister intet af sin
ewiga ära, »han saknar ingen sällhet, han
kan egentligen ej vförrättas, ehuru wi sägs
at han förolämvas. Likwäl Hr hwarje spnd
en kränkning af Hans heliga lagar, et up-
ror emot Hans majestät; Ewigt öfwerftödan'
de är Hans barmheriigdet emot den anger»
fulle spndaren; han behöfwer ei, han begär
ej, han Fsn ej emottaga annat än ei förkros<
sadt hjerta. Detta är det ojfer. som honom
behagar. lPs. 5l) Men d?nna hjertats för»
ödmjukelse inför Gub mäste dock bewisa sig
i det uttre, i anftende til andre menniffjot,

i



i hwilkas älyn och til förargelse den
gudlöse bespottaren öfwerträht den förstg
grundiagen: wörda din Skapare, erkann
Hans förspn. m m. Det ffer af
han a ertiger och sasom afssywärda förkla«
rar d? fientliga ord, smödelser. förklenlig»
uttryck. hand<in,qap och ffrifiep, hwgrmed han
förul sökt forgifta sammanlefnaden O! hu«
ru mänge lättsinnige, rch mmlöfs
hafwa icke derigenom bllfwit fsrledyej hurifmycket ondt har el i werlden blifwii genom
re!igwnsföraktet stiftadll !Pe wexlden förförouZelie stuU - , Sälom kräftan frst,,r
omtrtng sig. och förstörer hela krcppens bpgg.
nad, sä äfwen en gudlös fr ckhet, Bewissaltsä lesu läros och Gubs förnerare, med
tal, ätbördcr ocb werksamt mt,st de haw sit
forbua läickesätt, Wtmngen är icke et tomt
ljud; Den fordrar alfware i ord, athäfworoch gl-rnll.gax.

ForsMllMade eNer hrutne plikter emot
0Z sje!fwe kunna icke Heller annorlunda er«
sättas, än ot wi ut< en framt'd sre sorgfäl.
ligure, rrdentlizpre !,ch, mrd et ord, ofsta i«sraa alit bwao spndigt är. Den ffc.d' wi li«
dii, är wä! ofti obotebg; men kan pä et el,
ler annot sätt lindrus Förnuft och reiigion
utstakar delta. Har spndnren förstsrt sinkrupvs hä la genom et liderligt, okpfft och

lefn?sr'e. o sä ftan si,
na pttrrsta krafter til desi Zierställntng! Sjä<
lenS jör»ort!de och kan genom en

M llif.



alfwarlig sansning ätergs, Men bertil for»
draS waksamhet, fill och öfning.

Stadeersättntngen gsller i spnnerhet
wär nästa, som blifwit forolämpad. Inffär»
pom nLdwäxdlgheten HHraf, pH det heligaste
och eflertryckligaste.

D De som genom forsummelse i upfo<
siran/ ellir förwända begrepp, eller stadliga
exempel förwillat en annan, förwillat sinä

lärlingar, anförwandter eller wänner,
eller hwilka som hälst, til veraS szäls cil»
ständ, böra ersättä det genom äterkallande
af sinä stadliga läror. genom egen förbät-
tring, genom warningar, och en mera nitist
upfostran, pä det at de förra intrycken mstte
utrotas. Ho kan bestrifwa alla de olpckor,som genom et owarsamt och flpktigt umgän-
gessätl, genom brist sa wäl pä eftertanka,som samwetsgrannhet i upfostran eller lef,
wernet, öfwergä hela familier, samfund och
siägter; Den ene mennistjan är osta benan<
dres bödcl; förwirring, sedelöShet, striande
lastrr och orätneliga brott, äro esomoftast ä«

af en brottsiig försummelse eller et
Migt exempel bland de store och befallande.
Huru mängen lättsinnig far störtar sinä
barn rch deras barn i förderf. Ewige Gudl
är det likgiltigt, huru mennistjor behandla
hwarannan; har du förklarat dig nöjd med
en timmes änger, til ersHttning för allt det
onda. som i werlden stiftas af dine broltsti-
ge undersätare s Har du lstit oin Gon

li-



llda, at wi stole blifma i spndsn? Bort det.
Sättet at godtgöra är mängfaldigt, och kär«
lekenS allmänna lag förestrifwer reglor och
mättet dertll

2> Skadeständ til kroppens lif och häl'sa Borgerliga lagarna asto det; Skulle
icke Christi lag vet afwen yrka? Lifwet
kan ej erssttas, men hälsan äterställas, och
där den werldfliga agen icke utsatt, huru
lidna ffador och oförrätter bbra fullkomligt
gäldas. är det samwetetS owilkorliga plikt,
at upfylla kärlekslagen Den botfärdige gör
det sjelfmant.

3) Ttl ägodelar. At det stulna bör tU<
bakagifwaS, stulder betalaS, bedräglige köp
äterkallas, ästar samhälletS lag;
men utstrscker det til alla hemltgss fall. dem
ej lagen och domstolen kan beifta; och om
det ej lan helt och ysllet ffe i anse»>nde til
vförmögenhet el?er andras mellankommando
riltt, bör dock den föroiämpade njuta en bil»
lig wed<'rgällning

Uprsttelse i »N äran. An»
tingen en menniffja blifwit förledd til o<ukt
eller til sit goda namn och rM?
och baktalad, bör hon We de grilf'
liga blodffnlder de krönk i gnr .»crd och
olyckor, som vffuldens iamlat öf,
wer sig; hwllka btttra i,?!ail.>'as «cke 9s de
förförda: hwilka olyckl.ga aftomlirlgir sylws
ick? i nod och brotl ftlcka öfwer sinene fäder, sine bödlar! Hwarmed ffola d sis
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sig urssulda? Nej, ingrn tröst i lif etter dod
glfwes förr, än I uprätten den lidande offul.
den, aftorken edw barnS tarar< och ffänken
dem edert namn, sa om I g'fwit dem warelsen.Försmsdaren äterställe sin nästas sarade
rpkte; Spndaren öfwerglflve sin wäg.

Den märkeliM stillnad, som är e-
mellan de botfärdigas och obot-
färtigas sinnesförfattning och
öde.

I leswen ester totrer, stolen I di.
mm om I genom andan dödm körrers ger«
ningar, stolen I leftva ' Rom. 8: 13. Alf-
warliga löften och botelser! Lifwet innefat'
tar och föresiäller all siagS lpcksallghet i tid
och ewighet döden all olpcka och under»
gang. At lefwa efter de sinnliga och diuri»
sta lustarna, medförer en säker undergang,
men at genom en fann bättring dem under»
kufwa, förstaffar frid och sällbet. Ewighetensr i spnnerbet den tid, da Guds löften och
hoielser ffola gä i fullkomlig werkställighet.
Sasom Gud sjelf är oföränderligen belig, och
Hans lagar heliga, sä gifweS icke nagon för»ändring uli deras tillämpning; Lifwet eller
döden/belöning eller straff, sällhet eller för«

döm'



melse wsntar menniffjorne i det tilkomman»
de Ma den obotfäro qe sundaren, burn som
hcllst söka at u dgä straffct eller atminsione
känstan cf stroffel i detta förgängeliga lif»
wet; <ä är dock ewtghetens dom oundwike»
lig. -Han ftmlar sig rvrede pä rvredms dag

(Ri>m 2 5.) Den botfärdige deremot
at wänla en ftker befrielse ifrän straff;

han stall lefwa om han an död blefwe- Men
stillnaden emellan mennistjors olika ö«
de är icke blott för en anna i werld. utan
äfwen för dctta lifwet bestämd To Gudak.
righcren är nyrrig cil alc, och hafwer löfte
om decca och det ciikommande lifwer; l Tim.
4- g) Ac wara Gudelig är winning noF,
(Cap. 6 6,) Deremot är Guds rättwisa
dom upvenbar öfwer all ogudaktighet ochftndig lusta.

Afhandling.
i) Borfärdigas och obotfärdigas olika sin«

nesforsacrnlng
2) Deras olika öde redan i tiden.

Första Del en,
länge mennissjan lefwer i denna för-

gsngligheten, är hon likasom i en bestäudig
firid emellan sinnligheten lköttet> och andan;
tp hon har undfatt af Skaparen en dubbel
natur, sinnlig eller kroppstig, och öflversinn»



lig etter andelig, Den förra bewiser sig
herrstande t hennes lemmar, den sednare
röjer sig i hennes förnuft; begge sro med
hwarandra förente, och kunna ej satna
hwarandras biträde; förnuftet stall sivra
den ?ropp, hwari det sit säle; kroppen
stall fullgöra själe-S besiut. Delta är wär
bestämmelse Likwäl huru förmsndt handia
icke mennistjor wanligen! b«gä<
ret rvcker styret undan förnuftet, och den lag,som är i wärt fvrnuft,. blifwer kränkt af sinn»lighetens w<;lde. «Rom. ?:) Wi beböfwebemanna osi med mod til at sirida deremot,
men känne dock altid wär oförmögennet,
Guds näd är det endast. som otz segren glf.
wer. Den obolfärdige sig upss-
teligen t alla sirnliga lustar, sä at han Hr
deras staf. Hwilten märkeliga stilnad e«
mellan dem!

i) Mi deras ränresärv Ursprunget till
hela mennizkjanS föröällande och gärningar
6r hennes begrepp cch tanke Orena ochspndiga tankar kunna icke föda af sig an<
nat, ön orena lustar; köttss:ge och cförnuf.tige n<nnistior> till hwilka den sanna up.
lysningen e, framträngt, sörlusta sig uti
alla daraktiga och spndiga tankar; Kuru sr
det ds möjligt, at nädens aode stall kunna
leda dem tiu bättring och salighet? Räd<
frsgom erfarenbeten; ser man icke beklageli,
nen, huru den djurifft lättsinnige endast tän»ker p 6 medel at ttlftedsställa sinä lustar;

drin»



drinkaren upg3r dageligen sinä utrHknin.
gar för det, som kittiä kan Hans gom och
söfwa Hans sinne; den högmodiges tankar
äro beständigt fästade pä en inbillad ära;
strpmtaren tanker pä medel, at förställa sig
säsom from, dä hjertat likwäl är afffpwärdt;
wäldswerkaren, lögnaren, fsrsmädaren ja
alla lastbara ohelga tankegäfwan til alt det,som sundigt ör. Skole wi dä förun-
dra otz öfwer förderfwet, som räder i werl.
den, när förnuftetS, nHdenS och religio,nens föreställningar sä ringa aktas, ja icke
en gäng öfwerwägaS, utan förqwsfwas,
nnsibrukaS och förnekas? O hwilken för.blindelse, hwad tanklöshet, hwad därffap
intager de obotfärdigas sinne! Weta deicke, hwad HerranS wilja sr; förstä de icke,
huru groft de förspnda sig pä sinä egna
naturllga själs förmögenheterl Jo de we«
ta det, men bessnna icke, de förstä men tsn.ka icke deruppä; deras förfiänd är förwil.ladt. Men huru wisar fig icke twärtom
denbotfHrdige, upmärksam, nitiffej allenast uti tännedomen om Oud och sig
sjelf, utan ock uti sinä tankarS befiändiga
svftning til det, som Gudi behageligt är.
Ar han ännu icke sä längt kommen i salig.
hetens kunffap, icke Heller i tännedomen
om sig sjelf, sä bemöbar han sig at deru.
ti tilwäea; han afbäller sinä tankar jftän
alt, som sr en styggelse inför Gud, hanbelraklar GudS heliga ord med öfwertpgel.se



se och titlämpmng uppä sigsjelf. Ar Kan redan
stadgad nti en sann och lefwande uplysliiuq,
huru rena rch ljusa äro tcke bans tankar,
huru wärdigl sy§elsättas de icke för at u«»
derhäsla hjertms goda böjilser; esomoftast
under stna timliga och lordista förrältnm.
g«r uprevat han i de Gudomltga
sanningarne, och läter under sjelfwa for-
siröelserna ick>- t nkarne botiföras ffran det
sörnämsta En sann Christen tän»
ker cd^lt,

2 Utl bcgär och siimelag, uvfär ochseder; B qären upfonnna of de för'?a fö.
reställningarne, dem wl gjotdt otz om d<tsunna och sa!st>i, det tätta och orätla; Iu
lifl'g,.re de är.i och til en fast öf.
WMnge'se, desto siarkare blif-ra b.'gären.
Sadan är me:n. fkia 6 natur. Om nu för»
domar. willcr, fa!sta och syndiga tankar5 '-errffa siälen, h«NI kan sinnet böias til
vnnat, än svnder 3ch djunffa lusior? Man
hämwr icke fikon of tlstlar . . Den o,
botfärdige öfwertemnar sig Hell och M-
let tili cssa sinnliga rctelser, underhallerdem med beradt Moo, aNa samwe»
lets rsminnelftr, och liknar et uprordl naf,
hwars dölldr följa tstt ps hlvatandra Nät
det ena begDet upfyldt blifwit. födes det
onbra, och alt siwad i nat,uten stmves, mitz-brukos pZ det skändeliZäste M och til de o.
tennfie cMler. Det aNa mennistjor med»
födda Mhels upoffraS till afwund,
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högmod, hämndlpssnad. snälhet öch lösak.
tiyhel;

reNgtunen neotpstas, och uua siine-rörelftr,
hwUka borde wat.> medU til af
rcär egen och audras ftNhet, lomnas lil sit
wilda utbrott Nen huru samwetsgrann
ar lcke dcn botfärdlge? Han har i mer el.
ler mindre maito förut kanste täut wäld-
samma iverkningar af simli.g,) iusior och li«
dciser, wen han tanner dem ej mera, ulan
afffur att spndlg och werldstia lusta, eme«
da. den ar e«- si.noffap emot Gud. Han
har lsrt sig at siura, at "ufwa och strida e«
mot de cordentliga begären
segrat öfwer sig sielf och werlden, smt i«
Nadt sig et nytt sinnelag, genom tron ra
lefum; alt är bo« honom nytt, alt är fnr-
dcwradt. om icke fullkomligen och utan
want, likwäl uti et fuLkomligt upsat och
hjertats upriktighet- Himmelfft är Hans be>
gtr; ondeligt Hr Hans sinnelag doZ<lig
Hans fö'.bätlling,

z) Ntt hela den utwärces wandeln,
ord, ächäfwor och gärnmgar. Skulle wl
följa den och oboifärdige genom
alw lif.velsW.sngfaldtga H'drar,
göromnl och siäl-d, utt medaängen och mot.
hangen, i KM och olycka, huru uppenbart
fiusse ej stlllnaden wisa sig! Dcn ena bär
Guds laf pä sinä läppar, och i hjertat,
den andre bär smädelser Vch förbannelser;



den ena sr wälgörande, den andre härd och
vbarmbertig, den ena bewisar sig ödmjuk
och förkrotzad inför Gud, den m dre spotst
säsom Pharissen; i alt är den ängerfulle och
benädade en hugnad bland andre, dä den
gudlöse kränker sinä iikarS rätt; stulle ock
sä hända, at han stundom utöfwar barmher.
tighets werk eller annars förer en utwärteS
lysande wandel
jsmnföra med alt det onda, han stiftar i
werlden, och med det falsta uvsät,hans dyg>
diga gärninaar hafwa? En sann dpgd här<

frsn et rent upsät, och detta är
bätlringenS och trons gemensamma frukt.

Andra Delen.

Ven obolfärdigeS öde är redan för delta
lifwet bestämdt; tv om wi ock ffulle met,
gifwa, at esomoflast i mennissMs sgon det
wore owifi, hwilken pä jorden är lpckligare,
den rike och mägtige dären, eller den falli»
ge och föraktade publikanen; om wi med-
gäfwe, at man sällan kan anse de werldsii.
ga förmänerne, säsom följder af
en from wandel, ulan fast mera af en lil.
tagsen siugbet, ftärd och egennytta, sä blif.
wer del dock en fast och orpggelig sunnina,
at lasten här i tiden til en del redan ffall
bära sit sirass, och dpgden sin belöning E«

huru
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huru wi ock icke beräkne, eller enS kunne
in se, alla den wift Förspnens stora afsitter
,ned det timliga onda, som sä blandwis of-werqär rättfärdiga och orätlfärdiga. de för»
re til aga. de sednare til stroff, sä kunne
wi dock tilförliteligen, i stöd af erfarenhe,
tensäga. at endera af ditza följder skall dm
obolfärdige och lastbare känna, kroppens
sörwirring, själens krafclösher och samwe»
rers qwal.

i) Rroppens mHste ju genom
en vordentlig lefnad afraga, hälsa af.
brytaS, och lifwet midt uli ungdomens ftiffa-
ste blomma, illerock wid manbarhetens här»
ligaste mognad, borlffördas. Se wi icke Hu,
ru ftmliga laster bafwa förodt hela siägler
pä jorden, se wi icke den onaturliga wällu»
sten dcaga med sig oräkneliaa ftukdomar,
bräckligheter och en tidig död; se wi icke
mennifkjor framstäpa en ulmaralad krcpp
och nästan en tom jkugga af lifwet förme»delst fit egit lstlsinntga förhällande? Hwem
räknor alla de offer, grafwen för tidigt fätt
af förförda, vlvckliga warelser, as sjelfspil»
lingar, som i förtwiflan siulat sinä dagar,
af uflingar, som dödt i siu mitzgärning?
Hwem kan ulan rpSning och medlidande se
det borgeliga swHrdet sä ofta utdraget at
straffa mi§dKdare, hwars brolt icke kunnat
försonaS. Ar detta himmelens bämnd ellee
et blindt öde? Gud bar dock icke förgäf.
wes satt swHrdet i lagstiftarenS hand, til at
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tygla den öfwerhanden tagande ondffan.
Betraktomwidare,huru mängen ädragit ssg
fattigdom, nöd och förakt genom en en sjelfs.
waldig lefnad; smädaren faller siuteligen i
den wanära, han ämnat ät andre, bedraga-
ren i sinä egna nät, den högmodigo faller
genom sin egen däraktiga inbillning
ogudakrige haswer manga (Ps. 32:
IQ., Hans rväg är säsom mörter och Hans
namn stall förgas lOrdspr. K>: 7.) och han
stall falla Fenom sir ogudakciga wäsende.
(Ordspr. 11, 7. 16: 26. 18' 7< 28: '8)
Lät wara,ot detza timliga straff ofta utebllf,
wa eller icke sZ snart öfwerqä den upsätll.
ga lasten, sä äro de dsck för detz ldkare sä.
kr l bewis pä Guds straffnide rättfärdighet.
Men huru säll är icke den fromme äfwen i
ttmineligt afseende? Kroppsstyrka,munter.
het och frid, följer honom jäsym en lön af
himmelen.

L! Själens afrynande styrka och lika»
som fötwirring är ofta en följd af en last»
bar lefnad; w dä kroppens krafter blifwit
afnötte, mäste själen deraf äfwen känna be«
«ydlig olägenhet. At själens förmögenheter
förflöas, at de falla uti tröghet och dwala,
samt öfwergä til känflolöshet eller yrsel,
detta mäste mer än ofta tilstrifwas det vor.
denlliga brutet af närings medel; detta är
en följd af wällusten, högmodet och lältjan.
De sinnliga lustarnas staf förlorar- til flut
sit sunda förständ, dä deremot den dpgdige,som



som lärt sig at mälteligen nyttia det timliga,
och inffränka del kroppsiiga begäret til en.
dast läftiga ting och medel, tiltager i andc,
och kraft. Men den obotfärdige kan
i manga HHnseenden, irotsande tor hända,
-undgä detta naturliga plägortS; et alerstär
dock, som han wäl nagon gsng kan nedtp.
sta, men aldrig qwifwa- Detta är:

z) Samwerew förebräclser och qwas.
"Den oludiltriye fipr och ingen jagar ho.
nom." Han för den bittra tanken och
medwetenheten at hafwa spndat; han flpr
den inom honom tärande matken, samwetet,
sin egen försträckande ffugga, han ssyr
den plagoanden, som icke underlater at pa«
minna honom de därstaper han begätt,
men han flpr förgäfwes; Han mäste icke
allenast blygaS för sig sjelf, utan äfwen
förstrsckas/ oroas, qwäljas. Samwetets
känsiä är lik en brinnande glöd i Hans
bierta, som wäl kan qwafwas men ej ut»
siäckas. Eller hwad wisar, den dageliga
erfarenheten? Kan den roflystne, som ut-
prätzat och med orätta förwHrfwat sig fa-
derlösos och förtrycktaS stärf, nagon silt» be-
siä inför sit samwetes domsiol; kan den, som
länder härjat, med lugn tänka upva de o-
lpcklige, hwars suckar, om de ej af honom
hsraS, likwäl til Hans b?störta inbillning
framtrsnga? Skall den Gudlöse, som för-
fmädat Guds heligc, wäsende och ord, altid
förblifwa ohämnad af den Guden, som läter

sin



sin dom förkunnas i Hans hjerta? Nej,
de oZudatcine hafwa ingen frid, stger Het,
ren> Es. 48: 22

Men Ma och ljufwa tilfredsställelse för
den botfärdige! Han har ängrat och aflagt
synden, derföroplagar den ej mera Hans minne;
han har wunnit förlätelse för sinä öfwerlrH.
delftr,och framgädt lil nädastolen, där han
wunnit barmbertlghet; han har uti en lef<
wande tro öfweriämnat sig til Förlotzarens
nädiga stprelse; Guds vifall och kärlek,
samwetetS frid och glödje har han genom
honom, han har tröst och frimodighet i li.
dande, styrka utisinswaghet, han har alt,
han är säll midt under de swäraste mitzöden
i werlden Säll är den, i hwilkens anda
inlen falsther är. I)s. 32: i, 2.

Upmuntran til en dagelig bät-
tzing.

fortssttningen af sin belgelse finner
en redlig Christen mängfaldiga swärigheter,
och nödgas ofta utropa med Paulus: lag
arme mennistja. ho stall lösa mig ifrän den»
na dödeliga tropp. Rom. ?: 24. Er det

wäl



wst möjetlgt, at nänsin i denna swagk?eten
kunna lomma til et stadigt lugn, för de
sinnliga begärens och lidelsernas oordentliga
«ller stminstone lMtga ulbrott, mycketmln»
dre til en fullkomlig rättsinnighet? Skall
naturen kunna förändras och det srfteliqa
onda tilbakagä dä man ser huru swärt
det är, at öfwerwinna wanans wälde?
Säkerheten i synden och sinnligheten behöf.wer wäl ej starkare inwändntng, än densom tages af naturens medfödda oföru»ö«
genhet- Men stole wi upgtfwa hoppet, at
tunna segra öfwer war wunmagt, eller an.se wäca bemödanden ttl hjertats' förädling
ftukllösa? Monne erfarenhetcn bcsannar,
at en Christen intet uträttar med all sin
möda/ och at det altsä är likgiltigt, huru
han sig förhsller? Har man icke sett men.
niffjor hinna längt nog i witza timliga och
werldfliga kunstaver och färdjgheter; borbe
det icke äfwen wantas t detandeliga? In.gen wana är sä swär, at den ju icke kan
strändraS, ingen natur fä i det onda inrc»
tad, at icke den kan tpglas genom motwig-
ten af de tänsior, Gud likasom intryckt och
genom näoen upwäcker. Och ehuru det
blifwer?n fast sanning. at roten til war
swaghet icke upruckes fsrr än med döden,
sä tunne wi dock glädas, sasom Chnstne,
af den oswikliga ersarenhet, at genom de
medel, otz gifne sro, smäningom afiägga
och underkufwa äfwen de swäraste naturs.



böjelser. Detta ster genom en dagelig Zf.
ntng t bstlring och tto. Gudi rackar >ag
genom lesuw ChrPum » ° Rom. 7: «5.

Afhandling.

3150re mennistjans bättring och tilwäxt i
näd n omöjelig eller utterst swär, stuNe ej
war FrNsare hafwa upmanat osi dert'l el.
ler stprkt til sin efterföljh, Men nu
det til c§: Lärom otz med frimodigbet lö.
pa pa de,! wäg ost förelaZd är tH«r tro.
faft innl döden

Wl upmutMczs til siäudaktighet i bät.
tringen

i) genom Gnds dageliga yodhet och
pad, När du, m«n Crsteu uudcr en a.f.
warlig förelats, ai Uiltfty
beu'M«r de outsögcUga prof af G cs Ml,
gärningar, 5 m o.rwga och
förnyas - finner la
dande hand dit lifs forä, orinq.-r cch
vförmodade
wid fördrogandet of d:l,a brlster - ch det
kärleksfulla mölet af ande AverlZ-sare. scm läfwat d'g b.stä'w i d?,a

dä bela Hans as,fiar ,tt gör>l dlg
t med Vud fä''om d>n och

Far, samt förtrolig med K)nom, din
och wän -»; ffulle du wäl et ögaablick
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iwisia, at rena dit hjerta frän syndens lu.
star, som aöra dig owärdig sä mpcken näd
och godhet? Gransta dit sinnelag, gransta
de minsta rörelser t dln s,äl, om de äro rätt-
sinnige- Fmner du nägra qwarblefna hemli«
ga btgär eller böjelser, som strlda emot din
Guds lag. bett-akta huru helig och god Her«
ren är; i dag röjer du egenkörleke.s och of.
werilningenS mogt. i morgon ssall du kän-
na den mindre, och framdeles stall dcn fsr-
bvtas lil wälgörenhet och saktmcd. Vegär
icke at ulrota dinq sinnliga känsior cch drif,
ter de l-öra dig iil som menuiffja. men
lsr at dag<!igen förodla och stpra dem lil
heliga förelnäl. Du ar böjd lil ärelpstnad,
o, sä sök endast den C , stna sran, at be-
fordra dygd och sällhc> dine likar; du
är häft!g til sinnes o, npttja denna styr-
kan i din själ me? warsamhet, öfwerlsgg.
ning och ti! lastensförekommaudeoch strrck;
du "ar et ömt < ch medlldande blerta uo«
muntra af Guds och lesu at lcke
f'M« i feghet. Men försummelser. din
nögbei cch stmdtals infallande clälighet öf-
wer dig sjeif. stall öfwirwinnaS genom et
fiitigt betrattonde c.f lesu dyrkasswärda
efempel. Har du nagon gang urakuät tat
göra det goda, som wam i din föruaga,
och tanner deröfwer en billig förebräelse,
sä we» at uviöra tilfsllen, at frawdeleS ut-
öfwa sä mpcket mera godt, lik dagen, ftm

N ef.



efter nägra molniga ffiften utsprider sämpcket större qlans och wärma.
2) Wär fillnliga narur kan ei pä en

gäng stadgas, föradlas och afklädas det
ofuukomliga, utan fotdrar öfninF. Detta
upmuntrar i sanning en Christen till ständ.
aktighet, likasom en wandrare. finner wägens
längd förkorrtad genom sinä oförtrutna sieg;
han ser tilbaka pä de faror, han öfwerwuw
nit, och om ännu manga tusende förestäen»
ds faror förffräcka Hans inbillning, bereder
han dock sig til talamod och ständaktighet.
Lälom otz dä, med glädje och et ädelt nit i
bättringen, löpa pä den ban otz före»

är.
gängderföre. at -n ziundom stapplar och
f,slcr ; stulle o:l en uplyst Christen för
sin naturs swaghet öfwergifwa den dageli»
ga förbätiringen? Wi bloltsiällas i werl.
den för mänga frestelser tör hända

wart hjerta till en styktig inbillnlng
och egennytlä o. s. w. Sinn»
liqbetcn fär et ognablicks öfwerhand, men
stall dock smaningom underkufwas. Där.
aktig den hjellen, som darrat för det för»
sta molstad.

Z) Guds nadewerkningars dageliga lN'
trpck pä »rära sinnen upmuntrar o§ at fort»
sätta omwändelsens werk, waral
genom hela detta lifwel. Ar det möjeligl/
at försäkrad om Guds nädiga närwa»
relse, smata.sötman af Hans dyra ttlsägel»
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ser, och det lilkommande lifwets salighet, utan
at känna hos sig samina heligci afstu til spn.
den som han, utan at bäfwa för den stund,
da förtroendet med en aNseende Gud stulle

utan at oroas öfwer de brister,
som finnaS i hjertat? Intet, intet i werl.
denär fä mägtigt, at fäsia sinnet wid dyg-
den och förzaga lasten, som ks- siin af en
Mrwarande Gud; Ach, at olro" och syn-
dens härdnack-de barn wille wända ogat,
hjertat och begäret til den ospnliga kraft,
som dem wäcker och bestrcffar - ! De stul,
le wara i sin bsttring mera alfwarlige och
förr hinna til mä!et.

4) Den alnd tllwäxande andeUga glä-
djen och salightten grundar sig pä fördät»
lringens De första goda rörelser
och bestut hos en syndare, sro icke toma pä
förnöjelft; ty huru stulle han eljest falta
oeflute- til sinnes förH-dring ? Guds
ralsamher och iä!!l»nodilher lockar honom
ril bärrring Rom «: Z) Men gl djen dör
för bwarje äterfM ur naden; och nm en
Cftristen, cfttr en läng öfning ? stridvn e.
mot sunden, siutligen uvgifwer sig til desinäldsamma ström, och söker nya fre-
stelser eller rättare np- olycklzga ämnen försinä begär stall fyrebiäelsen och lam.
wetels >a mycket häft.g och läkrare
honom träffn : men, tuckftlig ör dl>n,som dageligen bereder sig M renare och äd<
lare begär; siräfwande emoi en svndlg och
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oordentlig sinnlighets wslde, och fullbor.
dande helgelfen i Guds fruktan, känner han
sig dageligen stsrkt i det goda, ksnner sig
tilfredsstäld tnnom sit hjerta, och älstad af
Gud.

Wigten och styrkan af Guds ord
til fullbordande af en sann för«
bättrmg.

IBid jämnförelsen af blotta naturS tilstän.
det eTer hedendomen, och nädenS eller up«
penbarelsenS vwärderliga medel. sinne wi i
anseende til mennistjorS förbstlring, den
mörkligasie stillnad. Wi bestride ingalunda
samwetet och den naturliga Religionen sit
stora inlryck, sin nptta i alla tider; w
Gud är werldenS regent 06) domare, och
mennistjor se endast det för ogonen är; men
hanhardesiutitochwerkställtmennistjosisgtets
förädling genom lesum. Skulle da denna
anstalt hafwa warit ftrgäfweS? Nei Iu

sinnet bildas til dpgden och äter.
föres urförderfwet,jusäkraremennistjan, lik
en wandringsman, sträfwar genom lifwets
farliga öken til sit bestämda mäl, ju sorg.
fälligare wärd man genom upfosiran och et
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Christeligt umgänge i denna werlden gifwer
det späda sinnet; desto lyckiigare stall
man sjelf wara, och göra andra med sig.
Ven stole wi dä lasta eller försmäda den
trötte wandraren, somfr amstapplande i mör«
krets irrwägar, längsamt nalkaS sit mäl?
stole wi med lastenS namn prägla den en«
faldiga och torftiga handledning til förbät»
lring, som mennUjor i det naturliga til»
siändet kunnat winna? Beklagom den för-
wirring, som räder utom Cbristenheten, nyt-
tjom det ljus och den stora anledning, wi
bafwe til ädlare begrepp och känsior; for.
dömmom icke, sa warde wi icke fördömde;
glädom otz deröfwer, at ljuset utbreder sig
ofwer werlden, och den dag upgär, dä wil,
lorne stola stingras, och brotten förminstas!
Heliga lära och tilbedjanswärde Ande, hwarSsträlar uplifwa din förnuftiga stapelse, som
6nnu icke hunnit mannääldrens fullkomlig,
het! o Gud! dit werk är det, at wi
kunne frän wära ögon siä den dimban/ som
betäcker wär wäg, och ur hjertat den wil.
la och det motständ, som göc helgelsen wack«
lande-

Afhandllng.
i) Föreställningssärrec i Guds ord, on»

war förbärrring,
2) N>igten as denna Gudomliga under<
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Första Delcn.

och erfarenheten af wsrt eget lil.
ständ och detz möjligq förbsttrmg, sr nM
egenN gen bevvende asoZ sjelfwe men e«
genkärleken ä ena sidan och tanklösheten
eller troqheten ä den andra, gör at menni'
stjir lämrade cil sig sjelfwe. längsamt stul.
le hinna til en rätt om sin egen
naturs brister och äierstöllning Guds ord
upbjelper o§ nl et wärdigi begrepp men
wi böre fatta det i sin renhet, och bwarken
fkrblanda esser ätffjlja det enda stora före.
mälet, aenom obegriplig' finheter,
dem wart hjerta wid uiöfningcn icke ksn
fatta. lesu och Aposilarnas lära sm hjer«
tus förbil<ring är lika sa 6del, som enkel.
Den förcställes n med egentliqa ord och ut«
lrpck. Esmnda heter del: bäcrren eder,
afläggen och unhfiyn all orärrsärdighec, öf-
wergifwen synden och Helgen edra hjertan i
tro och gudokttghet: förändrer eder uti e<
derc sinnes förnyelse, o s. w. Alt detta fK<
rer tz til den okonstlade sanning och bisiut,
ot w» säsom spndare böre förändra alla de
böjelser. sinnelag och föresatser, som icke
knnna siä tillsammans med lesu lära och
efterföljd. 2) Med bilder och liknelser,
hwarwid wi säsom menniffior, utrustade
med sinnliga werklyg, sre sä wane, at wi
lätt finne deras ändamäl. Hwem är som

waklar



wa?lsr i öfwertygelsen om detta wigtiga
ban ömsom upmanaS at omrvända

sig ifrän synden til Gud i likhetmed en
wco-drare, som sedän han sinner siy staod pH
en orält stig, wänber tildaka pn den rätta
wägen: ömsom at pä nyrc södas, födas of«
zvan efcer och af (Fud, unver bild af en
menniffja som födes til werlden och dä yt»
trar sinä fHrmögenheter och känstor ömsom
at til, hjerta och utwärtes seder omstapas,
Masom wärt sorra wäsende uphörde och ä
npo af den Alsmägtige danayes; mi upmun»
tms at afkläya den gamla menniffjan och
ikläda otz en ny, —at omMra wära hjer»
tm, och bortkasta det spndlga, at rena och
tn>« otz ifrän ollandanci och finnlighetens be.
sn-ittelse, at upsta ur syndens sömn och up.
lifwas til et h?lig<>re och förhäl»
lande, at inwiga, Helga och fornya otz t
andcl och sinne, at rKrMsta wär kropp msd
de§ syndiga lusiar och beyärelser, at försär-
tos iftän spndens och wredenS rilstqnd i nä.
dens, samt ärergä ifran döda gärningar d.
ä, synder, til Gud, Detzs bilder äro för
en enfaldig Christen lika sattlige, som för den
upmärksamme, och hafwa den uppenbara af.sigt, at likasom for ögonen mäla den wigti.
ga sinnes förändring och sörbältring. som
yrundar war salighet, O huru rikt fäZt är
icke detta, för bäde wära sinnen och kHn?stor! Lälom osi icke twifta med hwarandravm ord, ulan tässä i upfnllandet af wsr
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FrälsareS befallning: bättrer eder och wa.
ren fullkomlige; uran I omwänden cder och
»varen säsom barn, och wisen eder säwm
Guds sanne tjenare kunnen I icke mga
i Guds rike, d- s drltagcz i saligheten.
Ewige och mägtige Ande! du är nsrivaran»
de, du stprer och upvebäller din. widsträckta
stap.-lse, och med de lagar, medel och
krafter du osi gifwit, fölnyar du dit wälde.
Wi äro fw.ge, at sältet ofdinsty»
relse; sälom du förwand'ar tider och stun>
der, förwandlar du äfwen Kiertats och menff»
l:g>-e brister, Din näd wars doS otz
werkande, och fullkomne det werk, du sjelf
bildat!

Andra Delen.

af Guds ord wisar sig i) dtri,
at Het är Gud sjelf som befaller ost, at ge»
nom en o!"wändelse upröllas lil hanS
beläte Dennc» Gudomli.cta wllja Hr nog at
uptända yos otz sä tyä' beqäret, som bcstu»
tet, at omwäuda osi. Gud befatter wi ä-
re pliglige at efterkomma; Han är rättfär»
dlg -- wl behäftade med spnder och fwag»
heler; Han genom sit ord den
wäg wi wandra ffole, wi kunne ej twi»
fia, az det är wär pligt; Wilkoret til salig.
Helen är förelagdt Skulle den sinnlige
lnennist)an ännu framlägga sinä ursägter,
vch upstjuta med des fullbordande? GudS

ord
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ord är lefwanbe, kraftigt, ty det tilläter otz
icke at följa wära sinnliga lustar, det smic,
krar icke natnren, utan uptäcker detz förderf,
och är en domare öfwer de hemligaste an»
siag. -

2) Guds orb rröstar osi med hoppet, at
kunna öfwerwmna spnden. och ehuru icke al»
deleS qwäfwa och litroja desi wanortade siamm,
Ukwäl hindra d?tz framffjutande telningar.
Iklädcnn ost derföre alc Guds harnest, ar
tllnna emorsiä de onda rccelserna, och blif<
u?a bestandande i striden! (Sph. 6: 11, 13)

z) Framför alt framter G,'ids ord för
vtz det höqsta, renaste och offploigaste estcr,
döinme, bwarefer wär lefnad bör
Det framjMer för osi lesum denna synli»
aa afbild af G ds majestät, detta stora mäl,
hwarpä rrära ögon böra wara sästade; Men
wr kunne ej uphinna det, utan at afkläda
otz de ftyktiga sinnens och oordentliga lidel-
ftruas wälde; Battringen leder otz til Chri»
stum och Hans efterföljd. Men icke dermed
nog; >vi kunne ock likasom införlifwade med
honoin, dö iftän synden, och upstä i rättfär-

Om det altsä är wär owilkorliga
plcgi, at wura sä til sinnes som lesuSCHri»
stus war, huru stole wi komma dertil, utan
en sannstuldig förberedelse, det är, svndalu-
starnas afisggande., samt en dageligen fort«
farande helgelse?

Tron



Tron och kärleken til Gud och Ze«smn, säsom grunden til war
helgelse och rättfardighet.

"Du stall älsta Herren din Gud af «lc dst
hjerca .

- Hwilket stort och wigtigt bud,
hwars efterlefnad utgör alla lvcksaliga an«
dars förnämsta göromäl, och mäste äfwen
wara mennistjornas förnämsta spftemäl i den»
na wcrlden! Är Gud, den osynlige Wqrel»
sen, äfwen min Skapare, öfwerHopar Kun
mig wed wälgerningar, hwarje ögonblick af
nun lefnad, uppebäller han mig wid l-fmet,
och med hoppet om den tilkommande lpcksa»
lighetcn, tilfredsställer han alla de offuldiga
vnstnmgar, jag kan göra mig om lällbet;
bwad är da min pligt, hwilket är det ädla<
ste oegör, som i min själ bör upstiga och sto-
ra olla minä gärningur, hwilka äro de rö'
reller. som med yttersta sorgfällighet böra i
hjerlat underhällas och befordras? FlnneS
nägon sä litet eftertänksam menniffja, som
twisiar eller är i okunmgdet derom, at den
wälgörare, hwars oinffränkta godhet wi da<
geligen njute, äger rättighet til hela wär
szäls förtroende, kärlek och lydaktighet? Du
har, stcre och kärleksfulle Gud! pä det tyd'
ligaste uppenbarat dig och dtna rättwisa for<
dringar, bäde genom naturen och nädens
öfwerswinneliga werk; Allestädes st wi.dina

o»
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Vwätliga under, ech den kärlek wi til dig
hpse, wlttliar ot du nedlagt i war siäl lil.
räckllga bewekelsegrunder, at ftamför alt an»
nat «Usta d'g. Se wi otz omknng i werl.
den, sä höre wi tustnde röster som upmnna

rtz dertil. Tacksamma äro sjelfwa de oför»
nuftiga djuren, vch ihogkomma sinä wälgö»
r, re. , Där se wi de spädaste barnen med
innerligaste kärlek omfatta sinä föräldrar,
den faltige och nödlldande med kärlekenS tä-
ror fuckta de händer, som honom hulpit, och
den i bojor flutne sängen har icke nog ord,
at wälsigna den. som ädelmodigt utlöste ho»
nom ur fängelset. Ar dä Gud icke allas
när Fcder, ja mer än alt, hwad fader he«
ter; dar ban icke stänkt oZ sin Son, som
otz ullöst frän bojor och dödens för<

ckliga-qual? Ar mennistjan den otack.samme, som stall utpläna minnet of GudS
wälgärningar? eller är det nog at ffrpmt-
aktigt pä lungan Guds laf, me«
dan hjertat är kallsinnigt och kärlekslöst?
Hwad sällhet, hwad glädje stall mennistjan
njuta i werlden hwad hugnad i döden, och
med hwad sinnelag wandra den barmherti-
ge Guden til mötes i ewigheten, om hon ic«
ke blifwit med honom försont, vch läri sig,
at honom öswer alt älsta? Det är ingen,som fullgjort i sin lefnad detta första och
ädlaste budet, ingen som kan ssga sig
wara fuNkomlig pä omwsndelsens vch hel«
gelsens wäg; Med b!pgd mäste sjelfwe den
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ftomme och audaktige betrakta sil hjertaS bri.
sier; hwad ffall dä den kärlekSlöse Gudsför<
nekaren? Huru ffall han bestä inför Gud.
utan at känna förebrae/sen i sit swidande
hjerta och samwete? Ar angren alfwarlig
vch med asffy til synden förbunden, sä leder
den til en orinnande kärlek til Gud och Ie«sum, och med denna kraft i själen fulllom.nas bättringen.

Afhandling.
i) Lron til desi natur och frukcer.
2) Ar den är grunden och början til all

rärrsärdilhec.

Första Delen.

Vä Gud i fin uppenbarelse älagt alle Christ.
ne, sasom et nödwändigt wilror til salighe-
ten, at lro uppä lesum, säfom den as Gud
utlände Försonaren, sa är nödigt at weta,
hwad denna tro innefattar. Enligt detz all-
männaste bruk i lesu och hanS Apostlars
sedolära, är den af ganssa widsträckt inne<-
häll, sä at den befiär uti et hjertligt ants«
gande af hela lesu lära, olla HanS wälger-
ningar och löften samt omfattar sä wäl öf«
»vertygelse i försiändet, som hjertats liftiga
«ilförsigt til honom. En sann öfwertygelse

är



sr wer?ande uppa hjertat, Hfwensom all stags
kunstap bör med utöfning wara fsrbunden.
Tron pä lesum bäde förutsätter och inne-
häller afwen tron uppä Gud; dcc «u
ewinnerligc lif, ar känna dell allena sannan
Gud och den han sändr; lämföre wi nu
alla lesu föreffrifter ti! sine bäde notz om«
wände och fortfarande bekännare, sä sinne
wi, huru derutinnan alle upmuntras til at
med själ och hjerta antaga sig honom, bekän-
na, älsta, förtrösta, eflerfölja och atlyda ho-
nom, säsom han sig uppenbarat, Den en.
klaste öfwertygelse «ch innersta förtröstan och
kärlet til hoi,om är redan en sann tro, ty
den sätter alla själenc krofter i rörelse; den
gör otz werksamma i kärleken, fornöjde l alla
lifwets händelfer och Gudi behaglige. Den
Cananäiffa quinnans, Höfwidsmunnens i
Capernaum, den borltagneS, spelälskes m.fl.
tro bewisie sig uti en innerlig öfwertygelse
och förlröstan til lesum, sann uti et bjert»
ligt begär at hugna stg af loftet om Guds
näd och spndernas förläielse —Det?na wcrk,
samma öfwertygelse kunde ej wara i början
fullkomlig, men säsom uprittig antogs den
til bewis uppä en sann lesu bekännare. A»
postlarne yrka det samma; uran tron kan
ingen räckas Gud; alt der som icke gar af
tron, d. H en liftig och kärlekSfull öfwerty,
gelse om lesu lära, är synd; cro pä H?r,
ran lesum, d. ä. antag med uprikttg tilför.
sigl den store Medlerens lära, sä warder
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du sallg; Man helgelse kan ingen sä se Her,
ren —; alt delta leder otz til den enkla lä«
rosatsen, at en Christer» icke kan wara Gu«
di beftaglig med blotta kunstapen eller en
tom öfwertpgelse, utan genom hjertatS alf»
warliga förlroende til lesum, at för Hans
stull winna syndernaS förlatelse; därmed bö"
ra alla wcira tankar och begär begynna och
fortsättas sä at de sedermera wisa sig uti
en upriktig kärlek, heiig wördnad, barnflig
tilförsigt, ly alla detza Christe»
liga känstor böra säsom frukter finnaS hos
den trogne, eburu mattet eller styrkan deraf
lcke kan hos alla lika bestämmas. At altsä
redeligt och med öfwertvgelse antaga sig Ie»sum, at erkänna Hans Gudomliga Köghet och
wälgerningar, al med kärlek och förlro.
ligt begär förlita uppä honom, det är at
tro, och dertil upmanos wi af uppenbarel»
sen. Men lätom otz dä, enligt wär själs och
trons natur, uplösa de wigtlga delarne af
denna fa angelsgna siiligliets grund jamte
dch följder. Wi förutsätte kunstapen och
öfwertpgelsen i förständet, eller den ianna
uplySningen i lesu lara säsom det forsta
nödwändiga uti Tron; Iu siörre eller wid.
sträcktare denna kll:.'ffap Hr. desto werksamma»
re blifwer han. Hwad wäsentliga föremä-
let för bonom sr, wilie wi äfwen här i min»
net äterkalla; Gud,mennistjan, försoningen.
ewighelen; se. desiä äro ewärdeliga ämnen
för den ChristneS tiltagande tros öfwertv-
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gelse; men länsian ellsr utöfningen blifwer
dock altid det förnämsta. lag är öfwerty-
gad om GudS ewiga majestät, goddet ochheligbet; stulle icke detaf upkomma wördnad
och kärlek; lag känner mig för swag at upp,
nä min bestammelse til fullkomlighet; stulle
ei nut hjerta förödmjukas och falta en he»
lig afstp til spnden; jaa lärer mig känna
lesum säsom min ppperste lärore, min fö«
tesyn och wälgörande Frälsare; stulle icke hjer-
tat hvsa förtroende,lärlek cch tillit lil bonom;
stulle icke et rcdligt och Cdristeligt uplät at
täckas honom uti all gudaklighet, frombet
och rättsinnighet, inlaga min sjal med alla
dctz krafter? Min lefnad siyres til alla detz
förekommande stickelser af den barmhertige,
och lesu Gudomliga löfte om bistand uplif-
war mit wacklands hjerta; o bwad bopp
och undergifwenhet för den gode Gudensför»syn, hwad förtröstan for det tilkommande,
hwad hjeltemod, stZndagtighet och förnöjsam-
het under alla lifwetS beswärligheter
kas icke uti hjertat? Tron, d,ä en kärleks»
full förtröstan til lesum, är början lil ensann gudaktigbet eller Christendom; den är
altsä ursprunget lil alla detza med hwaran.
dra förknippade känflor: kärleken, som äl»
star Gud och lesum, wärdnaden, som hög>
aktar Guds stora egenstaper, ftukcan, som
med Keliä, rpsmng N',beder den Oandliges
förcröstan, som öfwerlater sig lil den Gudom»
liga stprelstn, hopp«, som lväntar sig alt
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af sällhetens Fader, ftmt rälamodet, som
hugnar sig as Hans kärlek under sjelfwa li«
dandet. Kärleken spsielsätter sig med en lif«
lig njutning af Guds stora wälgerningar,
wördnaden med Hans fulltomligheter, lydak»
t»gheten m?d Hans l.igar. med hanS
framlida. förspn, nch undergifwen-
heten med Hans närwarande st:cke.ser. Det
ena kan icke wara utan det andra, ty det
wore en
mennistjans af Gw bildiioe själs na«
tur. Förlorom osi allsa icke uti onyttiga
twister och utwiklingar af trons utom»
ordentliga natur, utan granffom wart bjer»
to; eftertrakiom det wasentliga,, och bewisom
otz werksamme i tron. Ihogkommom altid,
at för en spndare ingen annan w g til sa«
lighetenS och benädningens wmnanoe kan
gifwas, än Guds näd, och lesu försonande
kärlek, hwarpä hau, under en redUg HHt«
tring, kan sig förtrösta.

Andra Delen.

til ass dygd och rZttssnnißet Hr
en innerlig och upnklig käriek til Gud, en»
ligt det första Budet. fom sör otz mrnniffjor
är uppenb.iradt: Du stall älsta dm Herra
Gud af air dit hjerca m. m. Det andra
dermed instämmande bud är delta, tro pa
Herren lesum, älsta honom öfwer alt, för,
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zw dig tn Hans föcsonande nsd, ly du är
en spndare, och kan ej älsta Gud, säsom
han af dtg fororar utan at af din försona.
re öftverlygas om Guds kärlsk til big, och
af Hans döos sminnelle stärkas i witzdeten
vm din benädning, Med et orv: älffa Gid
och lesum öfwer alt, omfatta d«n Guv
säsom en Fader,och din Försonare fZsom en
wän och medlare, utom hwtlken du sasom
en syndare, ehuru botfärdig, icke kan winna
lilgift för dwa spnder. Delta är saledes
denförstcl känsian as alla, som dör uplifwa
hela wärl wäsende; w pa lamma sätt som
Uti allamerstiiga förbindelfer emellan föräld-
rat och barn. husoöndet och tjenare, och
wänncr sins emellan, aliid kärleken är hus.wudorsaken, driften och tallan, hw.tifrän
alla pllkter eNer rsttigdeter bestämmas; myc«
ket mera niastede stora wälgärningat, Gw
genom lesum otz bewisat? upwäcka en tack'
ft!M och itinerlig kärlek til honom, UPpä
denna bwila? den djupa ivorönaven
for Guds majestät och lelu böghet; härafkunne wi med glädje hänled; det oinstcHnk.
ta förlroendet t«l wär wä!görare och för-bunds stift..'re. fom gör otz förnöide Med al-
la wart llfs öden; häraf uprmner den lwrn»
stiga !'yrsamheten, lpdnaden. ooppet, samt
menniff)ofurlefen, enlig' denna lesu före«
ffrift: dm mig älstar, haN n»6rdör tzällände
min bud -"Delta war den d,)ra fororan,
lesus under hela sit umgänge mtzd sins



lärjungar gjorde dem, och dermed instsm,
mer äfwen den saliggörande trons natur;
tv hwad är antagandet af lesu eller Evange»
lii lära, hwad är förtroendet til honom, hwad
6r det inneliga begäret efter lesum, Hans
efterföljd, och den trofasta lpdnaden emot
bonom annat, än en vtwungen följd askar.
leken. Hwad är kärleken annat, än en följd
af förtröstan uppä honom? lag tror, jag
älstar och förtröstar uppä honom se det,
ta är all gudaktighetS början, delta är grun.
den til all rättfärdighet, delta är enligt med
mit lifs ursprungliga bestämmelse, enligt
med Skaparens höga afsigter.enliglmed le.su förträfstiqa sedolära, och erldast denna
Gudomliga kärleken eller tacksamma känsian
af GudS genom lesum o§ bewista wälgär,
ningar, sr mägtig nog at underkufwa alla
syndenS och werldens förförista retelser. Vi-
bebällen Eder Christne, troget wid denna
enkla sanningen, denna hjertats ädla och
allmsnna känsiä, at älsta eder Gud och le.
sum, den han sändt; betungen icke edra sin,
nen med den swärmodiga söreställningen,
at tron wors en hemlighel, hwars natur
icke af edert hjerta kunde fattas, eller en o.
wilkorlig nadestänk, som aldeles icke berov,
de af eder själs fromma rörelser och föresat-
ser; men qwäfwen lika alfwarligt den in-
billssa tanken, at eder tro wore fullkommen
genom et tilägnande af en främmande för,
tjenst, utnn et werkligt besiitande om guv.
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MMet och Christeliga dygder; etkännen
här den renaste och ävlaste rättsinnighet,som begynnes, fortsältes och fulländas ge.
nom en tacksam körlek och föttrostan til Gud
och lesum; bewisen denna edet kärlek werk-sam i ord och gHrningarj medet otv,
förtrösten ps lesum och älffett GuV öfwer
alt i werlden, waren guvaktige/ och läten
en brinnande kärkek til lesum > wär salig.
hets ursprung, uplifwa alla edra kcafter,
begär och känstor och lätom o§ sslunda
trösteliqen framgä til nädastolen,där wl sinnenäd och hugswaleli>

Cn Christens dageliga förnpelse
och stadfästelse i sm Ohristen-
dom.

Hwarje ögnablick, som tillHgges wör lifs<
längd, är en stänk af den Ewlges nad, är
wzgtigt, <le saligt och trösiefullt; men endast
för den fromme, och Christlrogne. Huru
fruktlöst deremot förlöper den offattbara nä<
dens och salighetens dag för den fräcke syn-
daren! Ger han sig lcke dageligen omgif,
wen af GudS undranswärdu werk i ffapel'sen; förnyar sig icke med hwarie stund af
hano lefnad Skapatens gränslöla godtzet;
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känner han icke innom sig en ouphörlig drift,
at arbeta för sin egen sällhet; är icke den.
na drift oälffiljeligt förbunden med samwe,
tets känsiä, som honom dömme.r efter de gaf.
wor, Gud nedlagt i Hans själ. och efter den
tid, som förunnas bonom at leswa; leder ic.
ke denna känsian til Gud, och framsiäller
för honom denna ewiga warelsen, sasom al,
lestädes närwarande? AM hwarföre und-
fiyr han dä minnet af sit lifs uphof, hwar-
före glömmer ban, förnekar och brotlstigt för»
kasiar den Alsmsgtiges lagar, hwarföre
trampar han Försonarens blld under sinä
fötter, och bradstörtar redan i tiden til oup.
börliga qual? Hwarföre icke uvoffra del o-
statlbara lifwets daq til uvnäende af sin
sanna bestämmelse, och det bögsta föremälet
för förnuftiga warelser? Skall denna stund
wara förlorad för wär odödliga själ, wara
fruktlös och med otacksamhet njulas? Ack!
tiden är föränderlig. owitz, farlig. kan ej ä«
terkallas; den är grundwalen til det tilkom-
mande. Skickom o§ derföro efter tiden,
förnyom vtz med henno til en wärdig wan<

AfhlMdling.

l) Grunden til Christncis helgelse och stad-
fästelse i sin Christendom

2) Midden och n»iZten af densamnm.
Första



Första Delen.

Ehuru Christus ej borde wara okänd i Chri-
sienbeten, där sä mänga tilfällen äro, at le-
das til en sann.fullkomlighet, fiiinaS likwäl
mänge, som af kallsinnighet och sinnlighetenS
vlpckliga wälde hindrade. hwarken känna el«
ler utöfwa sin lros fordrmgar, För dem
ware denna stund den första ttl deras förbät»
'tring, säsom den är en np befäsielse för san»
ne Christne, och en uprsttelse för de swags

Redan ifrän wsrt första inträde i werl-
den ikläde wi otz den hcliga för.dindelstn, at
tjena war Gud och Skapars; Igenkännom
altsä där den första grunden. Hwem har
wäl större rätt til wärt hjerta/ än den, som
otz bildal; hwarS röst borde mera gälla, än
den GudenS, som i war själ inplantat ksn-
sian af godt och ondt, d. ä, samwetet? Gud!
kan jag wäl tänkamignägot högre än Dig;
är mit Uf en ffänk af din hand, sa är ock
min förbtndelss emot dig lika äldrig med
min warelfe; act! at denna förbindelsen al«
drig warit bruten! Men hwem Hr det, som
kan framtrada i den offrumtade offuldenS
drägt, och med öppen frimodighet förklara:
detta hafwer jag frän min födssostund up'
fylt. Nej, fallen, bräcklig och swag Kr wär
natur. Derföre

2, Igenkännom och tilbedjom Guds o,
instränkra näd, som oy genom lesum och i

Hans
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banS bsd sr uppenbarad, til wäck<-lse, och or.
sak för wär naturs fullkomnande Wi, Christ,
ne, som namnet efter den odödlige För»loZaren, och veromme o§ af at wara Hans
äterlöste, öre pligl-ge at honom efterfölja,
wed fyrsakande af alla syndiga lustar ochhegär; m derföre ärChnstns tommm i werl,
den och höd för ost . ar wi stole dö

och rjena honom j rattfärdighet. O,
at denna föresats wore mcd hwarje dag ochärförnpad! o, ot lesu wälsignade bld 01,
lid bkfwe for wära ögon, i wära minnen,
i szälen djuvt intr^ckt. sä at wi med hwar,
je dag i wär lefnadl som wi tilbragt, med
hworje äl wi lags til rygga, kunne säga,
ja sfwen gläda otz deröfwer, at wara fiad»
gade i lesu efterföljd, som är själen i all,
wär Christendom.

Z) Gn ndig hjertats förnpelse grundar
flg pä osäkechecen om wsrt lifs längd Her»
ren är den, som räknar alla wära dagar,
och bestämmer wär dödsstund. Huru mänge
haswa icke i den sromfarna tlden wandrat
ewighetens wäg, huru mänge blifwit i sinä
unga och manbara är oförmodeUgen bort<
tyckte; ack! huru vläkor är ej den dag wi
lefwe, ja sjelfwa det ögonblick wi drage an»
dan! Hwad är det ds för et sr, hwilken
dag i wär lefnad, som til hättring bör ut«
fäuaS; i ewigheten är det för sent, ty där
stall man störda sinä gerningars frukl. Der»
föle, sä länge det nämnes: i daZ,i delta nu
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och pä denna helgade stund, betänkom hwad
wär frid tilhörer; wetom, at bältringenS
och rätlfärdighetenS stund, är tillika salig,
het?ns; stadgom wära sinnen deri/ och wa-
rom ständagllge!

Andra Delen.

215idden af de dpra forbmdelser,. bwartil
Christendomen vtz leder, mätes sä wäl i an«
seende til ndm, som föremalec, och wär na,
tur, hwaruppa de stola wercka. Til tiden
mäste de wura ewlga och oföränderliga; til
föremälet böra de innefatta alla Guvs for-
dringar, och, i anseende tll wär natur, sus«
selsätta de alla själens krafter- Du stall äl-
sta dm Gud af alr dic hjerca, af aU din
s»äl.

Granssningen af wär själs natur, leder
otz allsä, at

D Pä et wärdigt sätt stadga wärt tän-
kesän; ty sösom det göromäl ej
kan förriittas utan föregängen mogen efter.
tanke eller öfwerläggning. sä böra i Chri-
stendomens sak framför allt wära tankar
wara fsstade pä allt det Gudomliga, som
wär lrosbekännelse omfattar, Gud, hanS
fullkomligheter, och stora wer?, lesum, som
tron begpnt och fulländar, sättet at winna
Hans förening, domen och ewigheten. Aro
wära tankar icke hllraf intagne/ sä är ju

alt



alt annat VemZdcmde förgäfwes. Onda tan-
kar äro början til alla synder- mcn fromma
tankar bereda osi til all helgelse. Har du
et alfwarligt nit, at känna det högsta c>s
alt, Gud och saligheten; sä tänk dcruppZ
ofta i din ftfnad, ej allenast iai daktens
fiund, ut.in sfwen under dina jordiffa om,
sorger och göromä!; nplyfta ditt sinne lil det
psyllllga. mevan du förwaltar och stöter
La synliga fördelar; men framför alt uplpf'
ta ditt sinne til det himmeistä, sä länge dusr en jordens inbygqare; til det oförgärq'
liga. under det dck af 6ndeliga p'H>
Zor och den wanffeNga lpckans siormar. In»
förlifwa hos dlg det glada minnel af din
GudS närwarelse, rikta dttt förständ mer och
mer med wärdg) begrepp, och med en fast
öfwertygelse om lesu lär ; snart ffall duse fördomarna stingras ifrän din syn, cch
glansen af lesu Yärllga Evangelium ffall
dig omgifwa. Dct ör icke underligt, at sä
liten upbyggelse ofta spörjes bland Cbristne,
ds deras tankar biolt fästas wid weriden. och
irra emellan alla uptHnkliga ulbrott af finn»
lig Helen» Men

2) Aro niära tankar helgade ät Gud
och lesuM. fä ffall Men öf-ven känna et
begär til honom; ty hjertals tpsta beaär at>
följa wära begrepp. Guds stora fullkom»
ligheter intrycka hos osi wördnad för honom,
hanS wälgerningar uptända kärleken; —'

Minnet af wZr swaghet föder af sig änger
ech



och blygd. Quäf, icke, min Christen, desiä
rörelstr, utan wet hjerta hyser innom
sig stndiga begär Ofwerwinn det onda ge«
nom det goda Da den werldsiige endast
älrär jordens ftyktlga ägodelar, den öresju-'
ke et tomt namn t inbildningens werld, dä
den högmodige prälar med bördens pragt,
och den wällustige försänk?r sig i de dj urista
lustarnas fföte, stall du, Gudälstcmde, fin»
na uit tron, hoppec och kärieken, den star<
kaste motwigt emot alla syndiga lustar, du
stall öfwermwna werldens förföriffa retel»
ser, du stall segra öfwer dia sjelf, öfwer ti«
denS wedermödor, öfwer likars förakt och
Lfwund; du stall uti ditt himmelffa begär
länna dig lpcksalig.

3) Af begäret alstraS fasta föresatstr ochwerksamma deulödinden at ernä det före»
mäl, som wi älffe. Begäret blifwer dä
werksamt; Hwilka ädla föresatscr öro icke
dcsi:: at wandra wärdigt det höga begrepp
m hafwe om Gud wärdigt den dyra förso»
ning, som för osi stiflad är, wärdigt den
heliga föresun, wi hafwe i obrotlfliga
wandel, wärdigt warnaturs bchämmelse och
ewigheten. Mä altsä den ena dagen i wär
lefnad omstifta med den andra, utan at wa«
ra GM belgade sinnelag förändras; mä wi
med llfwets längd, äfwen samia ny jiyrka
i rättfärdigftet, i oygd och ostraffelighet.

4) Deraf hjertat fullt ar, deraf talar
munnen. Den MwsiMs wssndeln, som wi«sar



sar sig i umgönget, genom ord, älhäfwor, sin»
neSlidelser och gärningar, bör altsä öfwer<
enSstsmma med wära fortfarande tänkesätt
och bojelser. Om altsä en Christen dageli'
gen renar, helgar och stärker sinä begrepp,
ränsior. föresatfer, lal och umgänge i werl»
den, til det stora foremälet, at behaga Gud
och älffa lesum, fä upfpller han närmast
det budet: warer fullkomlige. Det sr wal
sannt, at ingen kan fullkomligen hälla Gubs
lag, ingen kan derigenom liksom lrotsa och
pfwas ofwer föttjenst, ty wi äre med allasromma bemödanden dock onyttige d. ä. oför»
tjente tjenare, men Gud dömmer otz efter

efter wär belägenhet, wärt
hjertaS renhet och afsigter; Wära swaghe.
ter öfwerstyler han för sin stora näd och le-
su heliga löfte; Uti lesu efterföljd blifwe
wi fullkomlige. Hela delta lifwet är dertil
besiämdt; Lycklig den, som tidigt redan här
i lifwet mögnar i wishet, i dpgd och rätt«
sinnighet! Han stall witzerligen än mera
fullkomnas i den saliga odödligheten, och
där störda trons härligaste frukter.

En sann Gudsfruktan til desi
grund och bestaffenhet.

"->)errans frurran är wishetens
och den Heliges tännedom, är rättstassens

kun.



funstap." Galom. Schespr 9: io. Salomo
jamförer G chsfruktan och kunffapen om
Gud med all annan wisdom, som menniffjor
pä jorden kunna och böra eftersträfwa. In«
tet är af den tlore Skaparen utan det wisa«
ste ändamZl och nptm frambragt; intet nog
ringa för at behöfwa kannas. I den af-
sigt äre wi med förständ utrustade, at deri<genom lära kanna werlden och otz sjelfwe,
men ftamför alt, det stora Wä«ende, som är
all tl„gs uphof. Oörom jämförelse. Hr ickelroppen mer sn maten; är tcke den odödli'
Ha sjalen mer än kroppen; sr icke Gud högt
ofwer alt, Kwad wi t werlden kunne uptän»
ka? will man da finna wisheren,
och hwar är rummec för den sanna klothe»
ten, frägar Job, C. 28: 12. Swaretlämnass Guds w'gnar: -Herrans srurcan är lvw»
ht, och flp der onda, är forständigher. w.
L7). Men huru ffUjaktige och sällsamme H»
ro icke menniffjor wanttgt wid walet ochjämförelsen af det werldfliga och andeliga!
Wi anwände wär själs yttrrsta krafter at un-derlhka det joroista och förgängliga; wi ä.
re outtröttelige wid det, som kan aifwa. osien timmas förnöjelse, mn lröge wid ätan.
ken pä Gud och himmeten; wt spare inga
tilfällen, at rikta wZrt förstand mrd kunffa,
per i nmldfligt afseende, samt bringa dem
til werkstclllighet, men den Olpnlige njuter
dock icke aitio förlMngen af wsr upmärt»
samhet. Begäret efter det timliga intager

hela



hela själeNt och ewiqhelen är ofta det sista imenniffjors önffniligar. HerranS kännedom
Vch fruttan sparas ju ofta til menniffjans
sidsta dagar, likasom at försona en hel les»nads försummelse, da den likwäl är wishe.
tenS begpunelse, och sjelfwa kronan af allakunffaper, somt bör war.i början ti! alla
wära bör Helga och til Guds
ära anwäkda alla jordiffa omsorger, och sä°som den fäkrasts följ,eflagare leda o§ g,enom
hela wärt annars möoofamma ljf, til deuförestKends ewighele^

AftzandliNA
l) Gudaktigheten til siil grWd.
2) -> deffgffenhec.

Första Delem'
En fann Gudsfruktan elier Christelig
aktigket sr den hjcrtats böjelse, hwarigenonb
lvi, afdelig wordnLd och kärlek mtagne,, samt
med öfwerlygclss om Guds majcstät och be»
fallande rätt öfwer otz menniffjor, frukte at
PZ nagot sätt förtörna honom, och öfwerlrZ-
da Hans beliga lagar, men deremot drifwas
ill en Htlpdnad af de samma. Denna
Gudckiighel fordras wäsendteligen af Christ.
ne M winnande af saligheten, och grun»
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!) DZ en liftig öfwertpgelse deroM/ at
Gud, säsom war Skapare, äger rätt at fsre«
ffrifwa otz wär lefnads rättesnöre. Dä wi
woro et intct, och Gud besiöt at ssänka osi
lifwet, kunde det ej ffe med andra wilkor,
än at efterkomma Hans dud, Eljest ffulls
Gud sirida emot sig sjelf; bans heligbet ochrättwisa ffulle wara fruktlös. Wi öfwertu-gas äfwen derom, af Guds uppenbarelse ge-
nom lesum. Utom denna allmänna kun-
stap, kan.icke wärt hjerta frttt befluta, at
lpda hvnom.

2) Upvä en ostrpmtad kärlek ocb för<tröstan pä Gud och lesum. Den mig äl.
star, hau n>«rdet hällande «nin bud de
bud jag yiftver, äro i min Faders namn.
Denna grunden ör af de ädlaste, och enlig
med wär natur, tp om wi njute af timlige
wälgörare mycket godt, och belöne dsm medtacksamhet och horsamhet, mycket me<ra böre wi det bewisa emot den Gudomlige
Wälqöraren. GudS bud och lagar innefat-ta alt wärt förhallande emot honom, osfielfwe och andre menniffjor.

Andra Delen.
Nffaffenheten af wZr Gudsfruktan bsrdömmas annorlunda efter Guds rättwisa
fordringar, än efter wär närwarande oför-mögenhet Wi are honom styldige en full-komlig horsamhet och lpdnad. Hela wär
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fjäl borde wisierligen wara helgad tit ätan»
ken af Gud; alla hjerläts söresalftr och be<
gär borde wara til honom wände; inga an<
vra rörelser upkomnw sn sädane som kuw
na behaga honom, och alta wara Mmngarswara emot Hans heliga wilja.- Dcraf boc<
de bända, at wi emot wäre medmennistjor
utöfwe en oegennyltig menniffjokärlek och
wälwilja, samt befordre pä det alfwarligaste
sätt dekaS wälfärd. Deraf stulle följa, at
wi i wär egen sällhets eftersttäfwande, be»
funnes trägne, äterhällsamme, ordentlige och
i alt handlande ef<er yttersta förständ. SH
widsträckt är wär ffyldighet; men huru in-
stränkt är icke desi äilydnad? Hwad är det
da, som sätter eN sadan gräns för wär Gu3s<
fruktan, och gör henne högst vfullkomlig?
Klagom icke uppä war natur och de brizter
henne ätfölja; än mmdre klagom uppä den
gode Skaparen, som af näd sswkt osi allt
hwad wi äg?; nej, klagom öfwer otz sjelfws
och den sinnligl-eten som sä of<
ta tpgelfritt herrjkar öfwer wära brgär;
fällom tärar öfwer de olockliga wanor dem
wi frän ungdomen sätt och sä mäagf.udlgt
förökal; beklugom ai wer!dsn mev sinä för-
förlffa retelser, lockar sä rnänaa bjertan til
sig, och gör dem affälllge ifrän Gud, ellet
stminstone förströr vch förwillar dem. Wi
erfare altsä r.ogsamt de hinder, sonl möta
o§ wih utöfnmgen af en sann Gudsfruktan,

hwar-
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hwarfsre denna mäste blifwa swZr, bristfäl.
lig och stvag.

Men om Vettä är wisit och ojäfakligt, i
betraktande af wärt naturliga tilständ, sH
länge wi nämligen lräle under sinnlighetenS
trpckande herrawälde, sä wete wi dock tilli-
ka, at den genom Guds näd kan blifwa möj«
lig, ehuru ej fullromlig. ChristuS upmanar
wäl alle sine liekännare, at wara fullkomli,
ge, säsom banS himmelste Faber; han stäl-
ler ock sig sjelf til en ewärdelig föresyn, men
dä han känner wär swaghet, bar han ockutläfwat, at han will eftergifwa af sin strän«ga rält, och dömma v§ etter wärt hjerta och

redeliga bemödande. Sä omstligt nu af»siändet blir emellan den allena Helige, och osi
stoftets barn, Hr dock mälet det samma, ochwi fördriste »Z at göra detta budet: warer
fulltomlige. för osi möjligt, angenämt, werk»
samt. Detta ffer genom eflerföljden af le>sum.

Latom off derföre pä denna grund be<
wisa og

D Uprikrige i wär Gudsfruktan. Gko»
le wi inför Herran besta med blotta larfwenof fronchet? Ar han icke den Allseende, förhwllken ingen enda tanke, ingen hjertatS rö,
relse kan döljas? Kunne wi förmoda, at
ban är likgiltig och obekymrad om wärt up,
sörande? hwarmed stall ffrpmtaren, som med
en sjelfgjord andakt söker ersättä bristen aien werklig fromhet, kunna förswara sig in»

för



för hjertats domare? At hafwa et ffen til
Gudaktigdet, men strsaka desi kraft,.är at
wanära Gud.

2, Den inre hör wara s«
instränkr, d, ä, slräcka siq til alla wära tan«
kar, begär och bözelser. U«dandrage wi na»
gra witza hemlustar och sinnesrörelser iftan
wär helgelse, sä göre wi otz broltflige emot
hela Guds lag; ty sa länge nägon upsällig
synd yerrffaruti hjertat, föriorar all dygd
sit rätta wärde Huru oförjkämdt handlar
icke den hämdgiriqe den wallust ge girlge?
De trösta sig med Guds nad. derföre at ds
upfylla en eller annan fordran af hanS lag,
men bryta upvenbart eller hemligt emot an-
dra vltgter. Den so«n säger sig «lsta Gud,
men harar sin broder, är en lögnare. i loh<
4: 20.

3 Fast och beständig. Eller huru? sto»
le wi upoffra r.ögra dag <r och andagter iil
fromma känsior, för at fräckt fä utöfws syn'
den den öfriga tiden? Skall ungdomens
tid ögna Stil alla sinnens och
en sen vätmng i älderdomen ersättä altsam-
mans? Skole wi älsta Gud, sä lHnge Hans
tucktande hand 6r struck. öfwer men för-
glömma hunom i medaängen? Nej, i alla
lifwtts Zldrar, händelser, lefnadsständ, i alla
tider bör wär umgänZelss wara med Gud,
och honom wsroig,

4) Fri och orwungsn mera af kärle?,
än fruktan för straffet. Dst är sann», ai GuVsr
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U !hsjnliate öfwer sin lchs förbrytare;
han MM äflben sinä hslelser, emeban ban
är fannfätdW det bör altsä afströcka otz ib
frän den br tifiiZa förefätsen,, at lefwavrätt'fätdigt. Mell inan Umttie, hwrlken af des»sa driffjäbrar.. fruttan för Nraff ellet barn«
flig karlek til 'Gud. K äblate? ckan rsbfrs.
Ze sit hjerta, som ffall fätta utflaget enligt
sm ursprunglrgc. natur som är tarleken-

Hwuken lyÄÄlig-et,
tzwad lugn och samwetsstib njuter rcke den
frolnme! Han är rlkekgen belont genom
hodkänvanbet af sit Whällande. Han har
dock mpcket högve ai stnjuta, hoHas oH nwd
glädje förbida.

Rätta SNNMMn t'rMM M hs
OrMssädM sttMtattig Ohw
NendvM

Tä Mig och oombptlitz öen Mhwarmed det Wäfendet forlM
ler sin warelse sä orpgglig är öfwen deä

hän sM emellan godt oP ondt, dpg«
den och lasten; Dennv MnS är uppenbai
tad l alla stapäde tings natvr, och säledes

t mennijkjans andeliga natur; Tp sn-
stm wl lattelWn bllfwö wur,e> och kvnM

P un-



undersöka, hwad som gagnar esser ffadar o§
til kroppen ?u bör det ickc wa°

ra swärt, at inse stillnaden emellan och
ondt i andelig mening d ä. som är
öfnerensMmmande mev, eflrej>
hwad som Mwvr war själ et tllfredsställani
de bifall af Gud. ilier mebföter en brännaii»
de förebräelse Wi äre begäfwade Med msn»
ga förmögenheter; De äro oUka ineti
utan mänga undersökningar läre wi osi, ät
högakla dyqden och fasa för lasten Wi se
huru Ven förrä leder osi tit och
sällhet, da Ven senare störtar i olt si gS e<
lände. Hwad ffilllnd ät det ick emeNaii
den mättlige och ootdenllig', hen, höymobigö
och ödmjuke, gudaktige och gUdlöse/
och den omtinksamme, den cgennplttge och
wälgörande; hwad stlltnad emellan rättaisa
och oförrätt, kärlek och hat. n,'d et otd,
mellan den dygdige och lasifulle. Det fi nes
da en okullstötlig tag. o menniffja! den dll
bör följa, det är dig sacivt och uppenbaradt/
hwad godt är ty Gud bar det likasöm
inplantat i menniskjans natur, Men hwat.
af kommer det, at denna heliga grsns sä
ofta öfwerstrides. at menniffjan, denna för
ewigheten ffapade warelsen/ finner hos sig
sä mycken lröghet, ja äfwen kaslsinNtghet ochowilja, msn deremot förlustar sig i de ting,
som heNneS fall? Wi wilje icke nU
upgifwa detza tällor; De äro witzt icke säl)«
märklige »ller obetVdelige men hwad HMms



inä cmMatz säsöck hinder i Christendomen, sHssr dock logen fäst och klar för alla. De se
och 'wetcl/ u»en wilja ej följa sanningens röfb,

ÄflMdllNg.

Uti Luc. 18. tz. sramställes ei solklart eMi
pe! pä menniffjor af stridtgä och ölika lyni
nen, liäckltgen fänne och strununktlge. Pha»
tiseerne woro just de, son,ujgjorde föremäi
let för Fcä'ft,rens besir,!ffnl!!Z Dcre.mot

och a dre jöraktade mennistjor
w.ro upnktiHe anhängare uf lesu wälsig«
tlade lära. Denna blnndning af menjiiffjok
fianes öfwerallt i bödlinhciely och de Cdrlst-nas anlcil är, ehuru hflgatzt genum lesu
ra nätlvarelse i sin Församlmg, icke Hnnut
dbesmittabt; S?!llnaden äk msrkelig. «ttsann Christen är.det af sjöl och hjerta; veit
f.,lste lil ytan och nägra handlin-
Z r il..versökom delta närmare. tlpriktiä
ge lesu wänner och eftetföljare bpsa

t Oy leswänhe och innerligse och wörvnad för Guds öfrkanswcirvä
Majestät; de hpsa at pa nägot säti
föttörna hcnom. PM.e ,lien dr
icke fram. och, wägade ej uplpfta ögonen. Se
där höjden c>f häl.s wötdnad inför Gudj ty
be inre Mens törelser. ehuru förburgade ds
sw/ wlsa sig hvck genom ulMrles tzeWel»



ser. Bär du, min Christen, söfom hän, ett
helig bsfwan för din Sk.'päre och Försona.
re> uplyftes bit hjerta til Gud, ss at du kän»
ner hänruckning och bestörtning wib ininnet
och äsynen af Hans i naturen och nädeN up<
penbarade stora fullksmligheter, kännit VU
hoS dig owanliga rörelser, sä ofta du t<w
ler pä Gud, och hela- dit hierta, alia dinel
tankar spnaS förlora sig i delta omätiiga
djup af Hans oändlighet; wördardu honomsssom den, hwilkens rättfärdiZhet helig.
het sr tättesnöret för din lefnad; Finner
du äfwen denna tanken om Gubs öch lesu
MajestM förnöiande, ss at du söker at lil«
wäza i Hans kännedom, och dit trHngtantzs
begät ofta stiljer sig istän glitttet,
til Hans thron, där.tusende sälll warelset
tilbedja honom, och Anglarne bäfwa mev
et otd: Hr Gutz det bögsia och fZrsta mslet föe
din upmärksamhet, sä at du wördar honom -"

sä är dit bierta tent. Men se där ä andra
siban den strymtaktige Phariseen, som tank«
löst och ulan törelse, utan helig wördnav
frambar sit böneoffer; ban war ej lifiigt rörh
af GudS Majestat, ds i stället at utbrists
i läf och tacksagelse inför Gud, han bepri«
sar sig sjelf och uvreser sin ara genom et
fräckt °H tanklöst Försakande af den O< ndli-
geS wärdighet. Ar det den redllge medbor»
garen, som lnför sin Konung framträder ut«
an biltig wördnad, pfwigt omtalande sinä
strmenta GttMtaren har dock

sk
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el fken af wördnad, lp han ftamlräber i tem«
plet, och iakttager nägra bönestunder, han
suckar, wisar sig blödig, ja lxfaller sinä lin-
ber at fuktas of törar, dem ögat lärt sig
at fälla, men til hjertct och frän hjertat Zär
det icke. Wördnaden är lilgjory och tank.
löS; ofta nekor han och beler
fan; han är ulan fruktan.

Z) Wigtigt är sanna och falffa Christ<nas stiljemärke i anseende iil kännedomen af
sig slels. Hwad är du, menniffja? Ack! et
stoft en spnhare, swag, ofullkomlig, snärd
af sinnligbeten, förb af bsjelsernaS yra och
werlhens stormanbe retelser Ur denna mat-
ken enwarelfe, som bör förgäta sig fjelf eller
Vfwas? Best'mmelsen lil fullkomliMt är
stor och wiglig; men känne wi oZ icke för
det wi äre. A kunne wi ej blifwa ye.t wi
böre. PubNcanen kände och erkände de/.,
hwad alla mennistjor finna mcd sig, nämli«
gen, at s»)ndens och förderfwets gift, sinnlig"
heten, hade heklagligen sä hesinittat och inta«
git Hans hjerta, at han icke kund? täckas
den rättfärbige Guhen. Ack! meh alit sit
alfware lil Gudaktighet, och unber en sam«
wetsgrann bepröfning af sin själs hegär och
rörelser, fann han dock e.n lröghet innom sig,
en wanmagt, at fullborda hwad Hans hjer-
ta önstahe; han kände uprofiffa begäp, som
stredo emot den lag, som war i Hans häg,
pch giorde honom sängen under sinnligheftn,
han fann sig wara en syndars, och minnet

of
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of sinq swagheter och brister kunde han ej
utpläna. D°nna hjertals ödmjucher war et
prof pä den helM fövlstrs och det brinnqn,
de nit, som han innon, sig kände, at unostaäll spnd och orenligbet, men hwarlil Kay
hock war aliför swag; det war prof pst
nit, at llpoffva ssg Gudi och fullburda Helge!/
fen. Det första steget M Lhristenyomen är
det, at känna sin wanmagt. -»Annorlundq
war Phariseen sinnad; ifräa at er<
ksnna sig wara en syiware, yfdes han öfwcy
sin förmenta rättfsrdia.het, ehuru Hans hien
ia en tummelplats för ihel orena och
fvndlga begär, förakt, bltterhet och btt emot
sin fatt'ga nästa. Han utmärkte Publica,«ien säsom en syndare, och dockwgr denne iyen Mseendo lelu ögon och donOol pättftr»
hig We/huru!Hngt högmodet kan ga dH
Van förgäler, at meh upriklighct betrakta sig
fjeff. Der lf faller syndaren in i den
paste säkcrhet, och förlorar fjelfwa tilMet,
at komma til bittring. Phariseen är et lif'
ftgt exempel herpa.

3> W'gti,q Mllnad i anfeende tj! tw».
ych Christendomens utöfning Ey iann Chri»
sien har alt, dä ff/ymtaren bar hlotta Dug;
gän och ffalet. Ur det möjligt för menni,
stjor, at kunna Mtztaga sig pZ detza o.likq
persyner hwilket dock oftg sscr,
sä bliswer dock Guds dom och samlpetets witt'
yesbörd altid chafakjigt. och den tiden stall
yfelbart en gang infulla, dä stromtarens sarf

hott«
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WllageS; men osomoftast röjer han sig sf<
men för meimissjor Hr «« wärdet af den
jrognes och Gudaktiqes sinnelag siort, sä är
fftsan fyr hen hedrHgilge sä mvcket större. O,
hnitta hoga ka, sior af förzröstan, tärlek ochlyhaktigbsl upelda iche den trogne! Se hu<
x» bnnnando han är, wwutöfninqen af Ie«
sft dyra huh och, wid Hans efterföljd. Kar-
leken är iche endast pä Hans tunga. utan l
hjertat; han sr wälgöranhe mot ufle, rätt'
jpis i sammanlef-aden med alle, barmhertiq,
tslig, fordragfam, mild i stoa omdömcn,
yrhentlig l den egna kärleken m m- Alla
Christeliga dyqhcr finna hoS honom sit hem«wist. De ulKfwas icke endast för hMS egen
nytta, än Windre af bcrömsjuka, ulan för
Vuds cch lesu körlek Phariseen deremot
Nisar sig
ban med kärliga ord fördömmer andre, hant>M den byyd !ay hatap, wälsignar, be«römmer och omfaymar den han förbannar,
han Wor läi.isinniaheten, hpsex den in»
nom hertat, han. wnes wälgörande men
at meh ena hafiden gifwa. och med den andraröfwa, med hjextat bedraga, och med munnen
betuga wänfflp, huru wederstpggligt» HansyneS sUom tzt menlöst lamb, men är et wildt
lejon en bugqorm

4) wkttagaS
ka sätt. Phariseen fastade, bad a>t dtt>
ta ulwärks, men i sjslen röides ej det minsta begär til fopkofran- ' Ogoncn tlplpftas,
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bau fuckar öDver tchernas onM ----, anM,
tet mdkastas pä jorden
och nsdam«dlensbrut— alt i OikligaM; Men
Kulle ej G'-d ffäya tih Andakten i
det yllre nr Nsidig, «zch Yen ChpiWs, utixyc,,
ler där <U bela hjcr.saS begär, nöd och be<
hftf. Men en tom. och fyrDlh andatt är

Guds försz^we.lse
5> Gkillnad i

Zst WbbKanen, qcck he»y räitMdiMGclllc wtiyeshörd! De»x «yg bor i
HHMn. Kan den winnH, nä-
Zo,l tim.lig fwmgs.nq? Jo, til en lid; <ncn
Van bogger pH sunden, och stormen
Han smickre sig, alhrig, med Guds
och lelu sälla Oreuig. n, m. Äro dK dcs«,sa Dllnader ewtgt h sta, hwad är sMI tMey
de Oästch tilhaka H Pe,drW,M werld, dch:»aktiga sinnligbet, somor/nar
tlara källa! « , ye«g. är se^ren,
st>m, öswerwinncr zpepldm, wäp tro; AIKförmz n?i Mnonz M <?5 WZchW Zör-

MistenhWM MU tzMW^
«Htsus tzch hays lärjungaf lVUuno intei iMlbeh gf het NIW kallar iVcka ych jyrdi.
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ffa Hrbelar; twärtom bleftpo be förMjds,
Dch denna deraS lott kunye dock icke
ka sH msnga tusende, at efterfölia deraS fot,
M. Hwah sHllhft Me de altsä, Kwad sq«
ligyet uliDvade leluS ät dem och andrs
troqne bekchmafe? Delta hlifwef aIG wig..
tigt för hwarie Cbrlsten at weta. Intaqny
of sine luhiffe fördomap om et
yegementes oy, lysande Heders,
stslle?! och fikedomar, frsaade Lsrjungarne
lesyn,: ryi hafwe öfwerFiswit all sintt, Hch
foljr hn?gy lön stol? jK? (Mach.
19: 27.) De jhägkommo onnu lifiigt dessjord.ffa Mälsignelfen. fom Gud genom Mo.ses förhant Mlh ludista folketS religion. A«hrakam undftch löftyf om en talrik jUgt och
het forläfwatze landets hesittnmg, Denna
horgeliga sällit, dibehölt til on stor del HansafkonVingar wch sinä fäders ochhen ende Oudyns dorkan; I iämförelse tzep«
Md wHntade sig afwen de försie lesu an.bängape timlic, belöning. B nnfiiga
slder, Mnlysg yförstqntzi Ur icko
och fromheten xetzan sin egen bylöningz g«f«
y)eS ingen hogre Mhet at efterlrafta, Zn.jordenS fHrgängljgc, krcmor, ffatt?r och wäl-luster; är i<He sjslens orubhade lugn böZrsqn lyerlyens, higlmelens yäd ädlary, än
alla Mnungars joOen? Hlyarföry om«fattq ey jkugaa. , stWt för hen wapaftiac,

af Guds päpwalelle och on M o«WllZhet? iO, ftägaf W foHan,
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he Chrisien. de fromme ibland lubarne W
nom sin lagstiftare Ushfätt löfte om
ynnan fällhet, än den jordista, andra wät«
gexningäp, sn tlmlig'? O, wltzerllgen kun«.
he den fromme trösta sia med sit sannvcteH
lyitlnesbörd hugswalas of den Ewiaes ngd
vch sär!ek,glädjas wid minnet af Hans. harm.
hert!g''et, och, hoppet oin det lilkolnmande.
Instl-ankts i begrepvet om GM, mDe db
dock'blifwa lika instränkte i begreppet oin
den werkliga sälllieten. Det är
mens st fiore, lesus. som grundat och t Iju«
set srambraat den högsta lpcksatighet, hwar.
<il wi äre Han lärde o§, at det
finnes ujom het synliga, et högre arf at eft
terlrakta, ja, at wi Man här. i lifwet kunne,
heraf hufwa delaktige.

Afhandling,

En Chrissen böp känny den siora Alighei 5
hwllken Gud förbunhit ;ned tron och
tigdeten,, for at hlrwld wara mychct me»
fa nttiff, Öf.vfrwägom först, undep
hwoh hllder och talesätt, lesus förkunnar sa«
ligheten för sine anhängare,. De kal<
wy M«YZ barn. se Glid « blifwa mattade,
hesicra ärfwa hiinmelrikcc, d,, ä. de
Kola wara Guds förlrogne, ftiy'
komncis i rättfärdjghet, njuta yn lugn sam-

man«



Wssnlefnad, och wara wärdige lemmar i le'fu andeilga och ewiga rcke Häraf >edaS wi
pä den flutsats, at saligheien i) förnämli»gast bestar uti hjertais inre glgda känflor;
den är altss andelig, och liksom et afegen stora lpchsallghet T>et <lp wäl
för otz anhlige waretser ömöjligf, at kunna;ney wgla bcgr.pp pmfatta den yänhllga sq.
ligbet, soin, Oud i ewigdet besstter; mm wifunne dock iftsn när egen kärsiä, likasom
upstiga til belmdrimdet af denne ewige 3ln?
dens olnätllga föwöjelse, wid medwetanyet
af sino siora fullkomligbetep, wid känssan afheros inssptelse pä qlla stapahe warelsers lpch.
sallghet. pch wid det yändliga luqn, Hans he-liM och lpaftnde känner. emotalt hwad brist eller swaghet. eller oro är;O, du qlltzna fuykomligt saliga warelse, soin,nuo din oänhliqa magt ulöfw?r alt,hwad wi iänke s Du, som med din emiatsirälande hlick alt uptäcker, ser och granjkar,
du, hwaps godbet fiödax öfwep din widsirächta ssapelse, ffulle du ej innoin dig kännaglädjen af dma stpade werk?
pch sällhet, hwilken du fjelf bestäml? Tay.
f?n förlomr sig lifqsym l den omätliaa rym«
hen , - -

Ml hafwtz Chrissne, hei för ctz up<
yenbaradt, til tröst. lil storka, tilpch ehuru aWnhet nDe h!'fwa oulstqellat,
kunne wi likwäl under en forlffridande fuss»
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ke fsrnsjelse; wl kunne liksom beltaga i Gubs
natur och sälighet, la, lesus är den, pH
hwars löften wi fiöde delta hoppet, ly han
war den förste bland menniffjor, som genyin
et ohefiäckabt samweteS wlltneShörd, tunde
glähaS i och med Gul>, Lätom vtz altsä ut<
ur Hans dprkanswärda lefnad framhämta
det Hsgsta begreppet om en Christelig lpck
salighet, och dernäst hestämma. hwad otz än»
nu aterstsr, i anseende til wärt ssägtes bt<
hof, dcm wsr Frälsare icke war unde?kastad<
lnen wsl lilfredsstälte.

Gjäiens egenffaper/, satte uti den möj».
ligast fullkmyliga welksamhet, förmehelst
na degrepp, eller wisheten, och r<lttsinniga
begHr, eller rätlfärdighet (dygd,
Hlifwa säledes första och förnämsta
ja Hfwen föremälet för inre gladje och,
tilfredsställelse. Goykännandst och medwe«
landet af wsra fiomma böielser, kan icke am
nat, sn utbreha lugn uti själen. Delta ä?
samwersstid. Deriqenom stole wi upstiga
onnu hbgre, til tälisian of Gud?, wär lag»
siiftareS, domares och faderS ewiga bifall.
Penni» bifallanhe blicken af det rHltfärdigg
Wäseftyet G ll cher leda osi nsrmare, at qlH-
das af Hans kärleksfulla närwarelse. af för"
eningen med Gud och lesus Ut sts uti del?
nktighet d. ä. närmast fbrtrollga umgängs
med Ufs upbof hwilken ojHmnförlig
s.,UqhstZ Nen Christnas lott här i wanff»jigwze.n det, icke, at «Ma hfttq samwe.,
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Ms och Guds witnesbörd oafbrullt eitet
komligt. Wi are med all gudaktighet. mev
ulia förbältrade sinnelag, bock atlid de swä-
Ze. som behbfwa en närmare försäkran, M
den RättfärdigeS förhsllande t anseende M

psi> ufl.' syndclre. Nu hclr Gud genom le-sum forjakrat at wara vtz nädig, fötläta vg
wara spnder, öfwerstpla war swaghet, och i
rwlghel icke straffa. Se, detta ar et behof
för »vär själ, en salighet, som upfyller otz
med den störstä glädje. Säll är Ven Man,
hwilken öftverträdelstn sörläcen är. lesusär färsoningen för hela werldens spnder.
Delakligdeten den blifwer altsä af HKgsta
nödwsndighet för wärt bjertä, för at kuu-
na lilsredsställas,

.
Med syndaförlätelsen,

grundav ps Guds barmhertighet, hwilken t
lesu död framlyscr, förbinder en Christensfwen et förlröstande hopp om det tilkomo?
manbe.

Korleligen at säga: en Cbtisten bHr
lpcksaligheten innom sig, uli medmetenhetsti
af Guds barmkertighet, och ewiga bifall;
han frögdar sig i Gud/ och är förnöjd med
sig sjelfz Han kallas, ja han är Guds be«
lisdade. lesu slffade efterföljare; salig är
han i lifwet, odödlig sällhel wäntar bonom
i himmelen- Själens innersta glädje och
lugn äro med det oswikeliga hoppet inför-
lifwave.

2) PZ de anförda grunder sinne wi, Hu,
«u den Ehristna saligheten ersälter all för,
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lust af timliga förmaner samt futikomligt Hi
ger bcstand, t olvckan, förföljelsen, motgaN»
gen och sjelfwa dödens bttte.rhet lesu ecjet
erempel, ttllika Mrd de förste bekännares
trofastä stä.ldaktighet bestyrker detta. Galii
ge äro de, sum för saimi Zens ffull llbai
Men jamma belryckta tilständ befinnes nu
icke t Församlingen < säsom wid detz förstä

och detza dlodiga offer för sanningens
stul! hafwa upbört. Litidäl är, L,l)ri,tnas
lott i werlden icke undanlagen och frikätläv
ftän olvckans, hotels och ondffans stormar.
Wl maste altid mev mrcket beswär ingä i
himmelriket, s:mt mödosamt upfylla wäs
Cbtlstellga bck.innelse. Öaktadt alt bettli/
amuärke Wt,,

3 At sällbet kan full.
komligt befiä mev den timliga lpckan, eme»
dan hon förädlar och gifverratta wärdeiät
wärt jördlffa lif web detz onnorger. Skuft

den tlke. den mägtig ,
> rofulle chara u'.e>

siuten ifräu himmelens wönffap? stulle wä«
ra sinnliga känsior,, bedof, för özelser i sin
natur sitlda emot själens dZgte fullkomllg.
heter? stulle eN Cbristen wara twungen, at
försaka all beqwättllighet och giädje i werl»
den, för sin KekännelseS stull? Sköta M
de fridfamme i tugn besitta jorden, be
sackme ined Wdje njutN z änb rs frutt/
de wHnfalle glädjäs i sinä ivännlts vstyldi-
gä umgHnge, de medlidaNde hugswalus af
fina litaw tacksamma frögdetop? Söfom
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först efter Gnds rike sedän ffall det öfri>
Za.osi lilalla.

Galighetech i tiden päbegpnh för
at i cwigheten fortsattas.

är Wttig uti atc och haf<
wcr löfte on, derra och dcc nlkottnnande lif,

1 4: 8- SkuNe icke ett Ehti,
sten. äga wisihelen om Guds näd redan här
i lifwet, h vartned tröstadehän sig under dctzbcsivärllgbeter hwarmcb gladde han sig un»
ber alla bey ffiften. samt stärkte sit hjerta i
bygdens ulöfning? Tton bär sinä ofelbara
fkukter utatt Undantag eller upffof, ly de„
soin tror, lälffar Gud öfver alt. , ) w.w<
der salic;; Gamma Zgoiibllck, da Skaparen

l,fwet, lngjot han äfwen sätthe,
tcNs begar i wärt nied Letta beqsr
förmä wl äf.ven bereda otz all
Intst ät eller fruttlöst i belc na.
iuren; Myckt mindre kulina de naturliga
begären wara oichitiga. Det minsta djur
pä jotd'n älffar sin watelse> och fiiner sig
tilfredsstäldt genom inättandet af sinä brbof;
kulle ej dä den blate delen af Guds jfa-
)else wara i tilfälle, at upfplla sit
kulls sjHlens förlräffiiga egenffaper, som hät



i lifwet utwiktaS, icke kunna foräblas och
tnogna? Erfarenbeten besnnnar dsck henna
sisndiga tilwäzt i wära stmkomligheter, äft
tven soin Ven Veraf fiyianbe Chrft
siendomen Ziswer l sunNerbet tilrsckliga me»
del härtil> sä at det wsre bäraktigt, at an»
klnga henne säsoltt en mot ckennistjans ftft
het och sällhet stridanve lära,dä hon i högsta
mätto leder til lpcksaligheten.

Afhandling.

Ntta lifwet st i ätt äfseeM en Mere>
delse til et tilkdminande, waraktigare och
fullkomligare. Förhällandet i ewigheten mä«
sie blifwa Mstämmigt med delta lifwets, sH
at Ven salighet tnan där lväntar, bör nb.n
bst wata bereddi Wore lbi icke redan här
lyckliqe, sä stulle ewilhetenS glädje blifwci
en gäta.

Utöin det bewis, ckän hämtat frän uA
ta nalutsgäfwots art, erinre wi äfwen, at
be fiasta nädens anstalter, i synnerhet
oingen genom lefuw egentligen ar bestämtz
för detta lifwet. i Cor ig: 24—28° Dä
inttt kraftlgare medel kan uptcknkas, til ai
afsttäcka mermiffjor lfrän synbens olyckllga
utöfning. smt hoS dem fötnunjka si ullg»
heiens räsande inltpck > än det l lesu döv
uppenbarave straffexemvel, sä ät ock imet
zil menfflighetens »röst mtta talande / ät,



denna Gudomliga försäkran, om äterwlnnan.
de af Guds faderliga barmhertigbet. lestt
död, bäde säsom warnings och tröstcmedel, «r
liedes lämpad til wärt närwarande behof
hsr t swagheten; Menniffjan, sä länge hon
Hr omgifwen af dctza sinnens bländande för»
tjusningac, hivilta mer och mer förswaga
hennes ädlore krafter och den fällhet, som de
funna emottaga, behöftver altid nägot spn'
ligt och för hennes sinnen mälande weder»
mäle, sä wäl af spndenS rusliga följder, som
möjligheten at denfrän befrias. Under stor.
marne af hennes häfliga lidelser och de mitz»

sinnliga begären, äterförer minnet
henne til den härliga sinnebilden af Guds
ewiga näd och rätlfärdighet. Ar det nu o»
wedersäqeliqt, at hon icke i lifwet kan afklä.
dl, sig all swaghet, utan behöfwer dertilMn»
diga upmuniringar, sä följer ock, at tlllika
mcd det bon ftamdeleS aftlHder sig den lvansk»
liga krovpen. uphörer äfwen för henne be«
hofwct af emedan hon dä trä»
der under en mera omedelbar stprelfe af den
Ewiges rätlfärdighet. Men huru olvckligt
wore icke bennes tilständ, med hwad förtwif«
lan> oro och försiräckeise stulle hon icke för.
ssttas i det t!lkommande,om hon wore be-
lLfwad den nödwändiga förberedelsen, som
försoningen henne erbjuder. Med et ord:
lifwet sr beswäradt med mängfaldiga brister,
swayheler och förbrytelfer; fordrar altsä en
kwftig päminnelse til til tröst

Q och



rch hugswalelse; EwigheKn ffall emottaga
henne/ om icke fullkomligt fri ifrän alla bn.
ster i förständet och wiljan, likwäl förbercdd
til en waraktig glädje. Syndernas föriä.
telse stall egentligen i lifwet ttösta otz, dä e-
wigheten öppnar för o§ GudS ewiga wäl«
dehaq. Dctta sednare, som dock redan i
wanffligheten begynnes, kan icke winnaS, ät«
minstone icke i sin fullhet njutaS, utan för»
säkran om syndaförlätelst.

2) At känna sig säll redan hsr i tiden,
under GudS nadiga styrelse, bewarar wärt
hjerta istän mängfaldiga frestelser och afsteg;
ly den som en qang kömmit til en liflig er<
farenhet af Christendomens stota lpcksalighet/
kan lätteligen segra öfwer det onda. Inga
motgängar stola stilja otz ifran Guds kär<
lek; inga werldS fördelar förblinda! inlet
twäng, eller bögbet eller mugt förmar rub.
ba en siändaktig Chrisien ur sit sinnes lugn

GudS cch lesu wänstap sr en ständig
molwigt emot werlöens smickrande förförel-se. Rom. 8: 38.

3) Radfrsgom erfarenöeten, huru M
heten tilwäxer med lifwets alla äldrar- Bar-
net, förnöjdt med de alraförsta timliga förnö-
denheler, känner smäningomisit späda hjer.
ta liufiigheten af den moderliga kärleken.
Själens trafter utwlcklas tillika med krop-
pens, och en oemotständlig öfwertpgelse le-
ber ynglingen til känsian af godt och ondt,

les



lsder tlll nöjei af det godas Ut3fning> tilglävjen utaf SkapelsenS betraktelse, samt
den hoZa förtjuSningsn af Skaparens god-
het, Han har icke länge tilbraHt sin Ung.
boms tib, förrän han känner den HHftiga
siriden emellan sinnens och förnuflets wälbe;
öfwerlemnad iil sig sjelf och swigtande förde smickerfulla tillfällen til förnöjelse, soMwertden tllhjUdet, förtedes han eller irrat
ifrän Ma ftligters wäg, under hoppet aticke sä lätt förlota. sit samwetrs lugN —;
wen ban har det förlorat, den stund hanstordaöe den omättliga wältusten, eller til»
stadbe sinä libelstr ulbrifta i wtede. l af-wund, hämnö m. m.; Han Zterfsres tit ettfallett bpgv, han sngrar sig och winnet i
sjelfwa- korZctS tära en dubdet styrka, til at
undfly det onba och estersträfwa det goba.
Manbara äldren stavgar mer och met deSatälikesätt, och gsr den ftomme oförsträckt,
werksam. oöfOerwinnerliZ och glad i allallfwets ffiften. Den älderstigne borve has.wa samlat sia nog af det inre ftmna wär.
det, fot ot med et torrt oga se jördensssyg-
llga förmsner för sig förswinna, och för atbygga sin ftlha endast pä det tilkommande,
del himmetsta.

Säll-Q2
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Sällheten af spndaförlätelsen och
lesu försonings delaktighet.

är den nlan, hwilkm öfwercrädelstn
sörlären är . . 32: 1. 2. Endast den bot.
fsrdige kan trösta sig med detta hopp om
Guds nad. Den ogudaktige mä ftitt insöf,
wa sit bjerta med inbillade föresiällningar
och njutningar af timlig lycka, wälmagt,
jordista fördelar och nöjen; Han maförstin.
gra sit samwetes förebräelser, genom alla
uptänkliga förströelser af wällust, genom
nänners smickrande sällffap och tusende und.
flykler. Aldrig, aldrig stall han dock ut«
bsrda den swära dom, som Hans samwettz
stall fälla, och den matk, som förtärer hanS
bjerla, är Hans eget samwete. Ach! huru
stoll han dä klmna bestä insör Gud, hwars
heliga lagar han lrotsigt öfwerträdt/ hwars
godhet han förspilt, och föraltat? Redan
Mi menniffjors dom är han ofta bestrassad
för sin kärlekslöshet, wäld och oordentlig.
he'. Det borgeliga straffet är honom en för<
smak eller päminnelse af en wida efter'
trpckligarehämnd, som honom wäntar; men
lät wara, at han kan undfiy lagens swärd;
han är dock i alla rättfintas ögon en styg»
gelse, en wanära för mensklighelen. Möje»
llglwis kan han ock genom förställning
detla undgä, men förgäfwes undflar han sig
sjelf. Deremot är bättringen en okullstöte.
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lig grund til Guds förbarmande näd, ochspndernas forlatelse.
Afhandling.

Hwad oöeffriflig salighet njuter icke den
botfardige uti witzheten om sinä spnderS for-lätelse! Den tvngsta bördan, en mennistja in-
noin sig oär, ärsynden,som medsigförer en
säker förebräslse, blygsel i fjälen, förffräckelse,
oro. Ho är den ibland mennistjor, som ori-
stade framlräda med inbillning om en rätt-
staffens, oafbruten dpgdewandel, eller gifwa
sig fjelf den falffa trösien, at Gud är lik.
giltig wtd hennes brisier? Hwilken dödlig
äger rätt, at ä Guds wägnar eftergifwa
rätlfärdighetens fordringar? Ingen ulom
dem, hwilka Gud med närmare uppenbarelse
bewärdigad«, d. ä. Peopheterne, men fram-

alle den Gudomlige Förlosiaren kan för»säkra o§, at Gud will förläta; Apostlarne
forsäkra detta om honom: lesus är förso.ningen för hela roerldens syndep (i loh. 2:
2.) Gud war i Lhristo och siörsonade'werl.den med sig sjelf (2 Cor. g: iZ ) Förgäf.wes inwänder otron, at denna läran om
syndernas förlKtelfe för Christi ffull, kunde
leda til säkerhet. Torde hända, at mangen
mitzbrukar Guds näd til lätlsinnighet, men
huru manga tusende ffola icke genom densamma erhälla segren? Se d<lr den förlora.
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de fonen, frsn sin yrfla. och fe,
dan han i lustarnas ssöte, tit
sin fader; se den of häftiga liyelstx uprörde
Pylrus, sedän Hans öfwerilning faktat sig,
kasta en Hngerfull blick pq sin wslgörandtz
wän, och af hlygfel öfwer sig sje s;se y?n wMustige sinnligbetens flaf ssutligen
wed förehräels? nalkas försoningens aftape,
för at förnpa sinä löften l sannffyllig hot.
färhighet; kan wäl en red!ig, men swag
Christen annat efterlängtq och begäxq för
gt hrisifäniga hjerta, han stri<
der, sn en hugswalMe hlick ftsn
Mon.

Endast den hsgmohige och djerfwe Re,
Wons btzspottaren torde miDnna otz, Chnsi»
ne, denna hugneliga lilfiykts ort, där wärq
synder för Chpistl stull. aftwHS, h. ä.
förl<3tas; han ffall förgäfweS vgyrka, at det,
wore hlott en framtida förbHtteing, som
förmsk utstrpka wHr syndaffuld, dä likwäl
delta endast heror ps den AllbarnchertigeH
Mlja. Frägom hela Chrisienhetens erfaren<ffägom sjelfwe'de werldstige wise bland
hedningarne, om nZgon annan, grund til
dpgdens bestämmande och slyaghetens aftäg<
gande gifwes, än mhjligheten at
Guds «sd; ty het sym en gäng hrutit är,
t«n icke sterkollaS; et hsftigt hjertas ut,
brott kan kj tilbakagH StHmplingen mot
lesum, hade af den förrädiffe ludas en
gäng ssedt; fruktlös war Hans och



förtwiftan slulade Hans brotlfliga lif/ dä han
lör hända, icke mindre än den botfärdige röf.
waren, kunnat kasta sig för Försonarens
fötter, för at undfä förlälelle, och i sin fram-
tid uprätta hwad han brutit. Ingen inisi.
gärning är sä stor, at den ju icke i sansnin,
gens stund stall medföra blygsel och förffräc-kelse. Hwad annat medel i lifwet kan alt-
sH afwärja förtwiflan hos den ängerfulle
spndaren, än delta mägtiga ord af den Gu.
domlige: dina synder förlgras dig. I hwad
qwal och smärta ffulle han ej annars bräd.siörta sig? Hwad grpm utgäng hade hanicke, och huru omöjlig ffulle icke förbättrin.gen blifwa? Ifrsn det ena brottet ffulle
den känflolöse, den förtwiflade, hasta til et
annat, och ej uphöra förrän med sjelfwa
dwalan eller döden.

M hafwe bewist nodwändigbeten afdenna hälsosamma läran, om spndernaS för»lätelse. Deraf ssute wi äfwen til den storasalighet, som Christne deraf hämta. nämli.
gen l) sainwerers ärerstälda lugn. Den för»
förde men botfärdige, ffay ei mera bäfwaför sig sjelf, ej förtwifla ltk en förwirradSaul, eller plägas as det upwsckta samwe.
tet. Den samwetSgranne äter ffall med Pe.truS och synderffan fatta et nptt mod at äj<
ffa Gud och lesum.

Altsä gifwer syndaförlstelsen äfwen
en högre styrka til rättfärdighettnsmösniny;
Pauli, ja alle Christi efttrföljareS exempel,
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bewittna delta. Hwilken obessrifiig g!Zd,>j>
at i stället för lidelsernas upror, och hjer»
talS q>vätjande brister, se sigianda och saw
ning fornyad- Rom. 6: 24.

3) Ihogkommom framför alt, al forlZ<
teisen är beseglad med försonarens död, är
förbunden med lesu kor§, samt at det är
nagot högt, at d«ltaga i Guds barmhertighet
Vch Medtarens försoning. Lätom oss tröste!i«
gen framgä til nädastslen, den Gud satt til
at bewisa fin rso i anseende til de framfar..
na synder fßom. 3: 22. 5: 1. 8: 31'
Ho är den som will fördönnNK, Christus alt
ju lidir har.

Ewige förbunds stiftare! del sr dä up»
pä dina sannsärdiga ord, pä din död cch
upstsndelse, mit lugna samwete stall hwila>
stall hugswalas och sig gläda; i din blick
ffall jag uptäcka den ewiges näd. och fran
din mun ffall jag höra delta tröstefulla:
förtar. Skulle ej min?änssa förena sig med
din i lifwet och i döden? Du bar wära
Hnder, ar wi stulle frid hsswa; genom di-
na sär äre wi helade.

Men bewarom wära sinnen, redelige
lesu wänner, at ej miffbruka GudS nHo
och lesu försoning til lättsinnighet.

Sam-



Samwetets frid och förnöjelse.
är wär sjsls egen medwetenhet

af sinä gärningars art och följder. Wär
själ äger den dyrbara gäfwan, at granffa
alla förefallande ting,til deras nalur, orsaker,
werkningar, nytta eller ffada. Omdömet
oin di liflösa tingen i werlden ingär icke t
begreppet om samwete, utan sswida sjelft
we äre til dela ting medwerkande.
sZ omdömet om andras gärningar. Sam,
wetet fäster sig endast wid osi, for at un»
dersösa sä wäl deffassenheten af de tankar, fö.resatser, begär och gärningar, som af wär friawilja och sunda förständ uplommit, som ock
bwad werkan de böra haswa och werkeligen
äga. Til det förras niredande, hurudano
nämligen wära fria gärningar aro, anten
lagstridlge eller enlige med wär pligt, för«bjelper osi bäde färnuftet eller naturens lag,
och GudS uppenbarade wilja; ty hedmngar-
ne äro sig sjelswom en lag (Ron». 2: 14.)
«ch det är dig sagdc, o mennistj.,, hwad
godr är, och hwad -Herren af dig äsiar
(Mich, 6: 8. Rom. 10: 8)

Det sednare, eller känflon af wäragir-
ningars följder,dä wi anlen godkänne. glädjo
otz och bugnas deraf, at hafwa upfult wär
Plikt, eller ock twärtom ankloge osi säsom
lagbrytare, förebrä, btstraffe och oroe oH der-
öfwer, beror helt och hättet af wärt hjertaS
känfloförmäga. Ss wist som en owig fflll^
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nsd finnes emellan .qodt och ondt, sa wist
erfarenheten tydligt l>esannar gärningarnas
ollka följder, ss känner äfwen wärt inre en
ofetbar werkan deraf Wi godkänne det go,
da, som finnes hos v§, wi slffe wär warel.se i det som godt är, men plägas af en smär.
lande känfla, dä wi jhrsummat det goda,
eller handlat emot lagen- Gud är den, sm
v§ t nM hjerts dömmer eller älstar.

Afhandling.

Ät Mebes hafwa ftid u--d sig sjelf, blifwer
et af de första en menniskjas, än mera en,
ChnsienS, önstningar här i lifwet. Et godt
samwete är et dagligt gästabud, den ypper»
sia klenod, den ljufwafie känfla wsr själ
kan öga. Förlusten deraf gör at en menni.
fija, lik Cain, nödgas flu sin egen stugga,
fly naturen och alla rättsintaS ssyn. Til
detta samweteS lugn hörer

D En rilfredsställande, men opartlst
yranstning af roär ssäls alla vörelsep och be«
yär. At med Paulus kunna säya: jag be'
fiirar nng om,ak hafwa er obefiäckadr sam<
p?M insör Gud, och inför menmstjor
<Ap. G 24: 16.) hör för en Gudälffande
Chnslen, under loppet af Hans lefnad, >'c>
k> wara omöjligt; ty om wära föresatser och
tankar öro helige, alstra de äfwen andeli-
Za fruktcr. Hwilken sällhet sr detta icke,



gj i sin fjäl wtzta med sig, det man hyser
en inneplig kärlek, wördliad och föriröstanpppH Gud, och oen Kan sänt i sit stässe xst

at förkunna sinä lagar; at hos sig
sjelf unheren sann fyrödmjukelse, godksnnq
pen dageliga nitälffan syy Guds yamns fyp.
bärliganhe, sin littwärt i lesu kännedom,
sit hemödandtz för Hans rikes förkofran, glä,
ha sig öfwer sine medmennistjorS warelfe och

tili samma lyckfaligdet. öfwer
tilfället at kunna afwäsjda deras nöd, dergs
klsgan och gläda sig utaf et alfwar<
ligt bemhdanbe, at ej allenast sjelf göra Mi
e«:ot may, utan ock förekonizna oför«rätter emot anyre! Hwilken himmelff fröjd
rehan i liemet, öfwer bwar och en som sig
bätlrarj O! huru lugnt sramlöpa icke den
ftchstiftandeS dagar; huru tröstad är icke
den fromme fahren öfwer sine sedeli,
ga hildning, genom den Christeliga upfo«
firin; huru sälltär icke makars, wänners och
anförwanhters inhördes medw^tande, at de
slffa hwarannanZ Hugswalad är den fö>lppckta ossulden innom sig, under alla ha<
Ms kring honom blost.inye lägor;
renS förhannelser rubba icke ha?
fulla bjertas luqn, hwarmed han de m bemö<
ter. Det goda samwetet är icke upbläst Hf.wer de förmgner, lyckan tildelat, utan wäl«
signar och ärap sin Skapare, famt finner sin
uppersta fröjd uti gäfwors bruk. Hu«fövnöjh är icke eu Chrisitzn uti motgsn.



gens ssund; med lugn kan han försaka det
werldstiga, ty banS bjerta hänger icke wid
jorDen GudaktlZhcten är winninF nog,
och hata der onda är nad infZr Gud.

2) En Christen njuler dock icke et o.
förHnderligt lllgn- Han mZste vfta finna sizmitznöjd med sinä egna känsior. Detta här»rörer af hanSswaghet, ofullkomlighet, öfwer.
ilningar, mitztag och irrande begrepp: mense huru han äterrvinner luFner! Förodmju.
kad inför den Allseende, strtdande emob
syndens retelser, med ögat fästad wid sii
stora föremäl, lefum, känner han model
wäxa med faran, och glädjen upspringa ur
sjelfwa angrens kalla. Hans ofullkomliga
dpgd afffräcker icke honom, ifrän det dage»
liga bemödandet, at fullkomna sig iHerrans
fruktan, ej Heller mdlrycker känsian af Hans
vfwerilande sinnesrörelser honom lii försagd»
bet, utan med glädje siprer och helgar han
sinä krafter lil befordran af et allmänt wäl.
Har han nägon gsng irrat sig, sä ätergäe
han och förtjuseS af, at han äterfunnit san.
ningms wäg. Nti alt tröstaS han af den
barmhertige. Urransaka miZ Gud och lär
,nig kanna mit hjerta - . oetta är Hans
dageliga bön, med David (ps 139:23.)

3) Samwetets frid utbreder sig äfwen
i hoppec oin der förestaende,, tp en stadgad
Christen kan med Paulus söga.- lag är wiff.,
oc hwarken död eUer lif stall stilja mig
iftän Guds kärlek. Stulls wäl detta Mnd»
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agliga sinneslugn kunna frnkta nagot afsmlnlida ftestelser, t likhet med de menni.
stjors lynnen, som tro lil en tid, men näe
ftestelsen päkommer, falla derifrän? Skul<
le jac, bedöfwa ängsta mit sinne med fa»san af mörkretsmagt, eller swtgta för ofän.
da plägor? Nej; waksamheten öfwer wärt
hjerla gifwer osi et gladt hopp, at iniil
ändan bidehälla tron och et godt samwete.

At närmare beffrifwa de angenäma kän°
sior, som el godt samwete föver, äl>crovom
v§ Cbristenhetens säkra erfiircnhet. Det är
sant, al siundom de bäste Cdristne sallit uti
swära twifwelsmäl, och sorgen efter Guds
sinne har förbylt sig uti en onaturlig och frä.
lande swsrmodiqhet; men de§.:s
belägenhet, hwilken mera harrört af krope
pens än sinnets sjukoom. Tröstom o§ der.
med, at denna tidens wedermöda icke är at
jämföra med den härlighet, som Guds barn
wederfaras stall.

Sällheten af Guds bifall, wälbe«
hag och förening.

"t bihehälla et obefiäckadt samwete innon:
«s/ ör redan en betpdlig del af den lpcksa,

lig.



Ughet wi efletsträfive; at göra det införmennistjor, sa at wi icke slfwe nnledning
tilderas rättmHtiga mitznöje öfwet wärtför.
bällande, är äfwen men at wandra
inför Herran, och warahonom til behag, det
M högst af alt, hwad Gi kunne uptänka,
njuta och önffa. Gud bar nämtigen icke
lämnat sig umn wittnesbörd i stapelsen, i
smnwetet. i uppenbarelsen. Hans bomStätt
öfwer wara gHtningat/, ja äfwen öfmer de
hemliZaste Mnkar, ar gtunvad uli httnS
warelse, fullkomtigheter och förspn, Olullö
ba mslinistian kunna tötnma til nägon sattn»stpllig tilfrevMelse Med sig sjelf, Utän at
Md sinä lankar upstiga til hjettats vomarezstulle det wata likcziltigt för rdärt samwettS
fötnöjelse, i bMd förhällande tvi äre med wäe
Skapare? Nge wi icke attleVNing, äte wi ej
pligtige. at hänföca Mnffningen af oH sjelf.
we til den ospnliges dom. och eftettrakta et
ofgörande af honom, som uppehället
»rärt lif? O! det är saliqt för wär inre
käestä, at weta, huru Gud otz anset, med bi.
fall eller mitzhag, med näd eller siränMt.Borttage wl denna bögre grad af witzhet,
förfaller alt wärt samweteS lugn Tom är
den frögd, som själen njuter utom GudS och
lesu wänstap Guds wälbehagär det hög»
sta Mlr wittne är i himmeien och Vm mig
tanner bor i hogden. <lob. 16: io./

Afhand»



Uhandling.

t'> (söds bifatl öch karlek-
H) sälla föreniug.

Första Dslen.

28i firulsätte Mm bewist, at endast irM
eller CKristendomen, i bela Nn utöfning, Med.
förer otz en oswikelm käufla af Guds näoi-
ga bif>ill, kärlek, barnaffap; och det sä mnc-
tet mera, som Guds karlek är grunden til
stapelsen. Detta tildömandet af Guvs hi«
M, lrältsärdiggörelsen) bestär deri, at «Zud
uptager wär gudaktighet mcd sit upllZsta
wälbehag, icke sälom fsrtjenst, utan som m
lvillig, känstofull, lpdnadafftans heliga wil»
ja; han aodkänner den heliga föresatS, wi
hpse och göre werkande.

Det är nödigt, at wi 1) blifwe sörwis»
sade härom. Dettil hehöfwe wi ingalunda
manga etter inweklade bewis, emeven wifi.
Helen ligger bewarav uli war egen känsta,
i hela ffapelsenS ändamäl, i begreppet om
Guds beligbet och aoöbet. i det uppenbara-
de ordels boqa tilsägelser, samt i alla gud«
ftuktigas hänvelser. Abraham satte sin för«
tröstan pa Gud och anssgs derföre säsom
rättfärdig. Gud ksnner den rättfärdigeS
wäg älffar den fromme —; la, stullo

han
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han, som utropade öfwer lesum: denne «r
mm soi,, i hwMen jag hafwer mic
mälbeyag, icke betyga sit wälliedag öfwer
dem, som lesum efterfötja? Dm miF be.
känner inför znennistjor, honom stall jag iw
för min Fad?r — war ju Frälsa»
rens heiiga löfte. Hjertats Utranwkare,
som känner min ringhet, som räknar minä
tärar och härer minä böner, stulle han ej st
M djupet af min själS bekymmer, minä up.
rigllga foresatser och innersta kclnflor? Skul.
le denpa suck, som mit hjerta sander til den
Olpmige, dctta offrpmtade bcgär, denna
brinnandö länqtan.at läckas honom, och del-
ta heiiga bemödande, at bilbas efter bans
wilja, icke af bonom gillos? Sjelflvq he«
ligheten ock detz sonliga afdild pä jorden up°
manar otz. at wara helige; sjelfwa-kärleken
mgjuter botz otz by,qäret,at älffa Gud öfwer
al> —.; han godkänner altsä dcnna gmstan,
hwilken likasöm utströmmar, af hanS eget
wäsende. Det ofuakomliga och bristande Uti
watt hiettä öfwerskyler hlin, tp ban wet,
e.t wi äre stoft; han fordrar af otz en ltk»
siämmigbet mcd sig, enligt wära krafter,dem
bc>n otz förlänt- Med betta ewic;a bifall ör
Hswen kärlekcn förent. Han älffar otz sä.
svm en sinä batn. Sä wi§ dcnna
tänstan är. sä Hr den ock

2) Ljuflig, tröstcfull, glädjerik. Hö
förmär bestrifwa den himmeistä föttjus-
ning, hwari en EHristen sörsättes, wid min>



iiet of siu ffapares gränslosa kHrtekV Den
Ffwergnr all tanke och känsta; ty efter före-
mälets siorhet, som wi älsse, förökar sig
wärl hjcrtas förnöjelfe- Öutplänlig är den
glädje, en Chrlsten erfar öfwer sin ffapares
wälwilja, som lpser uli hmarje sträle af den
upgäende solen, i hwarje fiagt af den swal«
kailde winden, uii hela naturenS ordnings-
fulla behag. Men jsmnför njulningen af
bet sinnliga nöjet med det, som nprinnet i«
fran wishetens källa; jämnför den joroista
ärans fllans, med o huru
langt eflrr sig lämnar icke lesu waraktiqa
kärlek all annan förgänglig werlds wätistap.

luczn och sjelfwa molqängens
beswärliMt blifwer försötmad af den an-
Zenäma känstan, at wara WudS bensdade cchälstade batn.

Andm Beleff.

tzffrän witzheten dm Gubs fortfakantzs wst«
bebag, kan en OlMen snnn höqre upstiqa
med ssna tankat M den oändliges tl,ron 3han kan sZsom varn öfwa et fsrtrol'>yt <?m»
Zsnge och likasom sörenas med Fa«der. CvanqeM förkuniiare för otzdenna siora sällheten, urder Md, smsM afGuds inneboende uli otz, sssom Hans tem»pel och belgedom, ömlom af tvär wisielse tGubs och lesu seinenssap. Hag iMer dock



icke nu iay, säger Paulus, Man Christus lch
wer i mig wecen I icke, ar i äuen <Buds
Andes teinpel war uuigälsgelse är i him.
melen Gud bor i höndm och hos sen,
som en sörkrostad ande"hafwer; Den soin
bliswev i mil och jag i h01,0,n, där mycken
ftukc ;ben som blifwer fast i
han blifwer i Gudi. SMa Zemenffap,
liga umgänge, obelkrifiiga wällust! Under
hwad bild som hälst delta mälas,, i hwad
dunkslhet Vettä ock ma wara för vsi dödelt,
ga inwekladt, fa föNite wi vtz dock pä den
sannfärdic!3s trofasta löfte, at dä han ärmed
alla sinä stapade werk närwarande, han will
framför alt med näd förbinda sig, inedwer-
ka och förenas med de fromme. Age wi
tstt, och upnianaS, at genom bönen sökä at
förttoligt umgKs med honom, at inför ho.
Noin beklaga wär nöd, eller Hlsdjas öfwek
Hans är dennä fromma tanken af
honom nädigt uptagen, och intet ögnablick
i lifwet, intet rum pä jorden beröfwadt
Hans msgtlga nätwarelse. to han är den
fullkomligaste ande; fa försmär han witzer.
ligen ickewart umgänge, utan fast mer hand»
lar han med otz, sasom sine slffade barn.
Hela wärt lif och sällyet sr i Hans handz
wär glsdje och tilfredsställelse sr det, at M
bonom tsnka, med honom umgäs, pä honoM
förtrösta. . . «lesu personliga wänstap och umgsnge
wat för Hans LärMM och efterföljare de«



tzladaD stänk; han ffildes wib dem) läfma.
de St wam metz bem bestsndigt föreni; han,
den ospntige Gudetts ckäKiige afbild pä jor«
den och i himlnelen; regerar och styrer sin
Församling, han är närwarande
ne -»; wi hafnie altsä et lilfredsställande
hopp, at i Hans gemenffap förblifwm. Aso«
ro de som honöm sägo, och meö ho»
nom plsgade et förtrotigt umgänge, sä sra
ock de sälle, som i anda öch sanning pä ho-
jiom förtrtzstä. Ewigt saliZe de, som mes
hönom en gsng personligen förenas.

Wistnas sällhet i hoppet.
Bllla de stora löften, som lefu hsrligä
vangeliuM innefattar, spfta sä wäl uppH
wär närwaranöe sällhet, som detz beständi»
Za fortsiittning. Det är sällt, at i detta
ögnablick weta, at mcin har en nsdig och

Gud; Mt/.at känna inftytMt,
af hanS bifall, tärlek och närwatetse., Meti
vm denna gladci tänstan stulle föiswinnä
med dennä närwakande stundz om wt bords
srukta, ät förlora GuVs OHnstap' warä
förestaende bagat, under hwatjehansa öck<
stiften af lpcka öch ölpcka; öck M sj.bays
hoppet, at ttllika Metz en fortfatantze stand'
GtWet uti lesu läta, fortfara utl stnjii»
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landet af all fällhet i det tilkommande, huku
olpcklige stulle wi icke wara? Namren af
det inre begäret efter sällhet, är dock ssdan;
at wi aldrig kunne alorig se wä.
ra önffnlngar fullkomligt upfplde, utan
wi trängte, wi hoppus altid för det til»
kommande; wsr gläd/e tilwsrer med hop»
pet, säsom dagen nltager med timmarnss
antal.

Afhandling.
«)' Den tzladje, hoppet meddelar.
2) Upnnnnran dcrtil.

Första Delen.
>9ovpet ät själens glada rörelle öfwet ei
vtz förestäenbe godt. Det sptzelfätter otz i
anseenbe til hela öen tilkommande framti.
den, och föremälen kunna tedan här i lift
wet upnas och erhällaS< En Christen hae
altss hoppet, at

D I derra lisivet njuta all önstellg
wälsignelse af den alsmäg iges hand, all
andelig och timlig glädje. Det förra ät o<
instränkt, och beror icke af nägon förändting,
men det sednare, eller den timliga lyckan, sr
vbestämv. Mättet och waraktigheten af en
joroist frögd är okäs!d; likwsl kan den gud,
fruktige under en barnsiig undergifwenhel
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gläba sig j hoppet derom. Guds nad^vch
lesu wänffap är det pppersta ämnet för
Hans framtid. Huru ulweklas d?t icke och
lefwer i alla wsrt lifs äldrar och stand!
Glad big, du offpldiga barndom och pngling
öfwer dlna tilwärande själs krafter, öfwer
alla de npa afstapelstn, oem du ser,
samt öfwcr de frukter, du stall smMngom
störda af din ChrijlelM upfostran - « du
manhare g!äd diq och hoppaS, atsäsom en
trogen lesu Lärjunge, eho du är, under
alla dwa mödor och lefnadsbändelser, som
förestä, njuta hugswalelsen af din Guds
förtroliga umgsnge; hoppas at ben, som
et godt wert begont. stall fullkomna
det; forlftr i Hans fruktan, sä stall du ej
.befara at falla utur Hans näd; segra hage»
iigen öfwer dina käraste lustar, segra öfwer
syndens retetser, och hoppas at behälla hen-
na seger< Wld llfwets afton se modornas
siut nalkaS, och Koppets sirimma upgä för
diq uvpä et owanffligare fält, i ds bhödligas
hemwist!

Men det är ej allsnast wsr som
gläder, otz; wi kunne ock öfwer andrs men»
niffjur hoppas, samt mcd dem deliagg ,i d.e
allmänna glädjerörelser, som lesu lära och
det godas framgsng upwscker. Gälunda
boppades Paulus, at lesu lära ffulle ut»
bredas bland bedningarne. l5: ,Z,)
Wä'grundad är den fägnad, en fader hyftr
om sma barns ftamtlda wtllft.O; en lärare,



llnderM, Ofwerhchden fattigs och riks —.

alle hoppas för hwarandra inbördeS, famtzfännq sig lockligo uti en förtrollgare
gsngelse. Bör man icke hänföra delta til
Christendomens fälla werkan?

2) Uwilheten bör dock wapa för,
nämsta ögnamärke; tp wore ej wär själ be».
siämd fsr odödligheten, ffulle nödwändigz
detta lifwets glädje wara förgäfwes; tron,
hoppet och kärleken wore namn utan
delse« lesu nkes art en ouiplöstig gäta, ochboden wore ssutet af denna werldens, detta.lifwetH och iVapelsens pragt. Men hoppei
y»N pet tilkommande ger den bedröfwadssortzoragaren utsikt, at fä törbyta plago?»
ne emot en ostörd förnöj?lse, förtppcket i
weplden emot en ärofull upräztelse,
gt i jämnare sinneslugn fförda don oändli-ges kärlek; den swage hap at hoppas en i
«kwighet fortgsende stprka, et saligt fullkym.,
nande i rätlfärdighet,, förädling och glädje
i Gud. Meb et ord: alt bwad wi här
Nfwet M erfara, genom lefu hälsosammq,
Mas intryck, ffall hoppet lioftllt förduhbla.och ewighetens Faher utöfiver- qlla. wHxq
hnssningap omäfiigt lypsyllä»

Wdrq Delen,

M menniffjan njpftr mpßen MNM förMllninM yf



N Kobt,. d> ä. genom loppet, intyga? erfa»
Lyheten, Ia merendelS är denna sällhet
tiofaldig, emot det närwarande, och den go>
he Skaparen har sa inrättat wZr natur, at
wl förr öfwerglfwe lifwet, förrän hoppet,
men twärtom äre nästan obenägne,at fruk-
ta för framtiden. Undersök huru glatz sielf,
we usiingen ofta sr, under fin owisia män-
tän om stukyomens, utgänZZ se armodetfi,
harn ofta bpsa mindre miffnöje eller höja
mindre ängflande sucknr öfwer sin bergning,
sy öfwerflödets harn, som altid sakna alt i
sin inhillnina, dä den torftige hugswalas afyet renga och sjelfwa hoppet. Wörhom i
denna Helen den Alsmägtlge, som oänhligt
lättar bördan för den lidands
genom framtldens wifa, förhöljazide
lu säNt är det icke. at uti wZr swaghet al.
tid hwila förtröstansfullt wid nädiga
biständ och ömma förspn! Han wälsianar wart
arvele, han är wart bestärm i nöhen,
ulfinner tusendtz utwägar för wär framtiya
lycka. Men i spnnerhet glädom ost, Cbristns,htwer den säkert förbipade framgängen afwär gudaktighet; hoppet beswiker, osi de?«wid alprig. Och, om nsgon stlker Wtwlgt
gifmes emot den radanhe sinnligbetens, mäng«.
faldiga frestslsey, sa. är d?t wiHrUZon hop-
pet om- ewiKhetens, fullkomliga tzpfia
tzit öga, swage Chyisten,. M detta best<lmdamsl, förstora i dit sinne den tilkommandoglaMn. och hyppaH,. M ywst Mnfflighet



fä njuta hsn i Guds och de lyckfaligas fKx<enlng.

Rätta wärdet och bestammelsen
af en Ohristms jordissa glä-
Vje,

wist det- Zr, at Guds rM d s. Ehn<
stendomens lycksaligbet icke bestgr i mar «ch
drych, uran räccfärdighec, frid och fröZd i
Hen Helige Andc; (Row 14: 1? )Sä
nödwändigt är det äfwen, at icke rmga ak«.
ta detta lifwets, churu förgHngliga. sällhet.
Men wi bafwe dertil lesu egen fsreffrift,
at först och främft eftertrakta Guds nks;
fedan ffall alt det öfriga i werlden, fom en-
zigt Guds behag c§ tilfaNer, tjena off til
fällhet- Dem, soin hafwa <3ud kär, rjenar
«lr til der hästa. Sjelfwa detta lifmets be.
bof,. naiur ocherfarenhet, stapelsenss.n«
Hamäl cch Christna läxans art bewisax nog.
sawt, at den jorhiffa glsdjen är osi besiämd;
<Y jörgifwes wore alla den kärleksrike Gu>
den« anstalter i hela naturen, sruktlösq
la de fä sikligt öonade tilgängar til en all<
män fornöjelft, vm tron och glidHktigheten
dsrmed icke kundtz bestä, D?t linjaa bliftmr för G, sssM Ehfistn? ych mennissior.st-



sZ lsnge wi hyse denna af ssoft
sammansatta froppsylgnad, samt omgifwaS
af denna synliga werlden, as den pttersta nöd»
wändigbe?; men i anftende til war odöoli»
gä fjäls behof, som är längt HZgre <ln den

naturens, mäste wi iagttaga do
lagar och grsnsor, som enligt Guds wilja
bestamma det sinnliga nöjetS sanna wärhe<

Afhandling.
,) Den jordista glädjen,
Z) VH räcra wärhe.

Första Delcn,
Auru rik och pmnigt flödande sr icke ksl»
lan til all timlig förnöjelsy, som äfwen den
ringaste menniffja kan hämta/ ej allenast ftän
den widsträkta naturen,utan ock ifrHn sig sjelf.
Upräknom endast nägra wisia hufwuddelar,
för at hupu God H.rren är-

N Gläbjen af wäri lif med desi kraf<
ter, känsiowerktpg; Ho är
tzen usie, som hock icke känner ssllhelm af sin
warelse, älffar sig sftlf, och yuffa? at fort-
sätta sit ttlstqnd? MH misitroelldet til G»d
ofmDa buru rysi-gt som hälst i
werlden, sä gifwes dock< nar,wi undantegs
piägans yttersta höjd, ingeu som är beröft
wad d?nna ljufiigq njutnmgen, klMu utt



olika Mad. Oagtadt assn bib>HDas dcck alw wid on flags jämlikhet i des.sa liftvets förmMer, sinnliga känssor, ocs>
fribeten at dem anwända altid blifwer
wW lllstEnd i. jälnförelse med den öfriga
synliga werlden, et yugnande föremäl för
vtz sjelfwe.

2) Krina,Vandrom sedän den widstrstV
ia stapeljen, he'a naturen eller de kroppar,som osi omAlfwa. ftmälllA ckp den förtjus.
ying stm uvkommer, än niid betraktelsen af
alla tings jbönhet, ordnwg,, sanlmanhang och.
styrka, än wid derM werkning uppH wära
behof cch, käusior; ma,n kunde fraga: gifwes,
nägon jing pa. joroen, som icke medförer
nägon nytta cllep intrych pa. menniffjnn?
Hwilka Grnyjande ämnen sytzelsätta icke
spn, hwllka, ijufua sanuMNMmmande toner-
h den lchvanyz ffapelsen giäda lche wart ö«,
pa? Smaken och känst,n bar tusende före»
mäl; och hwem beräknar de werldst-ga lingenK
mängfaloign wlrpck pa sa wäl wsr kroppll.
ga sammansättning-s bestand, som själenskraf?,
fers utweklmg. Slona och. wälgorande na.
t.ur, än mera fsrus-drauslvärda uphoh til
alt! mit öga fönvillas af sch manga föremäl'
ock ftp" lftchi det ?nq föremälst af dln god,
het sil anhra; beundrande dwa werk
wills jag räkna hem,, men de äro ficre,

sundcn l hafwet. Min ande-. frZgdar
sig, och <ir glad z Md,, min. ych nalurens

Z) Pe



Z) De allmsnnaste delar- af en jordiffsom menniffjor med sä mycket begär
sftersträfwa, äro rikedomap, (öfwerflöd aflimliga sällheismedel) magtz, ära. och anstende.
MnttylN icke, Christne, hen werkliqa npttansom alla hcla yiehel hafwa. Sokonhan,
tzras bifall, aktning, wänffap; wägrom icke
at deltaga uti glatzare tilfällen af yttre he»hersHelvisningar, af magten at gyra godt,
af ymyighelen at lätta andras börya, MenWyM öga; wid glansen af ärans ochgullets glitter, att fjelfnZa hjettats owärder.liga lugn derwih förswinner. Förgänglig,
owitz och finga är all wehyens här.lighet,
/ H Arbereh sifyljes Zmsom as möda,omsom af tzn upfriffande munterhet; i förrahänseendet är det at räkna säsom en följd
of wäp naturs inffränkning, i det sednars,
säsom belsnjng. Dtzn fromm? ffall icke sak«
Na nöiet i sin ayl?t?S swett, ez hellep förls.tzas til knot sfwer dennä natuyens honomZlagdg pligt, SK wHra n<l-rings omlorger äro, sä manga äro sfwensörnöjelsens källo?. En Christey är derwid
?j likgiltig^

8) Alla lesnadsprrm, ständ. fsVbintzelSsep i tyerlden.föroka s«Z pmnigt wZr busijga
Mhet,, sH at det wore en ofHrlätlig
fMhet emyt Gud, at i beräkyingen cf «MZläyje V§ Zorden icktz uptaga Yem.

'
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umgänge med sinä makars
iribZrdes förtroende, wänners glattiga före«
nmg, kärlek, och fiere lofli»gafärströe!ser, ,ned i alla samhäls lift
wets särstNda förändringar! Sielfwa
tet tagcr en betpdlig del uti wart umgänge,
och om wi ej annars otz berattigads
at, säsom Izsu anbängare, nju-a det sin-11,
ga nöjst, ihogkommom at denne förste bland
mennistjor sjelf deltagit i lifwetS offpldiHcz
glädjs.

Andra Delen,

Nsi kunne wsl icke läga, at den omtalta
jordista sällheten är en lwdwändig fölgd af
gudaktigheten, men bon winncr dock deraf
sit förnämsta wärde. Det 6r allsä onekeiigt,
«t WZen, utom den rätisinnige och lrogne,
kan bäde i timmelig och andclig matto nju«
ia naqon rältffassens o.lädje- För et ög>
nablick endast stordar den lastfulle et nöle,
som unten 6r för honoiu en tulnhet, eller
förwandiar sig lil et gift, och fiuleligen
fätter honom i oupbörliga qwal. Huru män«
Zen djunff mennistja har icke deruppä lam»
nat olyckeliga bewis, genom den bittra bug<
komsten af sir.a därstaper, genom sa mänga
förfördos tarar. och ustingars fruktlösa suc»
tar öfwer Hans onaturliga wsllust, Hans
grynnua ärelustnad sch nedriga rofipstnad?

Dei



Bet är och blifwerendastdendpgbige, hwars
hjerta känner den rätta tilfredsställelsen pH
zorden. Tp för bwem är det wäl, som na»
lurens moderliga fföte först öpnar sig wid
llfwets worgon? Är det för den wanärtiZe,,
den wekligh, bedragaren; eDr
är det för den menlösa ostulden, säd«n 3an
först, inträder i werlden? För hwem är den
upgäende solett likasom en glad
11l dm rika wälsignelse, Skaparen utdelar?
Del ä? sannt, at Gud läter sin sol upgä öf«
wer goda och onda -°- men den taMnnns
hch fromme erfar glädjen dä den kansio»
löle blott förströr sit plägade samweie, ge«
nom b?mmelens wälsignelftr.

Wäldet af den jordiffa glädjen och säll-
Settn känner endast den ty han

sig lnNom den krets, som sannve-
ie och u stakar. Han är marc,
Zig i det lafliga; i walet af medlen är han
sörsikriZ, redliZ, aldrig förolämpande mot
andre. Men det som framför alt annat för«ökar delta wärdet, är at han äfwen med o,
rördt sinne kun försaka det tilnliqa; han är
wälgörande, sa at han ock upoffrar sinä eg.
na fördelar. för andra menniffjors wälfärd.samt nvttjar alt det ptlre förelräde han l
werlden äger, säsom en ständig upmuntran
til wida bögre styldigheter. Uti denna hö<
ga sinnesförfattning, har wär Oudomliqe
Frälsare sjelf budit of), at icke älffa werl«
den; men han föregick o§ o«k meh sit efterdöm-

ms,



me, uti walet af den ytlre fsrnöjelfeni
Hwem kan nansin pr niinnet förlora säMt,
huru hän deltog i sine älikave lbänners glH<
dje; huru ban under känstan af tifwetS be>
hof, Upfrijkade siq och mänge, tusende meb
wälsignelstnS förräber; Kuru hcin under sin
enstilda wanhel Ijente,och glabde näa, samt
flutligen upoffrade sjelfwa lifwet, för at vei
reva en stadigwarande tycksatighet ät sinäwäiiner? Detta stora erempel mäaltsä bä.
de gifwa wärde, och sätta gräns för denns
tidens flpktiga glädjtz<

Sanna Lhristnas inbördes srid
och förnöjelse^

Vä djupt inrotäd kskteken til og sjelfwe sk,
sä oätssiljeligt, förbunden Hr den med kärleken
til.wär nästa; tp emebcin hwar och en men»
nistja äger rätt til at sökä sin sällhtt, st
bon ock ptiktig at lnedgifwa denna tättigbet
ät clndra. IHmlikheten i medfödba jjäls för-
inaner, behof, rHttigheter, finnts lälteligen,
dä wi jämfore otz sjelfwe tned änbre. Er,
farenhöten bewisar äfwen, huru ändraS säll<
het oftast wetkar uppä wär egen, ock ickegenom nägon uttre fördel som wi hämte, lik>wäl af dm ljufwa tilftedSMllelsen, at st



lika lyHlige wed otz Skulle män wäl
höra nuAänka hjertats naturliga art, för
nLgon hemlig cch oundwtkliq böjelse ti! enannans osärd, för owilja, hardhet, ja sje!f«
wa afwunden-, Dktze äto merendels utbrott
vf en eläk upfostran, af et öfwerdrtfwet,el«'
lcr rältate sagt, vförnuftigt sAllhets begär,
äien aldrig af den, gode Guden i wsr själ in»
plantade. Framför alt är det lesn lära,
som stall förekomma dela wilda utbrott, och
Zenom en öm broverlig kärlek
ta menniffjor, samt salunda förfätta rH uti
en lnbördesglädje med och utof
tärlcken tänker mret ondt, aftvundas icke,
tzlädcr sig icke öswer orärtfärdighec, m. m.
i Cor iZ'. 5 - tz. Med stäl kan man altsatil Chriftendomens lpHsalighet öfwen förasa wäl glädjen öfwer andras fullkonUigbtter,
bestämckelse, rältighelet,fäsom ock förbindel.sen med dem, och förnöjelftn i deras um«
tzsnge.

Wandling.

Wi tag« här för bewist, cit bet sr wsr ö«
brolsiiga pligt, at befordta andraS wälfärd,.
at älffa wär nasta sasom o§ sjelfwö. Deraf
följer, at wi erfate deras kätlek och wäl»
wilia at wi kunne Mbas i hwarjs
förbindelse mev andre> sä wäl i andeligtssm timmeligt afseenVs.

1) Gran-



D Granstom den dprbara glädjen, wi
YsMte af de gemensamma veliyions öfnin-garne och andakcerne, där wl före:,e wära
hjertan ul den Högstes laf och tilbeojande.
Huru upmuntrar dtt icke Chrtstne, at med

h> nda käilstor nalkas samma barmherli,
ga wäfeNde, at med lika osser framträda in.
för nadens thron; duru förnöjer Vet icke o§
at weta, det wi are alle ffapads ti! lpcksa-
lighel, alle hafwa fritt tillräde til sörs>mngrns altare! Hwilken bög förtjuSning
ingiuter icke lanken om Chrlstnas sanna be«
siämmelse för detta öch det tilkotnmande lift
wet? Med samma glädje, den ängerrords
och förbättrade lesu bekännaren granstar sit,
eget sinnelag, stall Kan sfwen hlignas afföreställningen om de saliga werkmngar, som
det lifgifwande ordet bar til msngas för<
bätlring. Säll innom mig genöm den willft
ga stlydnaden af Issu bud, ffall jag ksn-
na sällheten fördubblad, genom wisibeten om
andras gudaktiga tänkesätt; jag stallpas alt til det bssta; fredad uti samwetet,
stall mg hugnas af den samwetsfrid, andrs
sdagalägga och njuta, Mlt tilstand i lycka
eller olpcka, mil tslsmod och standaktig"
het stall siärkas af andras efterdömme.Glädjen i Gud bereder glädjen öfwsr an<
dre; de ChristnaS samfunp är det ypperstö
Zlädjens hemwist. Paulus Mi böjor, hug«
swalade sig öfwet detza bojors winning
Hans arbete wat Kkc Mngt, icke Heller Hans

hsW



hcph. Mom og altsä icke Hwsfwa tzet ljuft
wa hoppet om 6Ndre, Zenom det fä allmän-
-s>a n itztroendet, genomafwunden, ellet en im
dissad domsrätlighet. Snarare wäntom. me»
ra <ln mindre, ly genom l'srda vmdömen

wi ware felande brödcr, ds mild«
beten sä wäl som gifwct wsrt
h erta et an.qenämt lugn. Likgiltigheien wc»'
te dock ffiljd hänfrän. , Alraminst nyttjom
de ulwärteS ändakierne för at, eftet war in,
billning uttfluta andte ftän himmelzns näd.
Hetrans rad. som i det ime kännes, wat
är>nu öflrerlämnad tit swärmeriets
hästiga dowsrält. Glädom otz öfwer alt det
fom goZt är!
~

MenniffjotS husliga förbinhMv ochförhnllanden medföra äfwen dcael!ga fövnö»jelser. Gn tacksam Cbnsten erkännet det.
Mär nälur är tnidad t>l samhälliMt> dch
kuu icke ujuta nsgun sänbet i sin fullhet. ut°
om andras bitröde eller beltugande Dmenstiqe merldsfötaktaren, som endcst lefwerftr sig s.elf känner,lifwets wärde til en Van.sta rinM del; W tztänkfam, och h.tare afN>e Ukar, huru stulle han kunna wsnta sicz
det lugn, som umgängets ftrtrdligbet aistwer? Hwilk-n laghet, HwilkeN
at ej wärdera iotman of den inbZrdeS
manlefnaden! Sssom mäkat, kunt,, Christ»ne dageliaen foröka sin ftllhet. genon, detsmma deitagandct i hworandras kcluflor, mö«dor, byhof. At som fader st sig omrlngad



af sinä slffade barn, se deras förmögenhs»
ter utweklaS under en from omwärdnad, del.
taga i deraS menlösa nöjen, ja i alt bwad
dem rörer; säsom buSbonde bidraga til an»
dras underhall, lätta deras bekymmer, sor«
ger behof; säsom anförwandt eller wän,
närmare ätaga sig andras angelägenhcl;
ör icke alt delta arunden til en
huslig sällbet? Tilhör den icke i synnerhet
den gudfruktige, som i alt will läckaS Her-'
ren? Den Cdristeliga upfostran och wän«
stapen är sjelfwa medlet dertil.

3) Asla lefnadsständ eller särffilda pr»
k.en i werlden kunna icke pä et lika sätt be>
traktas, Utan äro i sanning til inbördes frid
ljenande, pä samma sätt, som lemmarne uti
kroppen bidraga til hwarondras beständ;
Det gläder den fromme dagakarlen. at med
sin swett och möda arbeta afwen för en an«
nans nytta; hanvtwerksmannenmä med skäl
aläda sig öswer tilfället. at gagna med sinäsiögder. sälom wetenffapsidkaren med sinäkunffaper; Allas förenta krafler maste ssle»
des medwerka, bibehälla och föröka en före»
nad wälmagt, men deremot mäste den ena
lida af den andras obesiänd. Förrinqom
altsä icke i wära tankar nägot enda läftigt
näringssätl, utan winnläggum otz,at medyt»
tersta krafler arbeta för hwarandre, sä ffole
wi ock kanna tilfredSställelsen der^f.

4, Lyckans vlika omständigbeter mä icke
uplända Christne til miZunsamhet/ utan til

in-



lrbördes förr.öjsamhet. Den dsr rik se, glcl.
de sig af ti-lfänet at gora den fattige godt,
och deltclge sälunda Uti deO vett
flntige niute qlädjen deraf, at se andre i
lyck igate titstand och mä han ej blpgas öf»
wer sin torftighet. Högheten af et lyftnde
äreständ, och stelfwa tronans glans, mtdfö«
re st den magtäganbe och ärofulle den stora
fägnaben, at meb sinä d czdr wara andra
til efempel; Hwar och en förädle sin sällhet
berigenom, at han med akining, bifall och
kärlek.bemöter andre; ty detta är wägen til
akming för otz sjelfwe.

Nr nu Cdristen sHll uti medwetan»
het af sin Als werkeliga böelser. M uti

af Guds bif 11,. näd och barmhettig»
het, säll genom alla redliq s akining; 0, Hu»
ru säll Hr banda icke äfwen uti sinä likaks
Zlada umgHpge! DeraS fulikomligheter, lyc<
ka och wälgä 'g frögdi banS hjerta B:n-
---na inbötdes ör en fötsmar af
änglarnas utwalda ro i himmslen.

Christna sedolärans wigt, at
binda och föradla wär frihet.

i CbristenbömenS uslöst och
förbättrad Chrlsten, som dagellgen förnpar

O 2 sin



sin förefats, at i lro och gudawghet wam
dra wärdigt sin bestämmelse. samt d?rafstun<
deligen hömtar den högsta förntzjelse uti sinsjäl, dageligen gläder sig öfwer Guds näd
och lesu försoning, bör framför alll tänna
sinä pligters wög, det är, huru han stall
förhälla sig, ellcr inrätta sin lefnad här i lif>
wet.för at icke förlora sin lvckfaligbet. At
i alt warc, Gud til behag, tjena och frukta
honom, älsta det goda, men undfiy det on^
da, se delta är den allmänna pligt, hwartil
wi upmanas wid Guds barmhertighet. ochwid wär egen salighet. SkulZe man dä wa»
ra liknöid omden la.qen, hwilken utur Is»su wälsignade uppenoarelse hämtad, före»
strifwer otz denmojligaste, den lättaste och
mäst tilfrcdsställande wägen för wsrt lef-wernes Huru hög och Gu>
domlig sr icke denna korrta förestrift: du
stall alsika -Herran din Gud, af allc ditr hjer<
ta —» och din nasta safom dig sjelfl Oen«
na innefattar dygdens, som sälihe<
lens fsrsta grund, och alla dest mojliga gra<
der Häriftän ledas wi, at närmare bestäm»
ma alla wära vliqter, emot Gud, v§ sjelfwe
och nästan. Dr§a pligter äro genom lesu
lära bragte uti det fullkomligaste ljus; ds
äga med hwarandra det ouplöstigasis sam-
manhang; tp at älffa Gud och hata sin bro»
der, sr en motsägelse; at älffa sig sjelf och
förglömma Gud, som är sjstfwa kärleken, äk
enäuppenbar läZhet.

AfhanVo



Afhandling.
x) Christna sedoläran, betraktad til stn

widd.
2) desi förbindande krasc,
Z) hurn den förädlar wär sna natur.

Första Delen.

Vligt är alt det wi böre iagttaga eller und«
fti),, Guds wilja ör det, at wi stole wara
helige, rättsinnige; alifa sinne wi här den
ptlersta grunden til alla wara pligter; eme»
han Gud är det heligasie wäsende. som äl«
star det qoda, harhan äfwen söreffrifwit al«
Ia sinä ffapade förnuftiga warelser samma
lag, til en obrotlsiig eflerlefnad; och om wi
än. huru längt som hälst, gä wed wära un«
dersökningar om dygdens grundwalar, blif'
zver dock altid Guds hetiahet och wilja det
högsta och säkraste rättesnöre, hwarefter alla
wära fria böjelserochgärningarböra inrättas.
Dcnna Hans wilja är otz i fynnerhet genom
lesu fullkrmliga lära uppenöarad- At tro
upvä är i sjelfwa werket icke stildt
ifrän förbindelsen, at älffa Gud.

Lätom otz derföre st, huru.kärleken til
Gud och lesllm wUar sig tverkfan; utt en
Chrisiens hela wanbel.

Kärleken Ul Gud alstrar af sig en in,
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nerlig kögaktning och wördnad, tacksam «r>
känsta af hanS wäla>rnll.gar, gt för>

underq'fwenbet und?r bans
l> daltighel. samt et glad! hopo för det lil,
kommande. Kärltkcn lil Gud sätter alla
wär s.äls krafler likasom i rörels?, sä al wi
bewise et alf,vl>riigt nlt för wär oyödl!ga
fjäls odling i sannmg och drgd, w.stiqt «ipl.
te wära utn-ättes sinnen, förmä» er och tim»
liga nöjen, hjeliemodigt försake del jordilka,
för Guds och lem för! Hrllaande, 'äligt för»
drage det sinnliga onda ödmjukt fficke o§ i
umgänget, förnöide med wär lolt i werlden,
«rbele upps war egen och andras sällhet,
samt sisl»dakligt beberrffe wärt känssofullq
hjertas omättlisi-, rtzrel,er.

Denna lifi ga kärlek för Gud och le,sum, gör äfwen wärt förhällande med andre
menmffior kärleksfullt, ömt, rättwist, wälgö.
rande, sdel.t, At älsta sin nafta sä'om sig
sjelf, medför i allmänhet desiä rena dygdcr:saktmod, redligbet, rättwisa barmhenigbet,

försonligbet, wänffap och tro>
het; Uli samfundsförbmdelser mcdför det en
ir.bördes förtrolighet, aktning och lpdnad för«N menfflig ordning. i Cor. iz: 4—?>
V Pet. ,: 4^9Dä nu Christne, efter yltersta förmH.ga. winnlägga sig om upfyllandet af deHapllgler. handla de wärdlgt sin kallclse, ochbereda s,g en ostörd sHllhet.

Andra



Andra Delen.
lag gifweS utan en förbindandetraft. Den Christeliga sedolagen mäste alt-

sä til sin natur, förbindande. om denstall kunna upfyllas. Hwar ffulle man sö«ta denna grund, om icke förnämligast uti det
stora OfwerwäsendetS oändliga fullkomlighe»
ter, och owilkorllga wilja? Gud befaller;
det är nog at weta, för at lyda honom; Han
äger rätt, at utstaka wägen för wär wan«
del; Han är helig, och kan icke wilja an<
nat, än det som heligt är; wi äre uti alt
af honom beroende, och kunne ej föreställa
osi den minsta rörelse i wär M, som han
icke ser och granstar, mpcket mindte nägon
werksam drift i wär wilja, hwilken ffulle
wara i Hans ögon likgillig. O! huru mäg»
llgt inflyter icke öfwerlygelsen om war Guds
behag uppä wart förhallande; liuru segrar
icke den Alsmögtiges wilja uppä wär swa>
ga själs förmäg^! Hwar flnncs det rum,
dit ej Hans öga tränger? Ser han wära
gärningar, sa mäste wi handia enligt hanS
bifall. En witz lag är föreffrifwen den kän-
siolösa och stumma naturen; en witz ordning
finneS i djurens drifter;wi§a bestämda grän»sor emellan godt och ondt, i menniffjornas
lefnad; Alt gär tilbaka til det första uphof'
wet, Gud. af hwilken wi lefwe, röroS och
hafwe wär warelse.
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Mi fynligare bar Gud
Orklara sin wilja genom lesum, sit
des afbild pH jorden. Alt hwad han Mle<
des i Guds stad och stille, samtmed den
domliga magtens insegel bekräftat, förb'n>
der otz til lydnad Hela Hans wa.del sUoin
Het vpVersta dygdemonsser, göller -lt>ä til en

efterföljd. Han kunde ej allenaft
säga: lären of miF utan ock, dm sdm roilt
följa mig . , icke st dödcn. Hans
fromyle bekännare bafwa detta erftrit.
Nge örs lvi, Ehristne, som uti honom hafwtz
et sä fullkomligt GudS deläie, hwarefter wäe
Natur ffa3 och kan bildas. Fullkomnade han
fin Faders wilja i himmeten, sä ffole ockw-h

efter Hans hild,i offuly sg^
P>iyA

Tredtc Delen.
«lf det anfsrda g,äller sfwen den stuMs«,
at wäx natur ej kan efter nagot böqre oM

mönster bUdas, än lesu/bwarO
heliga fedolära werkar upva naturenaZwär°
själ. och. altsss ahven uppä wZr fnbet.
nuftiga och, fria waretfers högsta OrädUng.
är ftmkomlighetz MW säsom hwar och en
lag inffränker friheten innom w!sta gränfor>
fa gör den Cbristna d?t äfwen; men ännn-
wera, den leder osi til den högsta anöeliga
ftihttz tp Christus hafwer o§ köpt ock be-.

stias
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frZat ifrsn spndens tzerrawälde, cch Hans lä«
r>i <'r fr:hetens fuNkomllga l.g. Icc i ug.
Belraktom detta med

D lesu tcliga lag irsträrkcr rch ry-
glar xvar sinniiga naturs szelsswäld Wl dö°
xe 'cke förblanda eller en djurnl
wiljas ob< ndigdel, at bandla , mol bäde fer«
nuftetsförestallningar,och G' ds erkända n tl.
j . med det ädla namnet: Chrlstel g fribet.
Det 6r sannt, at det tll en del siär uli men,
tilffjans wal, at antaga esser sorkasta, hw d
Gud cch sarnwete öenne hon kan
blindwis eller upsäteligen följa endost de sinn»
llga drifterne och en forderfw.d natur; o«
lyck'igt nog kan hon sä förwändt benlsa lig
fti; men hon är icke ft'; l>on är sjelfs-
lväldig och en st.f of de sinnliga lusicrne,
hwllkus wälde är sä stort, Skass en flcf i
sinä bojor berömma sig af ftlhekin, ot i dem
förbliftoaz ssall dcn lälisinnige pr-la sig lyck-
liq at k>mna ftltt ulöfwa all
därffav? Ärdet d!g sagdr, o men!ilff,a,
dwad g.)dc är, och hwad af diF
fordrar? Wch, 6: 8 IcsuS otz bc«
fr-at ifran syndens !>>q och herrawälde; An«
dans j(,g. fom lif gisw!'r j Christo len?,
hafwer Fjore nug fn ifrän synoens och dö<
dens lag, Rom. 8: 2.

3) Den andeliga fribeten bswis r siq ut«
ien uplyst och forbättrod Christens siiwilli'
Za upossring fil lesu rj en st. Uti bältrlnqen
tzar han redan sig de spndiga lust r<



„as wslbsamma ok; genom tron och lesu
efterfölld hor han blifmit sticklig , at tjena
lesum af kärlek och tilgifwenbet; lesu lH
ra har för bonom öpnat de harligaste och
gladasie utfikler, det widsträcklajle fält för
baus werksamhet, oä) de ymnigaste tilfällen,
at göra det goda. Rädfrägom wär egen
tanfla! Hafwe wi icke en Christelig frihet,
ot under all den förbindande trast, lesu lä.
ra har upps wärt hjerta, bewisa wär kär«
lek til honom, genom den ädlaste sjelfförsa.
kelse; frihet at utsirscka mennistjokärleken til
sä mänga föremäl af kända och okända li.
kar, som behöfwa wär hjelp; hafwe wi icke
frihet, at uti delta lifwels offpldiga förnö.
jelser och likgiltiga ting wslja det, som otzsyneS wara bäst; Ingen ffall kunna sörne.
ta en Christen tissälle, at efter fin insikt och
och förmäga göra det goda, Sä blifwom da
ständande i den srihet, hwartil Christus ostsriar haswer. Gal. g: 1.

zättheten af Thristendomens ut-
öfning.

"<<ayen pä eder mit ok, och lären as mig
- mic ok är ljufiigr, och Mn börda ar
Un ' Math. il: 29. 20. lesu upmun»



iran til fine efterföljare, som förut hade wa«
nt trrckte undcrpharisaismens twängslagar.
U'om de i wiolyfllga c.r monialtjenst, hiyil.
len Moses alcgt lud r-e, för ot rinha de>
las fi.gtiga sinne wid den sanna Gudens
dorkan / hade Phari'eerne wid les>, tid en
olidcNg männd af utwärles stadqar, mera
tiexande ttl ffyddande af jkrymleri, än til
en sann Gudaktiqhet- Detta war en börda,
et ok. I jämfsrclse dermed, kollar lesus
sin sallggörande lära Hfven en börda, men
med den ffillnad, at den är lait och liuf.ludarne hade älagt siq och andre ssdaneulwärtts vlig:er, som woro nästan omöjlige
at efter ef.va. är lesu r liqion
fatlig, Utt i ljuf i detzföljder. Man will icke til de swZrig.
heter, som möla en sorgfällig Chrlsten; ty
d'gdens segcar äro ofta durl k.'pta; i detta
afseende kui.de äfwen lesus för sin lid och i
ft/merhet i afseende' pH det davarande mot«
Mnd.t af Phariseer, säga, at den porcen
;vi-r och den wäZen smal, som leder
ril llfwer, d- <l, Hans hälsosa.nma lära, med
detz ulöfning, fann ännu icke sä manga ifri.ga anhängare, som lastens wäg, hwilken as
det pharisaissa högmodet hemligt och uppen«
h,rt underftölts iMath. ?: 13), Smänin»
gom segrade dock lesu lära i werlden, och
manga sinom tusende bekännnre baf.vaibland alla folkssag honom tilfallit. Detta
gifwer el bewis, at den banade salighetens

wäg



wäg sr oppen> är tilgänglig, Hr lält at fin-na, och ljufilg at, tyqndra.

Afhandllng.

3et är icke blotl ttt upmuntran ps dygdens
wäg, som den Chrisieliga scdolaran afmä»
las läsom l<^tt, hwilket dock wore lika !äf.
wärht, som den försiktighet, hwarmed
xe handia, dä de de bitlrasts lä-
kemedel. Men wi behöfwe ei framställa den
ädla religionSläran annerlundcl, än bon är
i sjelfwa werket. Emot alt, hwad ömsom
religionefiender och swärmare, eller öftverÄ
drisne andaklsmän päbörda henne, söso!N
en lättnad för wärt hjsrta, genom bewisst ah
hon sr lätt.

i) I grund af defi cpdligaste och rona»
sie förestrifter. lefu lära taiar til det all-
männa ock sunda försiändst, pä det mäst tll-
fredsstäNa!>,de sätt, uplöser alla swärigheter,
segrar öf/)cr alla fördomar, underhaller kär,
leken tillsayningen, behöfwer icke widluftp
ga betvis m W, Man jämföre lesu lära,,
bade til detz fanningar och lefnadsreqlor,
k.wilren annan R.eligion eller kunstapskäila
ftm l'ä!ft, Kos de werldswise; Den lättafts
för försicmdet blifwer altid den af Gud up<
penbarade, rch för den orsaken är d-§ ul»

och werwn ädel och
Eä föreställo äfwen Mofts klarhettn afG-lds



ftrdnngar, ock lätthetsn atdem eftetkomma.
5 Mos 3«: 11—,Z,

2) Hon ialar til wärt hjcrta, h. a. m
sin ulofning är hon lämpad efter war ande.
liga narur. Btt är et bebof för wZrt hjer«
ta at älsta och wata älst.de of dem, som
bidraga til wsrt lifs beständ. Ofwerfötom
denna naturliga kärleksn emellan föräldrar
och barn, emellan wänner inbötdes til
det högsta Wäsendet; Skulle den finna mot«
siä.nd i wsrt inre? At älffa lefuM of M
wär själ, och bewisa csi säsom trogne eftee-
följare til honom, monne.wäl delta fötut-
sätter nägot lväld pä wara egna känstor?
Vör det icke wara otz likasom mebfödt, ems»
dan lesu namn och wälgerningar äro a2»
mänt erkänbe, allmänt ulspridde. Ät wara
vdmjuk af bjertat, mild, barmhertig, wälgo»
rande, tälig. fötnöjd, m. m. sto förestrifter,som ingalunda sirida med wära urspnmgli<
ga dcgar. Bewiset detuppa ligger uti men»
niffjans forsta alder, dä bon likasom fram.
kommer ur SkaparenS händer, Säsoni Oub
läter af'barnas och spenabarnas mun förkun.
nas sit laf, enligt utsaga, och lesus
fäger: Lärer barnen kolNMatilmig säät
känsicm af lifwet, sänhetsbegHret och ksrle«
ken, de forsta ostulbens utlrpck, Och om det»
ja* i wär barndom sä Ma medwetands afWZra offyldiga begär, denna otunnighetvm
det onda, kunde i lifwels följande äldrar
förandradt fortsättas, won det wiserligel,



en formur emot alla laster; o, Kuru siäntz,
sqtigt och sällt stulle ei tifwets bana wan»
dras! Men Utrreklingen af kraf ee,
behofwet af en större erf renhet och werk»
ningskrets, föret men"iff!an ofta de irr'gä
lust. rnas wsa Hwib ar da det, som stall
tilbakahälla eller stersöra benne? bwaoär,som underhie ver
ulöfntng? Or icke bältringens lära och vrd»
ni.,g ljuf, eller r det en bbrda?

3> De krafttgaste medel til CKristenbo»
mens bcfrämjande, sä w'da det berorafmen»

ftnnas warä detza: En Chnstetitl up»
fostran, sromnia god sanchälls»
ordntng. Nödwändladeten härof kan lika
sH lilet af nägon förnustig bestribas/ som
de§ oftlbara nytta Det wore ju orimligt,
at med motsatsen häraf beqära, at de Chri»
steliga sederna i wertden stola hafwa större
framgäng. Wär Frälsare hat derföre for-
drat, som en owilkorlig pligt, af mognare
Christne, at pä alt säit fbrekomma förförel<se. Han utrop>ide we öfwer den syndiga
werlden, för förledelse stull; ban wisave,
huru straffbart förhällande upkommer hos
barn, i onledning af de förHldrar som sjelf»
we äro onde cch fZrsumlige. Ar det af Chri<
stendomen at wänta stsrre werkan, da men«
nistjor sjelfwe med yltersta krafter, eller meh
wärdslöShet, aroeta emot sin egen, sinä li<
karS, barnS, undersätares wälfärv? S5
lätt Christendomen i sin natur är. sä swär

blif»



blifwer han stundom genom förwHnda up,
fostrings degrevp, guiom lättsinlnga umgcln,
gen, och brlstfälliga mennijljostadgar. Den
ömsinte lesu wännen mäste föruidra sig, at
dock finna sa mycken ftukt i Herran. Obe»
aripliga äro Guds wägoc; Hans nsd förmäröfwer allt wi länke, ja aswen alt hwar.uti wi briste.

4) Med den sällhec lesu lära ostiljak»
ligt medförer, werkar den äfwen uppä de§
lättare framgäng i Christenheten. Salig.
heten är ss närä förbunden med gudkktig-
beien, at om wi endast säae efler lönen, sa»som en dagakarl, wore wckr korta möda tio-
falt ersatt. Men ihogkommom, at dennabelöning är vförtjent, <lr andelig, och Mm
en nödwHndig foljd af wsra gerningar.
Rätlfärdigheten, som förelade otzwärapNg'
ter, bar of näd besiämt deras frukter Sa«
lige äro de renhjertade, sakcmodige, barm.
herciZe; FZrsdlingen af wära sinnens
l>ruk, medbringar et ödlare nöje af det jor-
dUa; och wore ctz icke detta tilfäne öppet,
utan wi borde afsäga oZ alla lifwetS alä-
djeämnen, säsom en inbillad andakt ofta fer«
drar, sä hade Christendomen oändligt störremotständ at frukta.

F) lesu ostraffbara och sullkomliga ef«terdömme är det stora lättningsmedel förvtz pä dygdenS rväg. Den enflige want>ra«
ren irrar snart, af ledsnad förlorar han den
rätta wägen; men umgänget med en lrogen

w<ln



wän och uprättar hsnöin.
n?! kännenl lcke d?t det
d; i lesll efterfsNd. -Hwar och en ware sS
3i! jlnnes, soin lesuZ Chrlftus wsr.

Ohristnas styldigheh at am och
prisa fin Oud.

prisav -Herrans näMn, Mwen wZL
Wud en stor ära 5 Mos. gi: 3. B3or»
jan til hen högtidliga lsf äng, som Moses i
hela Ilraelitlska menighslens namn ftam<
bar, "ä de wuro nära ttl det förlafwabe lan«
det, Hogre Ämns gifwes ej för en dödeligs
tankar, än Gnds dyrkanswärda högbet; ty
hw d (!r det läf, som ssänkes ät menniskjor,
antwgen tze silta pä Konlmqathronen, elleö
innehaf va andra äroställen, eller sro
mägtige> rike, eller ock genom stora be»
drifter tilwinna ssg sinä ltk.rs beuntzr^n,
eller genom blottg af del utwärtes
lpsand;, wilja stimra för en snakt bedra<>
gen werlb; hwad sr .det emot det osynllgci

Majestät? Ö, I fötgHnglige
stoftels barn, ssm sä osta beundren. tilbes
djen et intet, en stuggc,, tilbetzien ebra W
kar,. fiyktiga glans, deras ssotVerk,
kanffe äfven lasterz weten dock. at
het Zifwes et mba högre föremäl för beun«

bran



dran och dyrkan, än ärans glitter, och mar«morns färg; weten, at med högre förtjuS»
ning ätffilja Skaparen ifrän Hans stapade
werk; lären at stilja ffuggan ifrän kroppen,
och foradla edra wordnavSoffer! Hedendo»menS werld föll i det wanheorande afqude.
riet, genom en tom beundran af det siinli-ga, och förblandade den osynlige Gudens
majestät med de ffapade tingen. Den Ewi-ges majestät bar dock lyst och kunnat bestä'
das ända ifran stapelsen, Han har tidigt
nog gifwit sig tilkänna. Et helt folkflag
war wittne lil Hans dagliga under och wäl-
gärningar; det hörde Hans läf förkunnasgenom de hänrpckte Propheternas mun. Al«
drig offrade dess ännu smickret ät nägra in.
billade gudar pä jorden; de hade et högre
ämne/ som ej war underkastadt smicker.

Afhandling.

Hörundran och wsrdnad äro de ksnsior j
själen, som upkomma wid föreställningen
om näqons stora fullkomligheter och focetrs»
den, Hwilken wördnadsfull be-störtning mä»
ste icke intaga osi, sä ofta wi med tilbörlig
eftertanke betrakte werldzn, otz sjelfwe, och
Försvnen. Skulle wi icke uti alt erkänna,
högakta och prisa wär Gud?

Tilfälle och ämne til GubS läf framter
!) hela naturen och stapelstn; SZsom dage.

T lige



lige östadare deraf, upmanas wi at uplyfta
beliga tankar til den Ewige. David besöng
Hans läf esomoftast; t. e ps. ,48. "Lafwer
-Herran i himlar Lafsäger honom,länglar,

och alle Hans härar; Lafwer honom Sol
och Mane , , alle lysande stjernor - .

air, air läfwe denHögstes majestär Hans
ära är hogr öfwer jord och hinnnel."

Den stuwma och känstolösa naturen kan
ej blonda nägra toner, at tolka et werkligt
läf; men sro spären af Guds Allmagt, dem
hon hpser,dersöre mindre kännbare? den
Högstes ära uti de stapade oförnuftiga krea»
turen mindre ögonstenliq? Men om nu al<
la ssopade werk, som rä jorden bibehällaS,sro likasom et aftrpck af den OförHnderli»ges magt; om den widt.utsträckte stjernhim»
meln, genom sin outstäckliga glans, genom
lusende werldskroppar hwilka där röras och
hafwa sin utstakade gäng, bebädar och pri«sar deras härlige Uphofeman; om solen, uti
sit wälgöraude lopp, hwarunder hon uplif-
war alt uppä jorden, förkunnar det ewiga
ljufels ursprung; om mänen beständigt up'
gär och förändrar sit lopp, til Skaparens
ära; om olla ärets omffiften beständigt, up.
pä den attwise Gudens föreffrift, bibehällaSi sinä jsmna laqar;
lifiöst och leftvande är pä jorden, beror af
banS wink, som Ewig Hr; hwad läfsänger
ffola da framföras af de med känstor begäf<
wade warelser? "I Rommgar pä jorden,
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och alla folksiag, I Furstar och alle domap
re, bädo gamle och unge, o, alle warelser,
läftven Herrans namn!" (ps 8: n. 12 )

2) Guds uppchällande inaFr och För,syn. Uti kropparnaS werld ädraga sig säll»samma naturenS under, ombyten och oför»
modade förändringar, gansta hastigt wär up.
märkfamhet, och upfylla ofta med bestört-
ning, ofta med förtjusning. Lika sä mpcket
hjertat förffräckes och ryser wid en hastigt
upwärande storm, dä himmelen morknar och
döden tyckeS swäfiva emellan den blixtrande
ljungelden och det förffräckand.e dundret, äf«wensä uplifwar deremot den snart upklar»
nande himmelens dotter det biifwande sin«
net, förffingrar alla mörkretS och dödenS fa»sor, gläder jordens inhyggare, och rörer de-
raS läppar til enstämmiga läfsäliger. Tilbe«
djanswärde Gud! du sänder stormen och
mörkret; du sänder äfwen ljusetSmilda strä-
lar. Och hwad ser jag i din regertng med
mennistjorne? tydliga spär af din gr.äns»
lösa godhet Jag will sjunga om ditt namn,
och läfsäga big, du Allrahögste. Utaf stoftetberedde du wär warelse, och ffänkte otz de
ädlaste gäfwor; Du mättar osi med dageli»
ga wälgärningir; Glansen af dina prls«
wärda fullkomligheter omgifwer osi, och din
vutransakeliga stprelse i werlden gifwer tu«
sende ämnen för wär tysta beundran. N6r
wi genomwandre wärt flägteS och alla folk»fiags öden ps jorden, stadne wi bestörtnings,
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fulle wid dig, ewiga Orsak til alt; wi up«
täcke, til wär egen tilfredsställelse, at alle»
städes din osynliga hand förer det hjul, hwar-efter mennistjoflägtcts föränderliga stick sty-res; WördnadSwärd är du. i tlllätelsen afsjelfwa hedendomens blinda natt, bwarifrändcck tusende fromms och wise menniffjor a»
kalla ditt okanda namn; ännu mera pris.
wärd är du uti beredandet af menstlighetens
uplysning

Hw.lka förundranswärda händelftr
framler icke GudS uppenbarelse för Israeli.
terne, et folk, som stulle bewara Hans känne«
dom i den fordna werlden; och hwad him,
melstt läf ulbreda icke Christendomens sann«
färdiga häfoer! Man behöfwer dock icke
wara en djupsinnig granffare af menniffjo»
siägtet, för at underhalla denna ffyldiga
lvördnad emot Gud och lesum. Radfö.
rom en daglig erfarenhet. Hafwen I, Christ<
ne, kunnat förglömma de underbara Händel,ser, som tildrugit sig innom eder egen lef»nadSkrets? Det är omöjligt, at upräkna
föremäen eller bestämma gränsorna för wsr
Gudsära, och Hans!af; tu sä widstrackt
yimlarna förtälja Guds ara sä omätliga
äro hanS regeringslagar pä jorden. Mi al-
la tider, uti alla aldrar wisar han sig stor;
alla samhällen och riken stä eller förfallage-
nom Hans kraft; Hans wälsignelseS tällä ut-
gjuter sig öfwer alla stapade ting, och Hans
barmherlighet fiödar öfwer osi, sinnlige, swa»



ge warelser; Med bestörlning, med blpgd
.och en kärleksfull wördnad ftpr den änger.
fulle, ifrän djupet af sin smärm. ti! nadens
gränslösa thron; förwirring blandarsig med
det wördnadsoffer, han>frambär; han glä-
des, tilbed r och förstummas, iik Job, dä
den Ewige frän molnet swarade pä banS li«
dandes rop. Och du, Gudomlige Aterlösa»
re! stulle icke jag hwarie gäng dilt namn
pä minä läppar röreS, kanna en helig bäf<wan, benndra och prna dig i mit h,erta,
Dig, inför hwilken sig stola döja allas knein,som i himmeten och pä jorden aro, sawc al<
la tungor dekänna, at du är -Herrcn, Gud
Fader nl ära. lphilipp 2: iu, n.) -

Sarrer, at lafwa wär Gud och lesum,
bestär

l) I anda och sanning Nödmändighe-
ten häraf bMfwer icke a nyo bewisis. Gö«
rom lillämpning. huru det ffall ste; ellerrät»
tare, förtlaroln för hmarandrc den himmel-
sta glädjcn, som hjenat tanner wid betrak-
tclsen af den Alsmägtiges wägar. O, min
Gud och Far! stulle ej det känflofulla hjer.
tat, du H.ldade, lisiigt röras til högaktning
öswer dina fullkomligneter; ffulle ej dennn
tanken med glädje sytzelsälta sig, at ftnna
och äterfinna dig pä en joro, som bär de
tpdligaste märken af din dprkanSwärda wa«
relse; stulle jag wara nog djerf, at ur mit
minne och bildningSkraft förjaga intrpcket
af din godhet, dm magt och wishet? Nej,
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Keligt will jag bewara denna dyrbara kän»
sian, ofta ffall den hugswala mig, den stall
förnyaS stminstone i alla de lefnadsffiften,svm äro märkelige för min odödliga ande.
D ck, hwarföre stulle jag binda wördnadens
offer endast wid nägot utmärktare tilfälle?
Hwar hälst jag ftr dig, Oändlige, hwar
hälst mig tuckes höra din röst, ffall jag med
häpenhet, med förljuSning päminna mig di,
na drHpliga under; Midt under förströelsen
af minä läfliga göromäl och nöien i «erl«
den, ffall denna sucken höjas til dig; i fjelf.
wa motgangens stund stall jag prisa dig,
Beundranswärde, och uti sjelfwa öfweril.
ningen, den jag icke ännu är nog msgtig at
förekomma, ffall din nadS ärofulla glanS
belegra och förffingra mit hjertas brottsiiga
rörelser. Aldrig för mit hjerta lryta
tilfälle, at i Mhet beundra dig.

2) Wördnaden yttre sig äfwen i tal ochätbörder. Hwarföre hafwe wi wäl undfstt
af wsr Skapare känsioförmägan, hwarföre
alla de yttre sinnen och förmögenheterne; til
hwad ändamal den outplänliga drift, at i
wära utwärtes ätbörder uttrycka det, som
wärt hjerla menar? Monne wäl den Als»
wägtige stapat wära ögon, at wara blinde
wid all naturens härlighet, wära öron lom»
hörde wid det läf, som omkring otz i den
wida ffapelsen ljuder, wära tungor, at an«
tingen wora stumme, eller ock framföra la<
fiernas ohpggliga namn; o, hwarföre hafwewi



wi fätt denna» ehuru fwaga och sinnliga,
dock undranswärda kroppsbpggnad, detza
lemmar? wära händer, aro de ffapade
för atutsirHck.is tiloförrätler, wäld ochmord?

We, ömkanswäroa we, om wi et endc»
ögondlick hpste dc§., emot Gud försmädande
tankar! we öfwer o§ sjelfwe, om wi ej up.
offre alla wära yttre kroppskrafter til dm
Högstes förhärligande! Men, bwilken säll-
hel, at upoffra wära lemmar Gud och rätt.
färdigheten M tienst! Mic hjerra är redo,
Gud til ar dig prisa och läfwy. ps.
5?: 8

Guds namnS förhärligande bör ffe ej
allenast enstilr af hwarje tänkande Chnsten,
utan ock offencllgen wld wära gemensamma
Religions eller Andaktsöfningar. Redan i«
fran de första menniffjors «nträde i werl»
den, samt genom hela det gamla Förbun-
dets lid. uprepades Guds heliga fordran:
du stall ej Gudsnamu; helgcv och
rener edcr! Hos sielfwe Kedningarne äter,
stallade deHa Gudomliga bud, sa at de i sm
wantro af «en offrade och tilbädo, eburu ej
den sanne Guden, dock sinä dlktade Gudom-
llgheter. DeraS widstepelses mörker stingra»
deS af wär Frälsare, lesus. Det war han,
som äterstälde bade den inre och ytlre an.
datten til sin fullkomliga renhet. Wc>r det
icke han, som, dä han ingeck i det aldrahel»
gaste GudomenS tempel, för at försona wä<
ra spnder, befalte otz fira äminnelsen af den.



na sin himmeissä förfoning, befalte otz up«
lyfta heliga händer til Guds ewiga läf, be«
falte sinä Lärjungar at döpa i sit namn?
War det icke du, Gudomlige Förlotzare, som
sade: hwaräst rre eller fyra aro i mir namn
forsamlade, där will jag wara midr ibland
dem? Du war det, som förestafwade o§
den wälsignade bönen.- Dit namn. o Gud,
n?are helgadr ibland o§! , , o, du war wär

i förkärligandet af din Fader,
. « du föregick otz i sjelfwa döden och i din
himmelSfärd! Christne mä Medes icke
försaka den dyra pligten, at bäoe för sig
flelfwe och jämte sine medchristne ulbrista i
den högste Skaparens och Försonarens läf
och-pris

Deraf tiltager hoS otz sjelfwe i) en
större upmarksamhec, bog och drift, at med
fjäl och hierta Helga og at Gud. Radfrä'
gom hwad wi ostndigt erfare. Huru brinner
»cke wärt hjerta af kärlek sch wördnad för
den Gudomlige, dä wi med andre samman<stämme uti andäktiga läfsänger! Huru kraf-
tigt werkar icke det pttre uppä war själ! ty
wi äre af oZ sjelfwe tröge och ofullkomligs
til det goda, och lika sä litet denna sinnlig.
het kcm afklsdas i dödligheten, kunne wi ock
sakna nägot yltre sinnligt medel, för at bin«
das wid det andeliga. Gud har sä wisligt
lnrsttat wZr natur med sinnliga! kHnflor,
samt med Christendomen förbundit sädane
öfntngar, som dels sätta gränsor för mär
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flygtighet, dels öfwen uphoja sjslen til en
böZre grad af fullkomlighet. Wär ii,re kän,
11a är med den yttre sä närä förenad, at,
säsom den förra wanligt uibryter i den sed»
näre, sä har äfwen denna yttre andakt et
siags intrpck pä den inre- Wi upmuntre
vsi sjelfwe, genom den andakt wi förrälte.

2) HoS andre mäste det wäcka en kraf-
tig täflan, dä wi med hjerta och mun förhär-
lige den store Gudens namn Eller stole
wl blygas, at för andre ädogaläaga den dju»
pa högaktning, wi örc Gud ffpldige; bly.
gas, at bekänna lesu namn i werlden,. och
i hansegen Församling? stole wi neka wä«
re medbröder den uvbyqgelse, som wärt ef.terdöme kan lämna? Förkunnom, offentligt
och inbördes, wära wördnadsbetygel'"er för
Gud och Chrisius; lätom wärt ljus lysaför
mennistjorne « !

Men, hwad winner den Högsse qenom
wara yttre läffänger, och alla Religions»
bruk, ropar högmodei; la, hwad winner
den Högste? Hans Hra kan icke förökas afwärt läf, eNer minffas. Men

Fräga endast, hwad du sjelf winner.
Ar det icke sdelt, at se Guds Rike och läfpä jvrden utwidgas? Känner du icke för«j
nöjelse i den stund, dä Skaparens läf fram.
bäres, och Hans förkunnas?
I Församlingw will )aZ läfwa dig, HerrelPs. 34: 2.

Cn



En Tbristens förödmjukande iw
för Gud.

"Owad är der, du icke undfatt hafwer;
hwi berömmer du dlg da, du der ic«
ke undfärc," d Cor. 4: 7) Intet owärdi<
gare sinnelag gifwes, än högmodet. och det
wilda utbrottet af en gränslos egenkärlek.
Uti sin inbillning tror den högmodige sig ä«
ga alla fulltomligheter, företräden, för.
mänsrätt; ofta uphöjer han sinä uppenba»
ra fel och brister lil et wsrdo, som dygden
endast tickommer; han är tillika otacksam e»
mot Gud, och förolämpande emot sinä likar;
uti andaklen är han den störste strpmtare,
emedan hanS stälta sinne önffar at spnas en
jfrtg religionsbekännare, utan at dock wara
det i sjelfwa werkit; uti umgänget firäf och
löjelig, huru ffulle han kunna deltaga i
wänffapens rena förtroligbet eller i nsgon
lefnadsförbindelse upfylla sin pliat? Ar
han nägon gsng barmhertig mot nödlidande,
sH ster det pä et äresjutt, spotfft och' krän«
kande sätt; korteligen: högmodet är, näst
den ojurista sinnligheten, kallan til de Ma
lasier, källan til oordning och olpcka i menff«
ligheten; högmodet förwandlar sig stutligen
til et flags raseri och uppenbar Zudlöshet.
Fräckheten frägar med Pharao: ho är Her-
ren, den wg höra stall? och ställer sig med
Herodes i jämförelse med det Gudomliga
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Majeststet, för at utropas som en Gud.
(Ap. G. 12: 22.)

Swage matk, ho är du, som wägar up<resa d«g emot Skaparen? hwad Hr dit lif,
dina gafivor, dit alt, om icke en oförtjent
stänk?

Afhandling.
i) Den Christeliga ödmjukheten i sin natnr.
H) til sin lverkan i umZänZec»

Första Delen.

sr et fast bemödande, at er-
känna alla wära gäflvor. säfom en ffänk af
Gud, samt högatta wära medmenmffjorssanna wärde. En Christen är altlä ödmjuk
inför Gud d. ä i sit förhällande til honom)
och inför mennistjor. Det sednare kan ostaäga rum, oagladt det förra brister; ty manser mängen wara ödmjuk, höfizg och tienst»
aktig i umgänget, men kallsinnig och djerf i
sinä utlätelser, när det ankommer pä Guds
och lesu Christi ära, En sädan öd«
mjukhet är likwäl et tomt ffal emedan där
saknas högaktning och kärlek för Gud, ut-
om hwilken intet sinnelag euer förhällandeförtjenar nanm af dpgd.
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Naturen af odmjukheten 6r altsä osiri»
digt den, at framför alt erkänna vsi inför
Gud, hwad wi äre, nemligon

1) Aldeles beroende af Hans wilja, n«d
och uppehaUande maZc. Denna känsta bör,
wid asyn af hela stapelsen, hoS oh intryc-
kas, dageligen förnyas och befästaS Wär
erfarenhet kan ej annat, än lifliqt bekräfta
det Ar det wäl möjligt, at mitzkänna den
stora stillnad och det.afständ, som äremellanvg och Skaparen? Aro icke Guds siora full»
komligheter uti en öppen dag; är icke be-
greppet om Hans befallande rätt och lagar
l sjeifwa wär natur grundadt; förkunnar
icke wär siutltga utgäng ur lifwet, at det
war genom honom, wi undfingo detta lan?
Alla öftiqa Guds wälgärliingar äro oför«
tjenta. deraf förödmjukar sinnet;
och huru kan en Christen, som wet med sig
sjelf, at ban endasi genom lesu heltga lära
och werksamma efterdome kömmit til den
ondeliga fullromligheten, huru kan ban um-
bära denna nödiga kunskap, sä wäl om Guds
höghet och öefallande rätt öfwer sig, som hanS
deremot swarcmde ringhet?

2) Medwetenheten af wära mänsta bri<
sier, swagheter och ofullkomligheter, omöjlig.
heten at, efter det bästa upsät, kunna dem
besegra, ja, sjelfwa straffbarheten af wära
llpsätliga eller ock öfwerllads gärningar, ma»
ste wlrpcka blygsel i wart bierta, emedan wise cg wara, hwad wi icke böre- Denna blyg.
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samma känsiä är owedersägeligen den Chri«
steliga ödmjukhetens beständsdel; tuman ma
upböja wär natur huru som hälst, man mL
förädlo henne, enligt wär bestämmelse, til all
möjelig rättsinnighet; ltkwä! röjer sig men.
niffjan i alt, och bör se sig underkastad den
RätlfärdigeS dom för at winna Hans barm»
bertighet. gack icke til doms med
din rjenare, för dig är ingen
rärrfärdig Anglarne äro icke för honoin
rene, myckr mindre e,; inennistja. Job. 15:
14. 15.

Men stiljom ifrän wärt begrepp om öd'
mjukbelen, det läga föraktet för wära sin'nes och natursgäfwor, ffiljom den falffaför,'
sakelsen af wara timliga behof eller förde»
lar; förkastom äfwen den orimligheten. at
pädikta eller göra sig styldig til alw, äfwen
okända, spnder, och uti sjelfwa nadens ständanse sig som en stpggelse inför Gud Sku!«
le andanS fattigdom bestä den, at göra sig
til den störste spndare. och afsäga' sig alt
werkligt wärde och förtjenst sa wore
ffrymtaren et GudS barn, men den redligs
och ftomme förlorad. Nej! at bögakta GudS
siora fullkomligheter, wärdera bans gafwor,
men anse sig oförtjent til all Guds barm.
bertighet det är at förödmjuka sig införGud-
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Andra Delen.
deraf wisar sig i war samhslliga

lefnad, ech i förhällandet mot nästan. Densom erkänner sit sanna wärde, säsom en
följd of Guds wilja och kärlek. mitzkänner
icke andras förtjenster, wärde, fsreträden m.
m. At i grund af jämlikheten, och wid en
oparttff granffning af wär nästa, högakta
Hans sanna dygder, at icke förgäta det fö«
reiräde han kan äga framför vtz, anten i
lpcka eller sinnes anlag, samt under ombö,
met om Hans swaghcter, dock altid beräkna
Hans öfwerwäqande bättre egenffaper; at
wid jämförelsen af wär eqen och nästans
gäfwor, snarare tillägga wär nästa meraän
mindre, hänre berömma och wända til en
god sida, än tadla det, som icke ör sä up-
penbart; detta är ödmjukhet inför men'
niffjor

Deraf följer i) at wi icke äre pligtige
at förneka det fsreträde < Gubs och menni'
stjolag, men i spnnerhet wär bcpröfwade
fromhet. lillclgger otz framför Guds och san«
ningens föraktare; 2) at wi icke böre, med
et nedrigt smicker förställning och öfwerdrif»
wet beröm eftertrakta werldens wänffap; tp
det krppande sinnelaget strider emot en CHr>
stens sanna wärde, 3) Nti det enstilta och
ossentliga umgänget böre wi wisa dem be«
der, som heder tilkommer, wara anständige,
blpgsamme och ffonsmnme uti pttrandet om
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dem. eburu de ocksä icke altid förtjena wär
aktning. Christne äro undergisno all menst»
lig ordning, för samwetets stull.

Mr ffyldiga tacksamhet emot
de wälgerningar, Gud os be-
wisat.

Herran, min själ, Hans heliga
nnnm och föryäc icke hwad myckec Zodchan dig giordr hafwer" O at denna tack.
sägelse säng, hwari den helige David in-
stämde, >Ps. 103: 2.) mätte föras af hwarieChristen, förnvas med hwarje dag af wär
lefnad, samt stärka och bibehälla osi uti et
stadigt minne af den kärleksrike Gudens wäl.
gärningar!

Huru outsägeliqt god o.ch wälgörande
ör «cte den majeftätiffe Guden! Hwem kanräkna Hans nadeprof, tp hwart hälst wi wän.
de upmärksamheten, teknar sig Hans godhet.
Skulle ej wärt hjerta gläda sig deröfwer.och bewisa sig erkänsamt emot honom? Trö-
stefull sr den sanning, at Gud älstat ochöl-ffar osi Betrakta naluren i alla detz mäng»
faldiga källor til wälsignelse, belralta na«
dens dprbara werk; uti naturligt affeendeär du GudS stapade werk, uti Mens
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rike är du Hans benädade. David prisar i
synnerhet det fednare. Mycket större ffäl H.
ge wi dertil, som wandre i dagen af den o<
wärder!iqa locksalighet, som lesu lära til.
bjuder och meddelar- Skulle wi wäl med
kallsinnighet bemöta den Försonaren, hwil«
ken wi dafwe at tilffrlfwa all andelig ftid
och salighet? Nej, brinne wära tacksamhetS
offer opubörligt uppä den ttM andaklens
altare. och förlore sig aldrig iftan wart hjer»
ta, det Ma minnet af GudS och lesu stora
wälgärningar.

Afhandling.
i) Guds roälgerningar.
2) Tacksamherens arr.

Första Delen.
är den själens kanssa, hwar-

mcd wi !ifl,gt erkänne en annans wälwilja
emot csi, samt längte at pä nägot sätt meder-
gälla den. Hil hörer altsä bäde erkänsta, och
begär, at den andras godbet. Det«
ta stadnar llkwä! ofta i blotta önffan, ty
den fattige, ehuru erkänsam, har ingalunda
tilfälle, at ersättä en bewist wälqärning. Och
hwarmed ffole wäl wi mennistjor, kunna
wedergälla de mänga kärlekSprof, dem Gud
otz bewisat? men han fordrar af otz endast
en upriklig erkänsta.



Upsökom grunderns til denna wsr stv!>
highet; men monne de kunna upräknas?
Hwarje ögonolick i wär lcfnad, hwarje an»
dedräat är et bewis pä Guds kärlek emot
otz. Detza wälgärningar äro

D Oändliga, Se den upgäende solen,se den ljusa wändraren, som om natten be-
ledsagar dina stigcir; ffäda fältenS rikaste
gröda, hafwets, luftens och jordens oräkns«
liga djurflägter, af hwilka du erhäller bäds
näring och andra beqwämliHheter; än me<
ra, framträng til kännedomen af dig sjelf,
dit lifs första ursprung, upvehällelse och un-
derbara beffyddande; » - ffäda alt, och säg
sedän med otacksamhet: detta är et grand, et
lntet, eller mit werk. Dock det är förgäft
wes, du wänder ögat borrtifränSkaparen,
ty säsom Hans godbet är oföränderlig, och
Hans wälsignelses förrad outtomlige, sä pä-
minna de otz altid om honom.

2) Oförcimre. Ho är den menniffja,som wille berömma sig af sin egen wishet
och förtjenst? Hwad äre wi, hwad förtje-
ne wi sasom belöning? O, hwilka swaghe'
ter,,brister! syndare, som dricka orättfärdig«
Helen sasom watten, kunna ju ej annat for-
tjena, än idel bestraffning; Dock läter Gud
sin sol upgä öfwer goda och onda Han
lockar oZ til bättring. Ju mindre wi has.
we förtjent/ desto större bör wär tacksamhet
wara.



2) De hsrflyta af et faderligr wälbe<
hag, och hofwa til afsigt, at genom kärle»
kens band förena esi med war Skapare och
Förfonare, Dertil behöfweS icke mpcket be.
wis, tp bäde wär förnuftiga natur och sam»
wetet, jäsom ock uppenbarelsen, ftger otz, at
Gud bestämt o§ til lycksalighet-

Z) De äro ofta oförmodade, utom all
wär ulräkning. genom en fördold försyns
stickelser v§ tilstlnde Sä mhcket mera up»
mana de otz til en tacksam erkänsta. Huru
mänZa vförutsedda höndelser i werlden baf«
wa icke medfört vtz wälmagt, heder och andra
fördelar? En Joseph uptages i Pharaos
Hof, en David uphöjes pä Konungathronen,
Histias winner dubbelt lsngre lifstid, och
den fallige Joseph, lesu fosterfader, begäf-
was i sit armod af de Osterländste Wise med
dyrbara stänker. En dagelig erfarenhet wi«
sar, huru den fattige förhjelpes osta ur sit
förtryck, den wanärade och förföljde kröneS
med ära, och för den, som suckat i sorger och
sinnesqwal, upgar oförmodadt glädjenS sol.

Andra Delen.

tocksam Cbristen sr förbunden at
i) flitigr betrakra mängden och storhe»

ten af de Gudomliga wälgärningar, hwilkasä wäl i naturenS, som nädenS, rike ymnigt
finnaS ech njutaS. Det är ingalunda nog

M



til war tilfredsställelse, at blolt Helga nägon
wi§ dag eller tid til äminnelsen af Guds
godhet. (eburu det dock altid blifwer nödigt
til war upwäckelse, säsom man sex af de of«
fentlige högtiderne bäde hosludarochChrist»,
ne), utan wi böre sjelfmante, wid njutnin»
gen af det goda, teda wära tankar til bo.
nom, af hwtlken all god och fullkomlig gäf-
wa kommer. Hwad är naturligare, hwad är
lättare? AfffrsckomSicke genom det
liga exemplet af de nio spetälffe, som woro
otacksamme mot sin wälgörare, lesum. De
öfwerlämnade sig til högm>odet och tanklös»
Helen, da den tionde följde sit hjertas from»
ma rörelse. Qwäf altsä icke i dit hjerta,
utan underhäll beständigt denna känflcm,
och gör henne tll en dagelig sinneSförfatt«
ning!

2) Lika nöbwändigt är, at hoS osi un-
d«!.rödjä alla inbillningar c»m egen förrjenst,
eller nägon stags rättighet til Guds wälgär«
ningar. Hwad större rätt ägde du, som
föddes i et lpsande ständ, eller ärfde dina
fäders jord, at af dm Skapare utkräfwa
detza förmoner? Blinda menniffjoförstand,
otacksamma sinnelag! Wi alle äro barn af
en och samme Fader, hwars wiShet olika
stiftat sinä gäfwor pä jorden.

3) Nödigt. at pä alt M wisa sin er«
känsiä, genom sörkunnandec af Guds wäl«
gärningar, genom deras anwändande til
Guds ära och wär nästas wälfärd. Sä gls.

U » dje»



djefullt det sr, at sjelfwe paminna otz, hwad
godt wi ätnjute, sa upmuntrande är det for
andre, at deltaga uli wär sällhet, sfwensom
tacksamhet. Den fromme glädes och tackar
sinGud, äfwen för den rika wälsignelse,
Hans näsiä wederfares.

Men hwad ör det, som tilbakahäller tack<
sambeten hos sä mänge menniffjor i werl-
den? Tor hända är det denna blinda sinn»
lighet, och sjelfwa besiltningen af dtt jordi.
sta; den fattige är merendels tacksammare.
Beundrom derföre GudS wishet, som ofta
oförmodadt borttager det jordista, för at le.
da den otacksamme til sanSning!

En Mristens förnöjsamhet och
undergifwenhet under Guds
wilja.

Verldens belrnktelse bör nogsamt hafwa
lärt r§, at, tillika med det föränderliga i na,
turens lagar, äfwen infe det oföränderliga,
samt i bägge afleenden beundra den oändli,
ge Gudens maat och wishet. Sjelf oförän-
derliq i sit ewiga wäsende sinä bestut och
sin faststälda siprelseplan, äger han dock den
vinstränkiasie fribet, at pä mängfaldigt M
i wetket sialla sinä stora ändamal, ulan at

der-
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derföre uolosa de allmsnna grundsatser, Hans
helighet fattat. Den ewiga ffillnad emellan
godt och ondt/ förblifwer altid orubbad; men
til det godas befrämjande har han liksom
förbehällit sig en gränslös magt; äfwensK
wid stprandet af det onda. Men hwad är
icke godt i Hans stvrande hand! Delta tilN/
liga onda, som sä mpcket uttröttar menni»
stjans forffning och utprätzar bennes suckar,
är dock icke annat, än en instränkning af
den högsta sällheten, eller en förberedelse der"
til. Wisar icke en owedersägelig erfarenhet
detta? Huru fäkunnigt, at knota öfwer
GudS wisa stprelse, när wi af sjelfwa följ<
derne igenfinne desi afsigter!' Ingsn ting är
föränderligare i werlden, än det wi kalle
godt och ondt, lycka och olpckc»; Utiintetwi'sar sig Guds fria behag tgdligare. Och
hwad det moralista eller andeliga onda be«
lräffar, se wi äfwen Guds mägtiga wilja
lil war bogsta forundran sytzelsatt, at deraf
leda et fiutligl allmänt w<U,

Äro himlarne underkastade Guds wisa
Regering. sa bllfwer det en outsägelig tröst
för otz>at tänka detsamma omotz menmffjor
Gte din wilje säsom i hiinmelen <- «

Afhandling.

och tilfredsstäzlelse meb
Guds wilja, är den ftomma böjelse,^hwart.



genom wi bewise otz nöjde med Guds for»hällande, d. 6. med alt, hwad han i sin re.
gering behagat otz tilsända. Den är wida
ssiljd ifrän en kallsinnig likgiltighet, bwil»
ken de hedniste Wise betygade, i gruntz af
den blinda siumpen och det oblidkeliga ödet.
En Christen är öfwertpgad om oförmögen-
heten och ringheten af sig sjelf, men om sit
beroends af Guds behag; hwaraf följer, at
ban är förnöjd med sit närwarande tilstand,
säsom i Guds behag det bästa. Wid utlved
landet of denna säwigtiga sinnesförfattning,
anmärke wi, at ben egenteligen Wer sigwid
det närwarande, sasom förtröstan wisar sig
wid.wära förestaende öoen. Denna dvgd,
säsom alla andra. är närä förenad med des»sa, och grundar sig pä kärleken til Gud;
Den kan tcke besiä, ulan et njerteligt söröd.
mjukande inför Gud; ly wär och
Guds böghet fordrar det. Den stnlte kan
aldrig wara rältsligen förnöjd med Guds
stickelser, ty han erkänner dem icke, eller ät«
mjnsione ffer det ej med tilbörlig wsrdnad.

Förnöjsamheten innefattar egenteligen
twänne delar, neml. känsian af wärt bero-
ende utaf Gud, och själens inre förnöjelse.
Lätom otz nu se, huru en förnöjd och un»
dergifwen Chrissen betpgar delta älffwärda
förhällande. Wi folje honom genom de all<
männaste förhällanden och upträden i det
menstliga lifwet.

DI



l) I anseende til Hans ttaturliga gaf<
wor, sinnes och kropps sörmögenheteu Hu»
ru kan et lerkäril säga til den, som detsam«
ma bildade, hwarföre gjorde du mig sä, och
icke annorlunda? Nti olika wätt äro men<
niffjornas gäfwor stiftade, dels genom na.
lurens, d. ä. Skapatens, anlsqgning delS ge-
nom olika tilfällen af upfoftran och andra
werkningsmedel hwilka alla bero af GudS
Försnn. Ingen förmögenhet är sä ringa, at
icke menmffjan, i hwad tilstand som hslst,
kan finna sig tilfreds med den store Skava»rens behag. Betpgar den wilde och ood!a«
de naturmenniffjan en hemlig tilfredsstsllel'se, mycket mer bör den uplpste det göra;
Den enfaldige, som är ffiljd ifrän det gyn*
nande tilfället til en högre förnuftsodling,
har dock i sjelfwa det sunda förständet en
dyrbar ffatt. Han nedgräfwe icke sit pund,
ulan anwände det med undergifwenhet in-
för Gud. Huru mänga andra själs egen.
staper, i spnnerhet hjertats gäfwor, äro lcks
honom tiigängelige och bestämde!

2> Mi lpckans o,ämnare delning,warom
förnöide med Guds wilja, tp det är dock hansom alt ulffiftar, han som gör rik och sat»
tig. Delta är dock beklagligen likasom en
fiötesten för menniffjor, och här är källan til
misiunsamhet, afund, m. m. i det stället, at
deraf borde upkomma wördnad, ödmjukhet,
förtrolighet. Det är ju omöjligt, at wi ab
le tunne här i werlden komma til et lika

til'



tilsiänd i fcrmogenbet, ära och magt; mm
det är icke omöjligt, at under denna olikhel
hp'"a en och samma tilfredsstältelfe, da wi
instärpe hos otz den tanken, at Guds fria
gsfwor äro oförtjente. Huru barnsiig är
icke den fördomen, at wi äre mindre lpckllge
med lttet, än med et siörre mätt af jordlff
sörnZjelse! Fördrifwom plägan af wär e»
gen indillade brist, genom föreställningen af
Guds godhet; glädjom o§ öfwer det närwa»
rande godaj öfwerlätom otz altid til GudS
wisa debag. Alt hwad wi äge, alt hwad
oh i wära handteringar lyckas, antingen
det är mer eller mindre, kommer af bonom,
som är wälsignelsens rika källa och all hug»
swalelses Gud,

3) I wära dagliFa brister, behssoch
Mindre lpckosammtt wärf, warom likwäl til,
freds med det som händer. Hwarföre ffole
wi qwälja ö§ med en omättlig sorg, öfwer
saknoden af delta lifwets flugliga fördelar,
hwarföre plägas wid anftllel af wära kroppS.
krämpor, dem wi ei förutlelt eller kunnat
mota; hwarföre ängsias deröfwer, at jorden
Zifwer o§ i sr en sparsammare afkaftning,
an förut, och ot gsromälen mindre lpckaS i
dag, sn de föregsende dagar?

4) Uti lidander wisar den Christne sig
hieltemodig och tZlig. Tälamodet är altsä en
ChristenS lugna tilsredsställelse med Guds
behag i lidandet. Arofullare fält äger icke
sn Christen at bepröfwas, at stadgas och be<

ls-



lönas för sin kärlek til Gud och Itsum. Li.
dmdets smärtor, olpckans. stormar> sörföljel.sens b tlerhet, rpsiighet och alla p!ä«
gors mängd, ehuru de.mäste i mennistjans
kanflofulla sinne sörst röja sig och liksoin ut«
ftpta i iarar, suckar och jämmer, ffola dock
förbytas til glädjens förnöjda, rörelser och
tänstor. Glad i bedröfwelsen lik Paulus,
lRom: 8: 28.) ja, än mera undergifwen
Guds wilja, lik den store Forsonaren, för<
härligar en Christen sin Glld i pläganS
stund. Oändlig är den tröst han njuter,un<
der medwetenheten af Guds godhet; stor är
den glädje, som lesu narwarelfe alfirar; H.
del är den siänoagtighet, hwarmed bangar
faran, afwunden och olpckan til mötes; men
det är ock endast han, s>enne uvlpstc och
fromme, som kan fficka sig efter Guds wisa
lllj^ädjelse, dä deremot den lasibare, denspolffe och förhärdade anlingen förlwiftar, el-
ler tröstlös lida.

Swage bröder, I som ännu icke köm-
mit til en fullkomlig erfarenhet af det tim»
liga ondaS bestämmelse, utan knoten af o«
förstand, lären eder, at med undergifwenhet
undcr Guds wilja bäde lida och glädjas»

För-



Förtröstan och förtroende til Gud.
v3ud är min saliZhet, jag äv säker och

frukcar incet." les. 12: 2. Prophelen före-
siäller i sm hsnrpckta känfla Juvista -folkets
sramtida olpckor, wid den Babylonista fän«
genstapen, )ämte deras äterkomst och härld.
ga räddning. Segersangen begynner i I!ra«
els namn. Jag prisar dig Gud, ar, ehuru
du waric pä mig wred, dm strängher lit-
-wäl «phörr; ° - prisen herran, och för»
tunnen Hans namn ibland folkslagen !v.z,4)
ludarnes förestäende öden kunde icke af nä'
gon annan, än Propheterne,med witzhet af-
mälas; Hwad de hafwa förutsagt, bar full»
komligen inträffat, och det prophetiffa ordetsr fast. Fruktan och hopp woro de blanda.
de känsior, som underhöllos hos den ludi<
sta menigheten; fruktan öftver de tiltomman'
de strassdomarne omwäflar med hoppet om
Metzianste tidernes salighet. Merendels för.
bindes hoppet. om Metziä ankomst, med befri»
elsen ifrän fängenffapen, ty denna sednare
lvar i slelfwa werket redan en förberedelse
til de Messiansta tiderna. Den sanna Gu«
daläranS äterstöllande och utwldgande ibland
alla jordens folksiag, war förbehallen lesu
tid; men förut borde Juvista samhsllet ä»
terwinna sit lugn, sinä lagar, och religions-
tjenst. Hoppet om Messias kunde altsä hos
de ludarne ersättä eller förljufwa



a«a närwarande och tilkommande bekpmmer;
lp i anseende til framtidens owitza utgang,
har menniskjan intet annat medel, än hop»
pet, Iu säkrare detta hoppet är, och mera
wälgrundadt/ desto sällare.

Afhandling.
1) Nödloändigheten at fircrösta pa Gud.
2) Anwisning om rätta särcec dertil.

Första Delen.

Hörnöstan eller tilförsigr sr den starkasts
grad af boppet. Iu större det goda är, el»
ler ju wisiare dess förwäntade njutning, samt
ju lifiigare öfwertygelsen derom är, desto
siarkare sr wär förtröstan. Den bestär alt-
sä, dä wi tale om Gud, uti en Zfwenygclse
sä wäl om Guds förmaga, som ock benägen«
bet, at pä alt sätt förbällra wart tilständ i
framtiden, samt göra otz sillle och förnöjde.
Förtroendet, hwarmed wi omfatte Guds ölst«
wärda godhet emot vh, är icke stildt ifrän
hoppet om wär framtid.

Nödwöndigt är det, at i alla wär lef.
nadS omständigheter, stiften och utsikter för,
trösta uppä Gud;

i) Wid öfwerwägande af wär egett
sivaghec, at i framtiden bpgga wär lycka,

el-



eller förekomma olyckan. Ack! ufle. matk,som krälar i stoftet, med höga inbillningar,
at kunna uprätta din egen wälfärd! Uptänt
med det starpsintaste suille alt, hwad du for-
wär; framlägg alla medel til din ftamlid,
war försiktig at undanrödja alla faror, hin«
der, molsisnd; och afwäg pä förhand alla
dina förrstaende mödor, dit lifs HHndelser, ja
med et ord, alt hwad du önffar eller mille
fbrmoda, säsom säkert; men snart stall
du finna dig bedragen, dina uträkningar
felstagna. och din glädje forbutt i sorg- Den
siund du iHnkte stiga uppä ärans trap.
pa, se wanäran dig möta, dina rikedomar
förstingras, och alt dig öfwergifwa. Den
wise föttröste säledes icke uppä sig sjelf, ut«
an kaste sinä omsorger pä Herran

2) Men männe werldcns rvänsiap cch
gunst är mägtig. at grundlägga wär wälfärd
ien okänd framtid? O! radfrsgen dä, I,som sätten sä öfwerdrifwet, ja falstt
ends til werlden, frägen edra afgudar, hwad
de kunnat eller wilja uträtta; föriiten up«
pZ deras toma löften, beundren och bcsjun«
gen deras maqt, deras storwerk och pragt;
men med blygd stolen I til stut wända rpg»
gen til dem och säga: mennistjor «ro et in«
ter. de mägrige fela ock, de waga mindre
än inret ,ps. 62: io.). Fruktlöst förlitade
sig Absalom pä sine falste rädgifware, at
blifwa förhulpen til Konungathronen; Gud
gjorde deras rädstag om intet. Förgäfwes

hop»



hovvades Haman, i all sin inbillning och up»
rorslystnad, pä sinKonungsnäd; ja häf-
derne och all erfarenbet inlpgar om werl»
dens Mppriga pnnest, Men at förtröstauppa Herren, det är winning och glädje-

-3) Lyckan och ödet, hwaruppä den wcrld«
stigt sinnade sig stöder, är et namn utan be«
wdelse; Hans hopp är et intel. Djerft, at
likasom wilja rycka spiran ifran den EwigeS
hand, och uptänka en bliud warelse, en tom
nödwändighet, för at styra wära angelägen»
heler. Nej, intet kan förnöja den dödliqe,
utom Gud, den allstprande, den allena wise,
mögiige. Wisiheten af Hans regering mcd»
förer en owilkorlig nödwändrgbet för Hans
förnuftige kreatur, at förlita sig uppä ho<
nom. Han hörer wära böner, han kan up<
fylla wärt hopp. Hos Gud är min salig.
het, min ära, min starkhers Nippa; mit
hopp är ril Gud. ps 62: 8-

Andra Delen.

Oörtroendet til GudS wisa siyrelse af wä>
ra frawtida händelser, bör wara z» orwun.
ger. Förtröste wi endast derföre, at han för-märstraffa, och icke kan emotsiäs, sä är det
ej förtroende. Det är wist, at han Hr als.
mägtig, men han nyttjar denna sin magt
med wishet, helighet och kärlek. Hans för-spn är lilasom et sammanhang af alla sto»



ra fullkomligheter i sin utöfning; Deras in«
trvck uppä hela wärt lif. och altsä äfwen up«
pä wärt bjerta, som lätteligen kan komma
til en wi§ erfarenbet af GudS uppehällelse,
närwarelse och beffpdd, medförer för otz en
dvr förbindelse, at af hjerta och själ öfwer«
lsta o§ til Hans försorg- Den fromme haraldrig ännu förftlat detta stora hopp.

2' Fullkomlig och stiljd ifrän onpttiga,
öfwerdrifna och falska omsoryer. Den som
twifiar pä GudS nädiga omsorg, förtröstar
hemligt uppä sia sjelf, och förlorar sit lugn.
Kastom wära bekymmer uppä honom
Sörjom ej för morgondagen. Mach. 6: 34.
1 Tim. 6: i?-»i9

,3) Men wi böre dock nyttja alla de or-
dentliFK medel, Guo i sin faststälda rege-
ring förestnfwit; altsä flitigt betragta na«
turens ordning och Guds uppenbarade wil«
ja- Fäfängt hoppas den tröge af Gud et
omedelbart understöd, stösaren npa ffatter,
m. m. De försmäda Gud

4) Beständcmde i medgängen sä wäl/som moegängen. Förtröstom pä honom al-
tid, tp Kan kan alt förwandla i sinom tid;sorgen förbpter han til glädje, en oförtjent
smälek och fattigdom uprättar han efter sit
wisa behag; I nöden sr han wärt bestydd;
säll är den pä honom förlitar; I olyckan är
han wär yppersta lröst, i lyckan wärt räd;
ja, uti alla wära angelägenheter Hr han en
säker tilfipkt.

Hwad



Hwad kunna wäl alla werldens försök,
frestelser, faror och hotelser uträtta emot et
sinne, som älffar, hoppaS och fortröstar pä
Gud?

Et uplpst nit för Guds äm och
sanningen.

>3n ädel Christen, som med öfwertpgelse
och samwetSgrannhet upfyller den stora pugt,
han är ffnldig at bewisa sin Gud, ei alle-
nast uti sinä föresatser, ulan ock uli sin he«
la utwärtes wandel; en Christen, som 61.
star Gud öfwer alt i werlden, högaktar. pri»
sar, tilbeder, förtröstar och hoppas pä honom,
samt fruktar at pä nägot sätt handla emot
sin GudS wilja, men glsdes och förnöjes
med Hans wisa regerinq; En sadan Cbn-
sten, uti hwad enkelt lefnadSständ han ocksamä wara, utrustad med huru ftvaga naturs.
gäfwor som hälst, endast han hyser en ftomvch alfwarlig karlek til sin Gud och Frälsa.
re, samt densamma i alt sit förhällande ä«
dagalägger, bör ingalunda finna innom el.
ler utom sig i werloen sä mycket motständ,som kunde göra hanS sinnesförfaltning wack.
lande, eller mindre npttig för andre- Han
bör, under känstan af den dprbara sällhet,
han hoS sig sjelf underhäller, tillika kanna

sin



sin pligt, at medwerka til andraS befästan»
de i gudaktighet och lycksaligbet, lesu an«
maning: larer ederr ljus för menniskjor,

är altid uti Hans minne Mad, sä at ban
nitistt förbinder sin sällhet med andras, altid
handlar likasom uti den Allwetandes äsyn,
samt ärar Gud genom medwerkandet til Hans
rikes tilwäxt- Detta är för stort ändamäl,
at komma i forgätenhet, eller at kallsinnigt
bebandlas. GudS ära kan wsl icke genom
wär stvaghet förböjas eller fornunstas, men
det är ljuft, at förhärliga och förklara Hans
siorhet.för werlden. -HelZadc warde dit
namn

Afhandling,
i) Huru yttrar sig w«r nirälstan för Gud.
2) Upmunrran derril.

Första Delcn.
En Christelig nirälffan, är et alfwarligt be«
mödande, at efter krafter hvs ware
medchristne utbreda Guds ära och bans ri>
kes wäl, d. ä. befordra lesu läras kännedom
och ulöfning, (sanningen och dpgden). men
deremot förekomma alt, som hindrar desi
framgäng i werlden. Detta heliga nit är en
följd af kärleken til Gud, samt af en mogen
öfwerlpgelft. ludarne hade äfwen, enligt

Pauli



Hauli M för Gutz, (Rbm.
men lcke wälgrundadt Wi MeMä:

i) At Chrisine böra bewisia kHM
för sänmngen werksnm, Henmu desi möjlista-
ste urforskande och ucbredande. Granffa diä
egen Nos grunder, seoan at sf,
wertyga ondre pä et sätt> fom Zcstt
pch själens art kräfwer, näml, meh otzmvt»
Wndliga bewis, hämtade af erfarenhcten - f
Naturen och uppenbarelsen)- Frutta icke f2r
sjelfklokhetens mpndiga företag, at förringcl
det Gudomliga wittnesbördet, eMr utmön'i
Zlra Dft,'läras grunder; B.'känndm, bewt»som otz säsom RlligionenS fsrftvarare emot
de inkast, som olro och lHttssnnigbet cssra i
werlden; iy ju mera wi förhärliize Ouds
siora egenstaper och werk, saml förkunne
Hans näd och sanning blmid wäre bröder, jä

af lesu härliga Evangelium
ftltspnder sig bland dem. som antingen alde«
les icke eller swagt' tänna
DärdeZ desto HZqre är wär tilftedsstHslelse.
Sn gladdc sig,den helige Paulus, at GudS
näd icke warit hos bonom.fäfäng wid Veft
Evangeliffa läran Detta Religionsntt,söm
of sn mänge mitztydeS och illa anwändes, til
förföljelse of olika tänkesätt, til onyttiga stri-
pigbeter, förkätlringar och de nMZaM,ut-
brott af hämnd uti Religionens nanm, bör
idock endast wisa sig med sakcmod och klc>k«
her. M äre icke domare öfwer andras tan^

R kar



kar och s'mwet,n, sä mycket mindte kunm
w> säg.'S w ra berätiqave, at med wZlv
twwg i wäre medbröder tll witza rellgl ns«
satftr. eller hännas ve wilsefuanVe MeN
Re'iqionen ensam ögr den at förbms
da sine beksnnare rch seqra öfwer sine mot»
siäsdure. Skulle wäl tä en uölysi CbtlsteN
fela emot sin Religion, i Vet han uptäcket

sanna grunder t<l ma<Zas uplhsning/
rch b warande för afsteq? Skulle wt anse
det, sasom likgiltlqt, burn lesu wälsignade
lära i werlden bemotes; och med war kall«
sinnisshet lämna tilfälle ät religionsför.'.ktet>
at fritt wbrylai sjelfva helgeoomen? Skass,
undec stpgd af Rellgions tälsamhet, den
Zröfsta lattffnnighet mblanda sig i Clmst>nas bäde enskilta umgänge och offenlliqci an»
dakter? llrKljom detföre en gä g det san»
na nitet ifrän detöfwerdrifna; Säklom wät»
Ve pä de rebelige Chnstnas bcmövanden,som utsrrida ljuftt bland en mindre tantan'
he allmänhet.

2) GuVs sea uprätws förnämlk
gcist genom Christenvo»ne»s uröfniliF. Se
huru samwetsgronn en Christen är uti sit
förhsllande, för at icke en siötestenföt
andre. Han will uti öll wara andre lil fö«resyn, wndra ostrass,ligt irför Guv och
mennist/or; Med wötdrad begä de vffentlt-
Za andakterne tll a! reas upmuntran; Meit
«k nog mcd denna försckligöet; han anwän<
der ufwen all ftrgM.gtzet tll befordranMsf



äs sn sann Christendom, Lenoin rnd, upmun-
lringar, wänltga föreställningar, bestraffnin,
gar och broberliga antvisningar. Här fin»
ner en.sann Christen bet pppersta fält för
sin niiälstqn det gladaste tilfässe at wetka
til,lesu SudömlW äras befästanhe,i men«
nistjors sinnen.

3> st uMpst nit stuktar icke aMets an«
fall och fötfoljelseNs Mda, Ntan upoffcau
sig ät sannilWn; Salige, aro he, som
lida for räcrsärVigheten (Mach. 5:
t2.). Med alt hwad otroN ladlat de förste
Zefli bekännäres fritnodighet i sjelfwg döden>
blifwer den likwälet ibland-andra samman»
stämmande bewis för den Religion, de fort»
jjläntäde.. SwärmareS upoffrmgar äro.wi,
Va stilde derifräm Rnnu har ej aMets fi<
tntligä här tpstnat, hwnrföre det plifwer en
hligt, at, ihuru ej niera med lif och blod,
tzock meb all försakelse .af det jördOa, stri»
da för Lib öch umgäll sZM. eti
rätt lesu stridsman. (2 Tim° s: 3.)

AnVrä D'elem

Ät dtt Hr Guös öch Zesu sra, öetraktgtz ic.
ke för sig sjelf, utan fasöm en följd of wärt
föresiällninZssätt om Guds högbet, suM up.
manar hwac. och en Christen tit et
beniöhande för sanning och dygd. tpckes ej
bchöswa mänga bewis, Alla dlita lifwets

3 2 hus-



husliga rch allmänna förbirdelser, genom M
fostran, lagar> wänstap m. m. stulte
ra, i sall den ena ej nerkade uppä dcn on«
dras sanna tilwäxt. i Gudsfruktyll och dygd«
Den allmänna känstan af godt och ondt,
wö'dnad för Gud, attning för IcsN gdra
wäiqärningar, kärleken til nastan m. m. ät
ej lä at jtt icke den cnfaldigasis
rch ringaste kan hos sig sjelf och andre up»
wäcka detza sinlielög. En from faders, en
ircgen wans, en ömsint malas rZd och war<
nilig bidrager ofta meca til en sann Chri°
fiendom, än de yppersta fötordningar. Hroat
vch en npfplle sin kallelse, sasom medlem j
Gubs och lesu andeliga rike; han anwän«
de alls sinä krafter, ehuru ringa de ock wZ
wara, til et och samma stora Fa<
rom efter det, som ril inbördes ftid och up-

tjenar." (Rom. 14: 19.)

Mttting' ewot Ouds och FesU
mttms nGbruk.

"3)u stall icke mitzbrM <Kettens HM Gubs
Kamn " Mosis lag, för Israesi;erne essen»
teligen bestämd, dock en siags förbin-
dande kraft för alla wennistjot, i anseends
til de§ öiwerensstämmelst med dm nalurli-



galaZen, som befaller osi, at framför alt
dog.akla det Gudomliga Majcsts!et. lesu
9lel>gion gifwer denna pligt et kraftigare
anfeende, och wi kunne ej undga, ali gr!,nd
af Hans, för werlden illräckligt.uppenbära-
de, bärligbet, prisa honom för hwora, dra
inhördes. Brist pä en tilbörlig lvördnad
mot lelum, Hr i sanning för Chrifine wan»
hederliH, och hewistr med det samma en
föriälellg wanwördnad för Gud sjelf; tp sä<som wi liirnckiigen af lesu lefncchshisiorie«
och dsn sorsia Christna werldens samman/
stämmande witlnesbörder, böre och kunne wa«
ta öfwertygctde om Hans Oudomliga sänd'
ning, stulle det forrada anlingen en grof o«
kutmigdet, ellex en upsHtelig vndffa, at N)il-
ja kullkasta, eller förklena och förringa witt«
nesbördet om lesu, hwilket llnräl of otrons
wapendrogare Dö!'Ö>n ick för hwar<
andra den oro, som et uppenboN
dlande af hela den EvanMlista
hwari lesu heliga wanyel, och
wälgärmngar äro i et redligl'
hjerta förorlakap. KZtie icke UeliMnsiö>,
Met sa förblindg dtz sinnen / M
de icke se glansen af Izfu härliMl Z Mät«
ie icke det luMa bygmodct och den hedniffa
iättsinnigheten, som ford.om siöits sig uppä
läran om korstet, a npo iniränga i Christer
beten, til blpgd fhr wHw lcher/ och WgnäWsor uplpsnwg?tU

WM-
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WWdfing,
Arfqrenhttm wifap, htklagliqtzn nog oM,
huru mennistjqr, ss nM i den enstildg lehnaden, fdm ft allmännare uwgänge, Wtzsiygtigdel- anse det Glldsmllaa. 'DH nägre
of ofyrstqttd och öbetänksamnet ulbryta i al«
lihanpa ehcr, och onödigt pakalla Guy tlt
wittye eller domare emellan stg och nastan,'
ondre blott hetuga en pttre aktning för Gud^
förställa sig och, ffrymta med andäktiga at».
höryer; dq somlige anse Nellgionsöfningarns
med foratt, och lpda het säsomet förlätligt snil°.
leproff at ffämta med det, som lil Gudakt,iP
het horer; öro äler nsgre nog förwägno, at
pppenbart och hemligt förfmäda Gud och Is«,

Huru ffall deraf annat hända, än at
den stora upbpggelse, sym andakten eller Re-,
tigionstjensten medförer, förminffas, och ey
allmän fvMirring i Christenheten sig utbre,
der? Pet är et brott emot Christna San^-
funyets"lagar, det är brolt emot den inbör».
yeS friden och lugnet, at pa gröfre eller jy
näre fatt wansra lesu Gudomliga höghet.
>77> akulle dä nägonstn ?n Christen blygas
wid, at bekänna lesu. namn, blpgas at fch
modigt för weflden oWala och bewisa, lw,
pu wälgöranoe Hans warit och är?
Skall et spotfft lZje , et särande stämt ochdierft anfnll utur umgänget förjaga den lil»
hörliga wsrdnad, man bör hpsa för den he>
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figaste lsran of alla? Wi b3re icke migtän»
ka det rena förstandet, at bafiva warit or«
saken til otro, eller st bafwa ffyddat reli.
glonsbewotlelsen; fastmcra lväsitom «f desiformögelcheter et h.ll'osHMt m>
del, at brmga smädelsen til tpstnad.

Un warsinn Christen förebygger alt sZ«
pant, genom sä wäl et frinohlgl, som för,
sikngt upförande, ns
ftäi: hanä erfarenhet hämlas för Christne i«llmänh t

i) Wi bore ingalnnda anse Re!ig'onen
ych desi «runder, sUom ämnen for stämriam.
,na iusällm eller quickhcter, el uru ocksgsje.f-
wa h?ertat icke kunhe haftva del deri. S il-
l?t önffar ofla at lysa, men öfivcrilar sig
lattellgen pg hjertals och hekost»
nad Ingcn derföre är i snillets eller
den belcfvade werldens krels wanligare, ällot'ftsn C'k.stenhomens lsra rch Köfd?r rze-
ka et eller annat msiförsiädt uttrpck, rchwsnda det ttl ffämt, Wi taly ichc om hen
Zrofwa och oanständiga sm helsen mm
icke en qänq Eugqan her<'f kan mars wHr-
hig et Cbristel'gt umgängesweti.

2> 3>ka lllet böre wl rZ et olämpliM
sätk och ftälle qnställss rellgionsftmlcl. cwi«
ster och onycejga klggomg.l m, m. Det l,e-
Nga och dyrkan?wsrHa uti Religionen, G(/ds
ech lesu namn < bör i bsras i
h>ert t. cch icke i oUd, munnen llkaslN
vlsirömmg/ emedan dct fslunda kundh m;st^sm



gn wigt och stt wsrde. Enffitta anwktsstu^
der mä derlil bestämmas, och dsn offentliga
Gudstjensten i alt sit eftertrpck högtidligell
siras; men blandomickeGuds namn med an«.
dxa limKga förgröelser och sällstaper. Nog
af, at hwar och en wid sädana tilfällen t
iysthet uplyftar et gladt hjerta til Gud och.
fin Dock miräffar oftai
det aLmänna umgänget et önffadt tilfälle, at
bepufa lwga,som ftnnes i wär lära. hen
Mhet som Gudaktlgheten föder, dyn glädjs
fom Förfpnen lätep osi wederfaras, det ma°.
jcgäziffa i lelu wandel', det, Hdelmodiga z
ha n s död, H Z witzerligey har den fromme
mänga rika anledningar, at sfwen

3), Med nit bestrassa lätksinuiZhnen <

zned alkware förswara Christendomens sak z
ja, han ilr pligtig, at för en Wgiig werltz
förkunna lefu död och förfoningens lVärde-
Delta Mäsie ffe endast^dä,, när han Uksom
ilpmanas af tilMets läwplighei, och da sam,.

anngrs ffulle leda til
Bewisom »H dä/ säsom, sannwgens upriktp
ge, äd!e och uplpste fyrfwarare. hlvilke a s-,
na sidcm med, eftexgihvenbet och, sakt,Ml>d, ch
den andra yled eflertrpckligt alfMire
tlälls lasien ti! en zMfortjent Wanäw, mm
uprätte dygdens religionens anseenhe.
At försumma tilfället, man kunde med sih
gällande omdöme tilbakghälla den otpgladb

en ffändelig ftgbet, och, li-
fasom tzn assägelft i wär trosbetMnM,



Hwilket famwetsgrannt hjerta ffulle icke
hrinna af en helig ifwer, da lesu lära af'örsmädaren utDNes til et bittert lö)e! Hwit-
'en förtrytenhet borde man wäl tilblNakäl.
a, dä otrott utbrpter i djerfwa utlatelstr?

Det är oräkneligt, hwad ffada, bwad för,
lV>rring och förledelseiumgänget därigenom
stiftas; Sä mycket mera egnar det erfarne
Chrisine, at mota det onba i sin början. En
from fader, en ädelt tänkande wän, en lä<
rare ffall icke med kallsinnigbet afhora lätt»
sinnighetens l^flalare, hwilka afffudda sig
alla band af en anständig aktning för Gud
och lesum. En tidig och lämplig besiraGning kan ofta aterföra den förNillade, at«
nunstone bewarc, vffultzen ifrsn def tlmnade
fall. lakttagom Pauli rad och warning iL
Timoth, 4: 2—5.): predika ordec straft

fa. n-uga, förmana med all saftmodighw
och lärdom char waten i all cing -»

lid och umgäll uN'äng hin äuchere M
d?liZ^n.

nmgängeM mch
Gud Pch lefus.

umZängelst är i himlnelen,
pn wi ock wänre Frälsaren, lestim
sium." Phil, F. 20. Delta Mä hopp,ch



5!1 t en ftls odpdlighet möla wsr tros
st ftare, medlare och wän, hör göra oZ forg.
f ll:g?, at bär i tiden njuta för!'ma«
Zen, ja sällheten af Hans förening; O, onz
g!.'e ffutle rätteliqen bctrakta det
piäl, hwarlil de böra sträfwa, samt hurl,
Heliä lifwet ör en hyrbar stänk, for at he-
rchä osi til yet lilkommande, huru idulle ie<
fe het himmelffa sinnet Hora d?m ds na kopr»
ta wandxingen lugn, "fridsam, lycklig och
gagnelig; huru ffulle ei deras lefnah blift
iva Chrlstelg sawt eftex Herrans sinne; mov
gZNgop, wehepwäsdigheter och lidanden fful-
le knapyt til namnet kännas, och de tätq

öjeti, som rözas i samlyanlefnaden, fful'
le uoböra. Myn htvadan kommc» sä msn»
ga föpwillelser, fördomar, fpndig, byjc>lsir,
frestelser, förforelser och slag^mai, ym ick?
tzcraf, at menniff or sH l!tet"länka pä him«
Welen; De tro sig utur stof et kunna uv ämt.a
M förnöieise;!
tro dy sig kunna blifwa lyckuge, i lväsl»sten«siöte soka ys syrstso?fe för sinä sinnen, och
pöfivq sinä stiftewts oqk.'mi,anp3 sorg-r ge«
pom nva dckymmef för det

'

Mjq
tze dä at alt är fsr,q'ncz >a' vä jorden,
gt lifwet w.:ra? h ot», > fa ö.ionl>l'ck,
pch at grafwey stNl upsi cka alla j bill >d?Grtzelar? Weta h.> < t de äro främlin'
«ur i denna werlden. rcb al biwmelen ö?

fätta ftdernesla d?, Dc «?tta det nien
My hbekpmade. Snarl fipr lifwets dg,

vch



pH hoinaren sr nsra. De lrogne kunna ho'
NW Hlade forhida,

Afhanhling
?) är Christnay umctänmlst medGud och lesusi?

' ' ? ? '"

2) Huru sftlig ärdenna umHängelsc?
Förstq Delen,

FrälsarenH fZrestsllning til dm_«?e png<
lingen, atöfwergifwa alt och fölfa sig, samttil lärjyngarne, at lämna alla sinä förrq
forbindelser, för at wara les.:im wsrdige,
(Math ia: Z?—) bor ingalunda mitztpdas
til et owilkorligt förakt för lzfwet och desiumgsnges behag, «tan förklaras säsom ei,
zHmforelst emellqn lesu saltga umgsngeise,
pch den i »yerlben wanliga bekantffap medwänner. och anforwandter. Bägge kunnq
M tilsamlnans, men dZ de komma i nsgoy
siags strid lned hwarannan, bör det jordGa
ilmgänget wika. Hwem wille twifii uppH
den förelrädesrätt, som lesu umgänge clger?
Hans lärjungar Kade tilfälle til et'person?llgt umgänge med honom; Nu sf he tfognas
umgänZelse »yed Gud och Itsys fndastpelig. Den wisar sig

z) stti heliga tandar, Gud sr det fiy«.
ra föremalet för en Christens uplZftatzetaM



kar. mera wi Hans wäftnhb.
pch fulttomligheter,, t>räp'liga werkoch
fililda regering , Hans Guomnl W lqgar och
foreffr«fier, samt ju mera w) n i ä
ra mmnen GndS cch lesu stora wK!gHrnm«
Zar, desto heligare och reyare desto
re och tlarare blifwer wärt förstä>-d i san-
ningens kännedom. Chrlsti härltghet
klarar sig t wär sjil. ju ät bononz,
Helge wsra tankas. Och denna
med honom sr icke förbehällen ät dem,
fam hafwa de ypversta natursgGvor, snillb
och lnbillningskraft. Nej, den enfald''gastö
Christen har rättlghet och tilfälle, at
tankarnas uplyftande til inöfwa si'Z i
olla do stora kunstaper och föremäl/ som susi,
ftlfätta de saligaste andar.

2) Mi heliga beZar cch sinnelaF. -Hwap
sch sn ware A cil finnes, Mm Icsus Chri-
stus xvar . - är en upmuntran M allh
Ghristne, fom utl en sann bättring förut af.
lagt d n syndiga luflan; tyChristus ochße»
Zial, Gud och werldon, kunna icke rädci om
et och samma HKrtn. Hwad är iron, kärle».
ken, förlröstan. Ouvakugbtten annat, än eb
förtroendets band eme!?an Gud och den tro°.
gne? Där wär statt är, där är wärt
hjetta. "Gm I miZ alstcn, <c'ger lelus,

wera, ar Fadren älskar eder; den
dan warder HNande minä bud - «

Moh. !4; 23. 24) Härliga win-i



nlnZ for dlt hjerta, du sonl i Mns vch lcft
w?rnels enfald föker at kommH til litstäm.
inighet med den stora förebilden. hwjlken
GuV o§ gifwit j nämllgen wär Ofetlösare!
Hwad det är emellan hellga kansior
och de sinnliga lustarny,.emellan en
lvandel och syndatjensten, det stall dit hjer»
ta och, din erfarenhet säga. Säg icke, at
Chtistendomens bud öro för swöre, vch le,su heliga efterdome omöjligt at
Oemoda dig derom uti en. sann offuld , och
gör dit hjeNa dageligen fritt iftan alla o«
rena upsst, wanor, relelstr sä stall du
finna b'g säsom en sann medlem förfalt i
lesu harllga rike. Han är winträdet, du
stall wara en "af grenarne, loh -!Z: Z.

Z, Uti döner och skalwn. En Cdristen
kan pläga et lrog-t samtal mcd Gud och
lesuS Ingen dödl g magt. intet twsng,
inlet lidande eller af rund kan bo«
noin det a saliga tilträde til en kär F
han kan under Kela sin wandel i Ma ssna
foretaganden, ja under de störst,' förströel°ser t werlyen, hemligen sucka til sin Gnd>
bedja af honom hjelp < til at emötsta alla
fresteljer/ näd til at wärbigt njuta det tim-
liga lifwets föemäner; han kan mbedja sig

för sinä bnster, och hugswalelss
i sinä lidanden. Vönen är en ChristenS huft
wudsakeUZaste plitt.

AndM



Andra Aelen.
Essoin en Christen umgas tneb sin Gud i
tankar, begär och satntal, finner han sig ock.
sä säll; ty utom alla andra stora sällheier/som han njutet i samwetets frid, GudS bi»
falt, Pndernas förlstelse och lesu försonings
delakiighet. sä är det

i) Föremngeä med Gud och lesus /som sä märkeligen kännes undcr de heliga
tankar och sinnelag, dem han hpsep.

. lesu
kärlek öfwergär all kätlek, !>cms wsnstap öf<
wcrlräffar alt föttroiiHt umgänge, Ingeli
dödlig förbmdelse kan jämföras dermed Ber<
före ööre »vl ock för Hans ssull upoffta alt
annan limlia fördel. Lärjungarne öf-per.
gäfwo alt; de förste Christi bekännare still»

Ke sig ifran alla forbna bekanlst^per, hwil,
ka ej kunde siä tilsammans mcd lesu dor-
kan de woro ständaktige i död^n, och hua>
swalädes endast med detta stora: föreningen
med lesus i lif och M.,.. .

,2) Oen andeliga glädjen i Gnd. Sä
hjrisahe Maria sig salig:. "Min ande frög.
dar stg i Gud, Min Frälsare." Luc, i: ,47-
Hwilken obeffriftig förnöjelse, upgär icke i
det hjetta, som känner sig wara af Gub
öljkadt, som tvet sig siä untzer hunS näds
siyrelse, och hugswalas af Hans nätwarelse,
Gifwes nagon ren och waraktig säsr det endast henna, som äfwen upfnllee



Kiität wed dm ljufiiqoste to, inibt under
bedröfwelssn, nwlgm-garne och dötzen.

Sällhets begätet, fasom grundm
til ptigtcrne emot osi sjelfwe.

Heta mentnffjans lif ör en ssänk
of Ven gode Guden, sä beror ocksä hela hen.ms förhällande uppä Guds owilkorliga< men
heliga,wilja. Ifrsn dcnna ptlersta grunden
Zä wi likasom lilbaka, ot bestämma hwabvch huru venna Gudomliga witjan wetkar
pH wär fria natuts gäkningar San tan
icke annat wilja, sn at wi ffole äiffa bo«
NoM högt öfwer alt, smesan han är det ä!jk«
wäkdaste wäsendet; älffa war egen warelle,
tzmedan Ven är af bonom til sHllhet ämnad;
samt i jämförelst med a-dre menniffjor.
som äga jämllka rältiWler til säll"et söin
wi, betrgien oinfftantt mel n ffickärlek. Äl
delta är siarS wilja wi icke ä nyo
frsi naturens, förnufietS cch uppe'barel«
senS grundet bewisa. Nog af. at wärt be»
toertze af Guds beftag gruiltzlägger al?a
ta ffpld gheterj ibland bwllka likwäl dett
första och naturligaste är kärlekett til Gud.

En.Cdnsten, som altsä känner sin satkhst vch sndast och Menast aj Guds siy<



w bero, kanicke et LZonbliF
lioissa om nödwändigheten, at liksiämmigt
Med denna kännebömen om Gud, och
sin bestämmtzlse, uvfplla alla sinä pligter.
SH wisit som det är, at lvi ärs ti! sällhet
stapade, fä oumbärligt är det ock, at wetci
sättet, hurn denna sällhet winnas bör, samt
hwilka piigter dertil teda; tp icke kan hwart
vch et bcmödande for egennptlans befräm.
jands, wara lästlgt.

AflMöliM
») Oällhets begäret til dest nöbwändighes.

iissxra natur;

Fötstä NetM
83egärel at wara säll öch lpcklig eller tzeii
lafltga egenkätleksn., bestar utisom hwarje menniffja har af sin warelse,
jämte en kraftig HM, at ps alt sätt öefottöra sit wälständ, glädjs och lycka. Denna
drift hörer til wZr natur> sssom en nödwän«
dig egenffap; ty

D Anne wi densgmma wara hos alla
inplantad 5, och omöjligen kunna Ulrotas«
Denna känsian dele m med alla lefwande
warelfer, och SkaparenS afssgt kan icke mitz«
tännäs, som är den, at alta med lif begäft
wadtz wqrelftr stola finna sit lif drägligtoch

ljufiigt.



ijufiigt. Hela ben Zfriga deten af Skapel-
sen, föm icke äger känsiä ellet tif, kan icke
erfara nägon angenäni känsiä» ej Heller emot-
taga intrpcket af det widriga. Djuten.s out<
plsnliga drift är at lefwa, förswara, uttder»
hälla och tilfredsställa sig, Mennistjans äf.wensä, ds hon detraktar sig til sin kroppsli-
ga samlnansättning Ulla hennes sinnliga
behof, kraftet och begär äro derföre at an-
seS, som owilkorliga följder af hennes na'
tur, hwilka icke kunna emotsiäs, Vehofwöt
nf mat och dryck, alstrat begätet at dermcd
underhälla sit lif, och deraf upkommer en
werksam dttst, at änten pä et ellet annat
sält upfplla bennä natutens förestrift. Mcn
lillika med det natutliga begälet at tefwa,
finnes i menniffjans förnufiiga nawrs anlag,
et lsngt bögre begär fötenabt, nämligen at
tvata säll i utöfningen af sin själSgäfwot.
Til denna sällhet kbmme wt icke endast ge»
nom nägon medfödd eller inplanlad mora>°
list känsiä, Utan genom wära sinnesgäfwors
ftia anwändande. Erfarenheten deraf läree
altsä:

2) At wär bestamMetle, säsock alla an«
dra förnufiiga wäsendens, leder til en högtö
sällhet. Hwad och en mennistia äger, oat»
tadt all olikhet med andre, dock altid et wär-
de som menmffja, samt lika tättighet nt an-
wänba sin själS egenstaptr til den stota for»
nöjelse, som deras odling medföret Ehuru
ringa och föraktad hon är, hpftr hon bock

H in'



innom sig förnuft, och förmäga at wcrksialla
del goda, och en odödelig trängtan efter full<
komlighet. Wära förmögenheters beständi»
ga är desiutom et bewis, at Skapa»
ren förlänt otz dem til det ändamäl, at wi
mä kunna genom dem fullkomnas til en sann
lpcksalighet- Aldrig har ännu tt stadigtwa.
rande samwetes lugn kunnat, genom andla
medel än fromhet, befordras; aldrig kan en
dödlg wänta sig den Odödliges wänskap

än da han upfpsser Hans wilja.
Z Hela werldens i>irättni"g, som til

en sä märkelig del är til menniff,ans sanna
wälfärd. syftande, rättfärdignr fullkomligen
det begär. som wi hpse för sällhet. Det wo.
re ju oförnuftigt,at a«se nägon tingi werl«
den utan nptta; ja. förgöflves wore de ffa<
vade tingen anordnade tll mennistjans tjenst,
om hon ej ägde rält, at dem onwända Honsr äfwen p!iglig, at göra et förnuftigt bruk
af de werwsiiga tingen, emedan de äro hen<
ne förlänte. Den otacksamme tiedgräfwer
sit pund, dä den tacksamme gör sig och an"
dre dermed lpcklige.

4) Ben grundlag, som lesus sä ädelt
förnyade: "du stall älsta dm nästa som dig
sielf" innefaltar kärl,eken til otzsjelfwe. In>haswer ämiu harat sic eger lif « <

Framför alt har lesu lära gifwit o§ det re<
naste begrepp om sällhet, emedan den, upma»
nar otz til den fiörsta fullkomlighet/ hwartilwär natur kan hinna m, m.

Andra



Andra Deien.

det, i M af ali Christclig
waste erksnnas, at ingcn lpck.
salighet kan uptänkas, äu sjäieus frid ochförnöjelse, >Guds rike innom oZ>, sa 'oöröf.
wen wart högsta begär wara rlkiadt derbäli.
Egna kärleken ware Soker först
rsier Guds rike, Menniffj m, säsuln sinn<
lig och swag, älskar wäl mäft det ftnnligc,;
hon kan ofta icke, uian en läng crfarenhet,
vch mänga mitzlpckade försök, studga hos »g
det bimmelffa sinnelaget, som
rätlfärdighet, frid och frögd i Gud. Mätte
hon dock weta at wälja emellan det goda och
vnda, emellan himmelen och jorden, den o<
dödeliga själens och den döende kroppens be»
hof. Sä djuriff torde ock ingen wara, som
icke nägon gäng betpgade sin högaktning
för dygden. Det är ju Rsligionens wärf,
at forädla wär natur til en hinunelst lpck<
salighet. Detta ster längsamt i tid:n, för
at sä mycket säkrare mogna i et tilkomman-
de. Huru längsamt bereder stg icke säben i
jorden, innan den tkjuter i ar och siuteligen
mognar; likasä är sällhets begäret hos men«
nistjan.

At slsta sig sjelf i det timliZ), hZrcr
sfwen til wär natur; men dennL kärlek wa
re förnusrig, ordenrlig, märrlig, tacksam.'
förbunden med wälwilja emot nastan.. I det-

Y » ta
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ta afseende sr sinnttgheten ädel och IZstig. k
alla andra hinseenden är den blind. och lik<
nar swärdet i därens hand; Den öfwerdrif.
na sinnligheten, som är alla lasiers moder,
är et djunfft begsr efter sällhet, som siutli»
gen föder af sig det högsta elände.

Mätte dä mennistjan, som sä oförtrutet
orbetar föratwara lpcklig, känna rätta wär»
det af kärleken til sig sjelf, för at icke för«
lora sin bestsmwetse.

Et MistetiZt mt för wär siäls
walfärd.

At känna sig sjelf. är det sorsia sseget til as
rätt befordra sin ssllhet; ty genom känstan
af wär ringhet blifwe wi förödmjukade, ge-
nom begreppet om wärt sanna wärde lsrs
wi tM efterlrakta det wäsentliga, och genom
kännedom af alla wär tropps och sinneskraf-
ters egentliga ändamäl, upstigcr begäret at
dem forädla. Iu mera wi framlränge til
sännedomen af o§ fjelfwe, desto renare stal!
egenkärleten blifwa Finnes dä> nägon ss
djupt förnedrad och af djurista begär i'nta«
gen, at han ej wärderar sin ftäl framföralt
Vet sinnliga och förZHngliga? Gifwer icke
sMens eget lpsando företräde för kroppen,

iil-



tllräcklig anledning at framfZr alt wärda
wär siäl!? O hwilken himmeist wällust, at
med sinä tankar kunna likasom upswinga til
den Oändliges thron; hwilken förtjusning,
ot weta det när warelse ffall ewigt fortfa»
r>., ffall omsider försättas ide renaste an.
dars gemenstap, och, hwad mera sr, redan
här i lifwet gläda sig uti det förlroliga um«
gänget med Gud! Hmarföre äro mennistjor
sä känst-löse för sin eg-n odödlighet/ hwar>>
före begrafwa de sig sä ofta i sinnlighetens
famn, likasonl intet högre fsremäl wore at
vnffa sig? Swaga och djur-ffa warelse, lär
dock at rstt känna dig, för at kunna glädas
öfwer ditt lif; lär at jämföra det warakti'
ga med det, som innom nägra ögonblick ffaVisörswinna; beprpd hällre ditt förstand med
gagnande sunffaper, och hjertat med dygdi<
ga böjelser, ön ditt yltre kropps utseende
med fipgliga behag; ty hwad är hela jor<
dens prakt, emot den Gudomliga sanningen,oran och dpgden?

Afhandling.
i) Själens för,„ögmherer.
2) Deras odlinZ.

Första Delen.
Aet fria wHsende innom vsi.som tänker ochwerkMer finmr för. godt, talle

wi



wi Själ, Sjelfwa desi bewi,
sa nogsamt, a! deita wäsende ar wlda ffllot
ifiän det kroppfllga; men wi kunne dock o,
mözligen utforffa desi egcntllga natur; För.
nöjde m?d det lilnamnet, wi war
szäl, at wari a".delig, lämnom alla onptliqa
iwister och försluringar deröfiver. Nog af,
at dGina odödliga och werksamma tanke»
kr^ft, är wid styret af alla >vära gsrnm»
gar; Desi beständiga tilwäxt fordrar an
lanie; lp ju niera wi od'e wHr själs gafwor,
dcsto werksamm(N'e och mera tilfredsställande,
bllfva de för osi sjelfwe.

Ulwersökom först detzz förmögenheter«
enliqt hwod en daglig erfarenhet gifver wio
banden. Wl fi nie dH'lätteligen, at den stnn.
liga känsto!'raften, eller förmqgan at emot-
tog.i och falta intrpcket af de pttre och, pH
wära sinnen wrrkande lingen, är likasom
det första i wär själs werkning, äfweasa d>t
för alla lefwande' eller djuriffa kroppar ge«mensamma. Icke nog med detla första ln-
trpck, utan dtt kan ocksa bibehällas uti min'
ner, och derifrän pä själenS egen wink äler-
hämws Denna outöfliga källa för menni»
ffjans begrepv, är wisierligen dyrbar, ehurunärä den ock är förbunden med war egen
kroppS, och i spnnerhet hjernans sammam
söttning. Det gjfwes icke Heller nägon en<
da sinnlig föreställning. ware sig enkel ellcr
sammansatt, som icke. kan ä nyo bildas af



mennissjan, samt i all sin stönhet eller stpr,
ka fornuas.

Llfiigt framträder naturen likasom för
wara ögon, och med tilhjelp af denna wär
bildninZskraft, kunne wi förnöja 'wär själ
med den frqnwarande naturens' stöna up-,
träden; orat kan förtjusas af de samman.
siämmande toner, dem wi förut hört, o. s. w.
Wi. kunne äfiven famm>insätta nya bilder, och
nästan efler wärt behag i föroställmngen ffa«
pa otz nya förcmal D''tta kiille wi dikc-
kynst. y, huxu förmaner ägcr ickemen»
nissian, huru wälgöranoe är icke den store
Guden uti wär själs d?ning! Skulle wi
icke erkänna yetta, och demöda otz, at genom
en förnuftig omtanke odla desta gafwor, sä
at de hl fwa o§ nptnga? DeZa förmögen»
heter äro dock de minsta i wär fjäls känflo-
kraft. och ffulle utom. förstandet förlora sif
rätta wcirdo.

är det, som i synner-
bet höjer själ ofwer den djuriffa werl»
denS gräns; ty at utaf alla möjliga intryck,
dem wi med sinnenas tilhjelp kunnat erhal.la och i bilbningen Hterkalla, göra o§ all-
männa begrepp om ordning, om lagar, hän»
delser och deras orsaker, om likheter och ffill'nader, om ffönhet, och med e,t ord, allt det
tänkbara; at tillika, med et moget>mdöme
om tingens sammanhang, kunna hastigt i-
genfinna deras orsaker eller likheter, sam»
manbinda mänga begrepp til et Hell, samt



leba wsra tankar in pä otz fjelfwa och wsr
själs egna werknwgar, detta utgör wär
förnufngck naturs stora wärde Lsmnom
ti! de werldssige Wise, at nogare bestämma
olla särffilda delar och uttryck af förständets
fövmögsnbet. Den enfuldige är, lika metz
den uplyste, nog hugnad af den ypperliga,
tan?egäfwan, detta inre sinnet, fom dömer<
urffiljcr och fammanhinder tingen efter de«
ras orsakeroch werkningar, som inser det ffö-
na och sonna, urffiljer det rätta och oratta.

Näst henna känfioförmsga, och granff«
nwgen af wär själs egng tankar och gärnin«.
gar, erfar wär fjHl en snnu ädlare kraft,.
yäml. at degära eller Kfstp, och wer«
ka. Man Plsgar bänföra detta til hjertals
Ormäner, emedan det ar iftän hjertat, fom
glla wara lifSandax hämta sin stprka. En
nogare upmsrksamhet pä oKsjelfwe lärer oH.
stt witza ssa.q,s begrepp, i spnneOet de, fom
innefatta nägon nyM eller stada, förorfaka
en angenäm eller oangensm känsiä i wär
M. Det ffadliga, föchatliga och widriga
werkar ome'oelhar< en oangenäm känstä,
hwaraf aMy, dä. deremot begärei.
eller den ljuftiga länningen af witz,! ting,
upspringer ur föreställningen om det, fomsr Zodt, stont och sannt. Begiret eller af.
sty wisar ftg antingen sälom en Ma kälifla
och en blott wilja, eller säsom en strömman,
de fiod, hwiiken genonchryter alla motständ-
I förra hänfeendet är wär själ dock redan

w?r^



werksam, sä länge hon bibehaller hos sig den
angenäma föreställningen; men hon tan. äf«
wen fritt älrö nägot annat, ja äfwen det«som strtder emot begreppet om godt. I sed«
näre fallet, ds wiljan ulbryter genom ut<
wärtes gärningar, sinnesrörelser eller lidel»ser, är ssälens werksamhet häfligast; men ie»
ke alla wiljans besiut eller werkningar äro
förknippade med häftiga rörelser uti wä?kroppshpggnad, utan endast sädana företa.
ganden/ som hafwa et starkt intryck pa wä«xa sinnen, Huru lpckligt är icke äfwen det»
ta, i anseende til den menstliga sammanlef-nabsns lugn! De ftedliga och tpsta be«
gären bilda i stmnerhtt wär själ til dygdi»
ga sinnelag, böjelser, lpnnen; ochifsrhällan.de dermed är wärt umqänge i werlden nyt»
tigt och förnojande. Dtt häftiga deremoti war själs rörelse, eburu wid mänga utom.
vrdentliga tilfällen nödwändigt. afbryter dochofta umgängets lugn och stiftar förwirring.
Betta är hjertatS natur- Iu mera wi densamma tänne, desto lissigare och werksamma«
re böre wi wara, at upodla och styra henns«l sit rätta föremsl.

Friheren at wälja emellan stere förekom.
mande ting, är en hufwudegenstap af wa>
wilja. Derigenom är det, som wara gär«
ningar blifwa sedliga, ädla, och böra sssomegna anses; Likwäl följer af ftelfwa frihe,<ens natur, at wi sre underkastade lagen«som inffränker henne innom sinä tilbörtiga

grsn<

345



gränsor/ uli alt hwad han sörbjuder, men
twärtom öpnaret gränslöst fält til werksam.
het i alla de delar, som han päbjuder At
undfty det onda, är owilkorligt, men ai gö«
ra det goda, beror pä mäuga omständigheter
of tid och lpcka, blvarwid wi kunne handla
efter möjligaste fZrstand och frihet Skulls
icke en uplyst Christen känna sig fri under
utöfnmgen af all sannffplllg dvgd? Wt
maste dock medgifwa, at denna friheten bör
of et uplpst förstänh altid äzföljas, och, wi
öre wiher!igen pligtige, at göra at andre a!t,
hwad wi wilje at de ffola göra Med«
gifwom «lfwcn, at det icke star i wart egen»
sinniga behag, at urakMa wi§a ödlare plig»
ler, dem mennistjokärleken anbefaller; lik.
wsl är det uppenbart, at sjelfwa sättet och
bestämmelsen af wara kärlekswerk ankommer
pa hjertalS fria besiut-

Andra Delen.

för de anförda sinnesgäfworne,
kan icke wara likgiltig, emedan hela wärt.oäl
af dnv.s rätta bruk deror. I allmänhet alt>
sa at säga, böre wi icke anse nägon enda
förmöqenhet för ringa, utan högakta dem
a!la,.sasom bidragande lil wär egen och an»
dr.is wälfärd Ihogkommom, at det är wär
odödeliga själ, som ffallanswarc för hela
wär förda wandel, och känna glädjen eNcr

. smär»



smärtan af de anfurirodda gafwornaS räita
eller orälta anwändande Warom sorgfällt,
ge, at ftamför allt upöfwa wärt förständ til
nyttiga kunffaper, ffärpa wärt nnnne til de-
ras blbehällandi, delgc» wär känsiä och bild'
nmgskraft til wärdiga föremal, bilda wärt
hjerta tll fromma och Guoi behageliga sin.«
nelag, smnt sipra wära lidelser innon, den
gräns, som kärieken lil Gud och nästan fö'
ressrlfiver, med et ord, odla wärt förständ
och bilda wärt hjerta. Til delta stora än«
d mäl tilbjuder os; Religionen, naturen och
weriden tilräckliga medel; af hwilka somli.
ga dock äro utom wär förmäga, andre äro
för otz tilgänglige. Wi upmane härmed ic,
ke hwar och en Cbristen til wetenffapernas
eller lärdomens mödosamma fält, utan en«
dast til kännedomen af det gagneliga och an»
wändbara af menffliga kuystaper. Nyltjom
de medel och tilfällen, wi hwar och en i sit
siand och kallelse äga, för at kunna upfplla
de oZ närmast äliggande pligter; bemödom
etz, at efler yttersta krafter winna uplysning
l fanmngen, samt befrielse ifran fördomar.nas wä!de. Man spare ingen möda, atwäl
nytija de sinncsqäfwor som wi undfält, ochförnämligast winnlägqe man sig om hjertats
och lefwerneis bildande i fullko>l!lighet; wan
läre sig daaeligen, at ftqra öfwer sig sjelf,
sä ffall wärt arbcte bära cn wälsignad
ftukt.

Alt



Alt hwad wi tZnke, allt hwad wi göre
eller tale, ware til Guds och lesu ära!
Föremalet- för wära tankar och känflor är
stort, är ädelt, är mängfaldigt; mon blif
icke afffräckt, du swage eller
dige lesu bekännare, lp äfwen du kan up«
lpfla ditt hufwud til odödlighetenS Konung,
sfwen du kan, om ocksa längfamt/ hinna tll
det bestämda mälet; war trofast i din kallel»se, och omtsnksam om din själs fullkomnan»
de; Du str m sfwen ewigheten wara för
dig beredd, och saiigheten där wänta dig;
du ser ju i lifwet din trogne foljesiagare,
lesum, med hwilken du stall i det tilkom»
mande förenas; behöfwer du mera weta, för
at nitälffa för honom af all din själ, af all
din bog och alla krafter?

O, at wi altsa mä upfyllas med Hans
wiljas kunstap, i aU andelig wisdom och
förstand, sainr rike wara i alla Zoda gär«
ninZar (Eol. i: 9—n.); och at Christus
Zenom tron ma bo i allas wZra hjerran,
stadige och rotade i kärleten. -- (Gph. Z:

En Mistens omsorg för krop'
pen och de utwärtes sinnen.

<3tt närä samband, som ör emellan wZr



sjät och kropp, jKmte det iubsrbes förhällan»
det dem emellan, wisar nogsamt, af hwad
betydenhet det är, at wärda wär kropp.
Sinnels sjukdomar äro ofta följder af krop.
VenS förwirring; oordeniliga sinnesrörelser
bero sä wäl af wär krckppsliga sammansatt-
ning, som lifSandarneS siörre'eller mindre nä«
ting Den wällustia.e underhaller, Mika
med sit makliga öfwerfiöd, en bestöndig lätt.
sinnighet, eller högmod, bärdhet och kärleks»
löshet. Den glrige nekar sig lifwcts an.
ständiga bergnmg, och med det samma döf<»
war Kan känstan för sinä likars nöd. Al
förneka de sinnliga bebofwen, är i grunden
detlamma, som at öpna wägen för lidelsera
ne, at sä mpcket farligare ulbruta Förgäf»
wes späker den ffenhelige eller Klosterhel-
gonet sin kropp med fastor och plägsamma
öfningar, dä sinnet sä mucket läitare derige-
nom urartar til bemliga lustar. Wsra ut«
wärtes sinnen och krsppens naturliqa behof
böra derföre allid anfts säsom i förbund med
det tsnkande wäsendet innom otz, Erfaren-
Helen lärer äfwen, at wär siä! hsmtar sinä
första degrepp genom de sinnliga werklpgen,
hwilka, ju sundare de äro och bättre de in«
öswas, desto werksammare äfwen blifwa
tit sjslens bildande. Alla kunnstaper begyn-
na frän wära sinnen, och sjelfwa begreppet
vm Gud och alla andeliga ting upkommer ge«
nom jämförelse med det synligc». Smäninaom
tilwäxer själen i fbrständ vch.fri werlsam-
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het, genom det biträde, som den sinnllgcl
naturen henne gifwer; hwaraf följer, at det<
ta är GudS egen wisa inrättning, d-n han
genom fin försyn beständigt underhäller. och
det wore brotlstigt, at anse kroppen anun-
gen lasom et tilhäll för olyckiige andar, el,
ler sasom et fängetse för wär siH?, och sinn.
ligheten, d ä- wära sinnliga werkzyg, ksn.
stor och behof, säsom i föcsta grunden esser i
och för sig sjelfwe förd?rfwets owilkorliac! ur<
sprung, Den ena bcstandSdelen Hr „ fä wätsom den andra, Guds nädeffänt Förädlom
och nyltjvm hwardera til sit sanna ända>
mäl, sä behöfwe wi icke befara nägra widri<
ga intrpck.

Afhandling.

rätta säge wi, at omsorgen för wär
tropp, äfwen som wär själ, til desi första
daning icke tilhörer osi, utan dem, som sso-
la answara för wär upfostran. Sädan men»
nistjc>n utgär ifran sine föräldrars omwärd»
nad, blifwer hon gemenligen i de pä följan,
de äldrar. Men, egentligen är dock hwar
och en pligtig, at sörja för sit eget pttre
wälständ. DerM hörer

D At wi böre inöswa wär tropp i sä<
dana färdigheter, som wär tropp tilhöra,
Welsätta wära utwärtes sinnen med alla
de som wärt tilständ medgifwer O«

stridigt



stridigt bidraga kroppens öfningar tl! d<tz
munlcrhet rch större ff'.cklighet, at ulföra wär
själs bcfallningar Hwarförs stulle man för-
siimma en sä wiglig del af nar utwärtes
stölsel, dä man tilllka ser, hwad olyckor,
bwad förwirring cch laster, genom tuöghet
och lättja astadkommas? Arbetet aspftar sa
wäl wär timmliga bergning, som wär kropps
och s)äls styrka och liflighet. Likalcdes wllt»
nar erfarenheten, huru wara utwärtes fin»
nen tilföra o§ olrolig förnöjelse, när wi pä
tllbörligt sätt wärde dem- Smaken i de wack.
ra konsterna beror jn Heli och Kallet af wara
känflo werklpg. af ögat, som stall sörtjusas
af ffapelsenS och konstenS mssterstyckcn, orat,som stall fatta samljudets mängfaldiga in»
trpck o s. w. Alle kunna icke wara i tilfäl-
le, at med konstens lilhjelp känna det sinn«
ligt stöna; men hwar och en bör dock be>
fitta sig om, at dctza ollmänna känsiokrafterbibehällas i et sundt ffick och rätteligen an.
wändas. j) huru upmunlrar och för» öjcr
icke den stöna stapelsen hwarje dödligt öga,som honom betraktar! För sjelfwa belwfwets
och armodets barn upgsr samma dagens ljus;
de höra samma glältiga toner af luftcns quitt-
rande ftockur, och känna wederqueckelsen i
ssugganS swalka- Förgätom icke, at wsr-
dera de naturliga nöjen/ men bindom dem
wid offuld och dpgd,

2) Wi böre anwsnda alla medel til wär
hälsgs och sundhew besrämMde. Bewisetsr



sr ZfmerflöViA Wi uptags iNbast hät l
allmänbet de sannamedlcn, som bewara H6l«san, och innefatta alt innom det enda ordet:
mscclighet; samt den regel,, Syrach gifwit:
pröfwa hwad dinom kropp sundr är; wsra
nalurliga behof af mat och dryck, til lifwetS
uppehälle, behofwet af hemwist och klädnad,
til sä wäl HHlsans bewarande som ett ansiäns
tzig beqwamlighet, af nöjen och lustbarhe-
ter, tjl lifwets sorgfria njuttting ochbekyms
tens försttöelse, behofwet af de sinnliga brift
ternes stillande. är alt sädant, ssm lifwets
Herre har otz älagt, men innom en wisi fö«teffrifwen gräns. Vet omättliga njutanbet
af kropsliga wälluster kan ju icke annat, än
medföra en wsldsam stakning och oorbning
uti wär kropp, förstöra wsr hälsä och meV
det famma döfwa all fötnuftig omtanke onl
wär själ. Genom swalZ och drpckenstap för-sätter stg mennistjan lägt unver de ofkäligoi
djuren< hwtlka sällan öfwerffrida sin naturs
oumbärliga behof; och hwilken stada för Re.
ligionen.och goda seder siiftat icke enbjurijk
lefnad! Ojfjcklig är den omattlige til alla
förbindelsers upfollande; han är.en fiende
til samhälslefnaden, til den rätta wänstapen
och broderliga hjelpsamheten, dä deremot bett
mättlige finner sig wederqueckt genom tzett
sinnliga njutningen, och et rikt fält för ho.
nom öpnas at tilfrebsställa andre nödlibands
i deras trvckande behof; ty wära lifskrafter,
war hälsa och sundhet bör öfwen til andm
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föremäl, än blolt wäc egen nptta, upoffraS.
At finna mältlighelens wäg, är icke i sig szelf
sä swsrt, som det göreS med fin; tp tngen
ting i werlden bekräflar sig lättare, än at
wi genom ordentlig mut och drpck o. s. w.
alralängst blbebälle wära finnen och lemmar
iet sundt tilstand. Hwarföre äro dä menni,
stior sä ofta begifne pä et onaturligt ofwer»
fiöd, som dock förer dem och andre mä!,ga
steg hastigare i grafwen, eller gör dem til
dödsbleka wälnader i lifwet? Det är hög«
modet, det är fäfängan, taliklösheten, tör
hända äfwen fördomen om plägornas lino.
ling af rusande drycker, som .qör at de falta
i wällustenS famn. Ma likwäi Christne be-
tönka, huru mpcket de förlor.-! Zenom sinäsunda sinnens oordentliga bruk, och derförefäsom pligt anse kroppenS mätiliga och tarf.
liga plägning, me» sasom brolt emot lesu
lära anse alt, hwad ordningens gräns öf«wersttider-

-3) 3 grund af wära naturliga bräcklig.
heter, och kropps sjukdomar, dem wi med
all försiktighet ej kunne mota, tilhörer det
vtz, at anwända alla nödiga inedel tll häl»sans äterfsende. Det bästa läkemedel är o-
stridigt det, som bewarar otz for siukdomar,
näml. en tarflig och förssktig lefnad; men o»
förmodade händelser siä likwäl icke uli wär
lmgt. Bore wi dä försaka, alt nyltja de«ras räd, som äro kunnige, at förordna debästa läkemedel, eller böre »i lämna o§ til
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en osäker utgäng af et owilkorligt öde?
som lilsänder plägorne, monne han fötnekal
rtz medlen, at oem lindra? Hwarföre stut.
le han annars hafwa förotdnat m msnga
läkedomor i naturen; hwarföre förlsnt men.
niffjan förmögenhet, at urstilja dst hälsosam.
ma och ffadliga? ja fjelfwa ksrleken til lis.
wet, öenna hos otz inftlantabe drist älsgger
v§ all omsorg för det sammä.

4) Alla krafter och sinnen, deM wsr
kropp äger, böra til GudS ära beligt up.
vffraS, säsom ett GuVi bebagligt offer. <Rom.
12: 1.) Härmed wilje wi icke alägga osi,
ech wsre brödet, Ven siafwiffa nödwändighe<
ten af kropps späkningar, fastor och Vplikt;
likasom Christendomen ej kunde bestä med de
sinnliga behofwen af nöje och en läftig be»
tswämlighel; tp om sä wore, borde wi af<
säga otz alla menstliga känsior. Delta war
ingalunda afsigten af lesu lära, utan fast<
mer päprckade han, at wi borde göra alla
limliga förrätlningar til en Religionspligt;
bwad hälst wi göre. bör ffe Gudi til ära.
Omsorgen för wart lifs bergning (Mach.
6: ?;l.) förkastas icke i annat hänseende, sn
sä wida den är hinderlig för gudacktigheten,
och förbunden med et olidigt bekymmer,
miSlröstan och misinöje öfwer Ven gode Gu«
Vens försärg. En förnuftig omtanke om
wärt jordiffa wät, grundar sig uppä en liflig
kärlek och förlröstan til Gud; hwarföre den
icke Heller kan wara hinderlig för se högre
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Dligters upfpllande, i anseende til wärsjät,
uian fasimera är för otz en wigng förberc.helse til ewigheten. At «llffa sit M. olott
för at kunna tilfredsställa sinä drif,
ter, är ss mycket tänklösare, soin omsttlighe»
ten föder af sig ledsnad, och det timliga är
förgHngligt; inen at älffa lif,ret, för ot kun.
na befotdta den warackligaste nptta för sig
och sinä llkar, sr för Christne wärdiat. Wi
lefwe ju icke för at kläda och föda esi, ulan
njute detta och annat mer för at leswa et
ftllt, et nhttigt, ljuft öchförnötztlif Hwein
ör, sock icke tanner, at lifwet ät bestämtzt
för en watacklig sällhet?

Huru btoltstigt handla ds icke Cbristne,
soin wärda sin kropp blott för kroppens stull;
och tömma alla förräder af lifsme»
öel. utan förnuft och känfia c.f en Wre säll.
het! Sä wandrade icke den store Attlingeti
af DavidS stämm, ben Wise frän Nazarethzsä lärde han icke at anse belta lifwet, utan,
bä han upoffrade sig för werlden, gaf han
äfwen werlden et til efterföljb i
lifwei.

Et Lhrlsteligt förhällande wid det
timliga goda.

Rlt sr förgängllgi här uppä jorben; sjelf.
wa lifwet och hela den spnbara werlden un.
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dergar stsndiga förändringaö, förswinnsr,
och lämnar rum för tilkommande stäqter,
djurarter, wäzter och andra kroppar sä at
det spnes som naturen beständigt förnpar sig,
genom sine stadgade omstiften, Hwad är det
dä som mennistjan sä.hsftigt eftertracktar i
denna wanfflighet? Ar det mödan wärdt,
at samla sig sgodelar, dem rost ellermalen
gang stall förtära? Wore wi lpckliqare, om
wi afsade otz alt bruk af det timliga, eme.
dan det är underkastadt sä mänga bekymmer,
omwäMngar och oförmodade förluster?
Sä stulle den stenbelige werldsföracktaren
dömma, medan den weridskäre insöfwer sit
hjerta i stötet af den fipcktiga mammon. Det
gifwes dock en medelwäg, och Chriflna läran
wisar otz, at den bestär i det mattliga och
wärdiga bruket af alla flags ägodelar. Wi
böre wara trogne förwaltare af de otz för.
länla. Mwor, ehuru de sro bedräglige, som
swika sin sgare, et främmande lan, ja et in.
tet. I denna mening tilläler Frälsaren sjelf
oh at söka sgöra oZ wänner af) den förgäng-
liga mammon, sälunda nämligen, at wi wis»
ligt och med förstand förwalte det osi ombe-
lrodda, lil andra mennistjors wslfärd; ty om
wi uti en sä ringa del af war wälfard äre
trogne, sä stola de wida högre, andeliga
statter, som egentligen höra otz lil säsom wa-
ra egna< de§a ewärdeliga egendomar ffola
vst tilfalla. (Lm. ,6: 1-12).

Afhand-



Afhandling.
Bllla de ting eller kroppar pa jorden, som
tjena til wär timmeliga nödtorft, nytta och
beqwäwlighet, kallas ägodelar,- rikedomar,
förmöqenhet. Deras närmare beffrifning är
öfwcrflödlg. Snarare böre wt bestämma be«
märkelsen pä en rik eller faltig. Den fat-
tige är den, som har endast det nodtorstiga-
ste til lifwets bergning, och i hänseende til
Hans ständ eller wilkor, är han det mer el-
ler mindre. Den rike har et öfwerflöd af
timmeligt godt, til mänqa beqwämligbeters
winnande. Naturs tilstandet tan bestä med
gansta litet, dä samhälslefnaden fordrar mpc-
ket merc»; och det är ofelbart, at den gods
Guden i den affiat inrättat werlden, sä pm.
mg pä födo och förnöjelses ämnen, at men«
niffjor stola sig deraf oetjena. Den olika
delningen af joroista hafwor, bör göra ofi
upmärksamme pa Guds ändamäl, som är, at
den där mpcket har, stall dela med sig at
andre torftige och nödlidande.

Wärt förhällande blifwer altsä i) at
med filt och omtanke förkofra och förstassa
vsi alla de ting, som wi sinne i wärt tilständ,
lefnadssätt och förbindelser, wara sä wäl af
högsta nödwändighet, som nptta. Hwilken
klok mennistja stulle draga i twifwel, at od.
la och ffsrda et fält, som bär st honom och
de frukter til et oumbärligt unde»
Hall? Ar den jordiffa handteringen stridan.
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de emot Guds rikes ssllhet, eller dermed ns?
ra forbunden? Ar icke jorden HerranS och
alt hwad här fiimeS af honom forordnad,?
Lefwer mennist/an endast för at lifnära sig',
eNer ock för at njuta lifVels mZissfaldig.,
hehagligdet? Hafwa icke de frommaste män,
fom otz til efterdome i den Heliga Skrift
föreställaS, stundom warit de rikaste och för?mögnaste i landet, säsom Job ibland Edo»
mäerne, Ahradam ibland Palästinare, I)'
seph af Arimathia och flere andre? Inka»
stet om den rike Unglingen, som anmälte si,oz
lil lelu anhängare, träffar icfe rikedomar-
nas lWga besiitning, tzller deras ädelmodi'
ga upoffring för et ädlare himmelstt nöie.
Lika fcl fruktlöst förtyder man lesu egenklq.
gan, at snarare en camel kan gs genom et
nslsoga, än en pik inkomma i himmelriket,'
d. s. antagq sig lärq. Talet är öfwer<
spsndt, enligt Ofierländnwgars bruk, och
pfmalar den öfwerdrifna werldskär!eken«
Ploftq hesitlandet af rikedomar kan dock ic-
ke utgöra »nsnniffans lycfa. En Christen bör

2,) Anxvändq tzem til sä wät sin egen,
som andre medmeynistjors och sambällets
nptta. Detta är i GudS stora husksllning
en anbefald pligt, utom hwars uplMande
wärdet af ast tiyg förfwinner. Hway bar
wäl den girige, snikne och mämmöns lrälen
af alla sinä hopfamlade statter ffördat?Hwilket blindt nöje, at tunna säga sig <!ga
et medel til förnöjelse, men icke npttjä del,
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utan nedgräfwa sinä tusende pund. Därak,
tjge menn ffjor, som förwillade af gullets
glanS, nelen eder och andre det anständiga,
ja osta det nödtorftiga! Nr det icke en gä-
ja för menstilgheten, atdä sjelfwa rofdjuren
icke samia för annat, sn at underlMa de
sinä, sH mange ihland förnuftige warelser
finnas, som sjelfwe lrsna och läla andre
fina likar försmsgta i behofwet, under det
de Hga nästan omätliga ägodelar. Mpcket
znera är det en wancira för Christenhelen,som äger het tilfälle, til at ädelmo»
digt fhrwalta det jordiffa.

Z) ymsorgen om det timliga htzr wara
Zrundad pä en sann Zudssnucan, helgad
genom tron och kHrleken til lesum, förhun-
den med en dagelig känsiä af Guds nsrwa»
felse.

At förwaltningen af det timliga, i
anseende til wär egen wälfärd, bör ste med
oxdenclighet, troher, och tlot-
hep, tan utaf hwar och en lätt bearipaS.
Eremplet af den otrogne, men förssagne,

(Luc. 16,) bör lära ljusens barn,
at wara kloke, sgsom han, ehuru de böra
afiky de oläfliga medlen, som han npttjade.
Icke Heller bör en Cbristen, oacktadt han wo,
re uti de förmögnaste omständigheter, för-summa att med sparsamhel och msttlighet
anwsnda sit öfwerftöd, utan at derföre falla
t en nedrig njugghet- Sjelfwa tilfället wi,
ftr, hu.ru hqn sig ssicka ssall, för at tsckaS

Gu-



Gudi och menniffjor. Men i allmsnhet at
säga, sr han sparsammare emot sig sjelf. och
frikostigare emot andre Wär egenkärlek, e<
huru det första föremäletför otz, är pä langt
när icke af sadan widd, som kärleken til nä«
stan; ty huru mvcket sr wäl det, somwiföe
vZ sjelfwe behöfwe, emot det. hwaxmed wi
kunne wara andra nyttige, Naturens Her«
re, som förlänte otz det öfwerstödiga, för.
bant o§ derföre sä nara med wära likar>
säsom barn, anförwandter och wänner, at
war menniffjokärlek stulle hafwa et rikt fält
för sin werksamhet, och förr än wi upfplt
alla detz fordringar, efter det lilständ hwari
wi äre, tunne wi ej berömma osi af wära
ägodelars rätta förwaltning, Ihogkommom
at wi derföre böre göra räkenstap st den,
af hwilken all god och fullkomlig gäfwa
mer. De§a gäfwor äro dock icke annat än
et län, hwilket wi stole förränta; de ffola
tidigare eller senare äterställaS, och dä kom«
mer det icks an pä, huru mpcket godt wi
gjordt otz sjelfwe i werlden. utan emot an«
dre, emot samhället, och äfwen wKre efter»kommande.

En Christens helgade begär efteräran.
Den heligaste warning Frälsaren gaf sine

Lär»



Lärjungar, war alt wackta sig för ben orim<
liga äresjuka, som Pharisaeerne isitumgHn»
ge belpgade. At wilja spnas för menniffjor,
prisas säsom Gudsdprkare, och läta kalla sig
de blindaS ledare, somt srämst i umgänget
uplpfta sinä stälta händer til himmeten,
medan hjerlat sr kallsinnigt, kärlekslöst hög,
modigt, hatfullt, det sr at wara en ffrvm,
tare, äregirig. Ifr. Mach. 23. 5.11. Säl<
lan brinner den omättliga ärelpstnaden hos
cndre än dem, som äro tome uppä all egen
jnrs förtjenst; ty hwad som brister nti sjä.
lens werkeliga wärde, bemöda de sig winna
genom en pttre glans. Menniffjor äro äf«
wen sä siycktige, at de mera förwänas afffuggwerk, än del sanna, mera drifwaS afinbillningar än werklighei; hwaraf händer,
at den sanna äran bortffymmes af dicktads
förelräden; Hwad är lättare til winnade af
den tanklösa hopenS beundran, än en tom
och oftast löjlig siäl; hwad blifwer mera be-
prisadt, än förnämhetens gpcklerier; det där-
acktigaste ffämt, det finaste religionS forakt
hedras med snilletS namn, oförwägenheten
med taoperhetenS, och lättsinnigheten med be«
röm af belefwenhet. Werlden ien lystrars
krets är sig altid lik. Men mitzkännom icke
derföre den sanna Christna äran, som sökes
i det fördolda, ofta uptäckes, osta wieneranhängare och altid segrar til siut. Äre-
lpstnaden är högmodets dotter, dä den sanna
ilran är dygdens söljestagare.

Ajhanh<



Afhandling.
En nalurlig följd of säslhelsbegäret. är at
wi äfwen böre eftersträflva äran, ty utom
det at wZra fprmögenheter och böjelser nöd<
wänyigt medföra och liksom pakalla
omdöms öfwer otz, i anseende lil wHr för,
hlndelse med dem, sä utgör det en hetydlig
pel af wär inre förnöjelse, at weta det an«
hre anse o§ för hwad wi i fjelfwa wercketsre. En Cbristen kan ickt efterlracfta nägot
bögre omdöme än bimmelenS; GudS hifallsr och bliflver sltsä den högsta äran
Menniffjors vnneft äp deremot et iytet
äre wi pligtige at söka denfamma, sä widt
den kan besta med sanmng och dpgd. At
peruinaan wara likgillig,stridepemotGuds

och Migionens föreffrift; tp antingen
hänleder det sig ifrän högmod, som är ej
pppenbapt förolämvande mot nästan, elleri.
frän ?n lastbar wsrdSlöshet i wärt förhäl-
lande, eller ock frän andra brottstiga afsig»
zer, menmssjohat m n». Sä lsnge wi <m
i mäste wi wara sorgfällige om wq»
W msdmtznniffjops bedranhe omdömen. Käx»
Ze?en lil äran är IWZ, är nyttig, och nöd,
wändig, men bör med urwal eftersökas.

Det allmänna omdome, som andre fäl»
Za öfwer wärq seder och gärningar, kallas

etter godt nanm och ryckte. Deremot
Hx heyersbewisning en följd af det anseendy,
sM wi uti pttre mätto sge framför andre.

Hwar«



Owarje lefnadsständ är wäl hederligl, men
znan har dock i werlyen fästat större upmärk»
samhet wid witza ämbeten, antingen derfs"se, at de äro och wigtigare, eller
at de fordra större Lqt w'".«
altsä, at en ringa tjenare, arbetare, jord»
hrutore icke är i tilfälle ai pn as, beröm.
mas och blifwH uphöjd til et i samhället ly.
ftnde äroställe; han äger dock uti sin ringa
fsets tiiräcklig förnöjelse af sinä tikars goda
blftll, SNllnad i lefnadsständ mäste förur.saka nägon stillnad i heder men ingen kan
dock blifwa wanlottad, i spnnerhet dä sam.hälsläran befordrar aktning för hwarje les-

Kn samwetsgrann Ehristen hel<
gar sit begäp efter tzra och heder i> genom
et ödmjukc fbrhsllande under alt det beröm,
han af andre winner. Intet är odrägliga-
re i werlden, än en menniffja, som pfweS öftwer sinä medfödda rättigheter, anor, stön»
het, magt, rikedomar eller andra tiifälligä
förmäner. Hwad är det han icke undsatt?
Har han i szelfma wercket gjordt sig fönjent
tll detza yttre företräden, mä ban dock ihoa,
komma sin ringhet, och med tacksamhet nyt»
tja dem til SraparenS ära. Hafwa Hans
företräden lyckals i werlden, sä at Hans
hjordar utsprcha sig, cch de sädesrika fältengifwa honom en wälsignad stöcd, hwarförs
andre prisa honom lpcklig, o Kuru
mjukad mä han dä icke wara inför Gud ochmennistjor! Men du som i armod ssäpay



för et lorftigt bröd, wet at sjelfwa fattigdo<
men icke är wanhederlig; Gud har upwäckt
msngen, som bögaktar dig i din koja, ehu.
ru borlglömd du ock wore af werlden Gläd
dig öfwer den wärdighet, du äger säsom men»
niffja Christen!

2) Aran bör gtfwa anledning til sä
mycket större befiirande om npttiga gärnin.
gar. WiZerligen är det upmuntrande för
otz, at winna andra mennistjors gunst, bi<
fall wänstap. Det ankommer icke pä mäng»
den af dem som berömma, utan pä et ur.
wal af fromme och förnuftige. Et biwN af
en enda rättsinnig man, är mera tilfreds.
ställande, än tio därars läfsanger. De ma-
ga äfwen hala, de mä afwundas dig den
aktning du wunnit; men det ffall lända til
en större befordran af dina Christeliga sinne»
lag; ty imet annat än dugd och gudsfruk.
tan bör grunda den werldsliga äran. Iu
mera man tilwäxer uti fullkomlighet, ju
zipttigare man är uti det enstilta och alt,
manna, desto otwungnare sr det bifall, man
ffall wänta sig stminstons af dem, til hwarS
wälfärd man upoffrat sinä krafter. Hwil-
ken stor werkningskrels öpnar sig icke för den
srofulle och berömdel Säsom Regeut befä.
sier han, lik en David, sin spira wid det
dprbarasse af alt, nämligen religionens wid.
makthällande; Säsom domare eller hwilken
annan smbetsman, somstallwärda sina sam.
zidas wäl, anser han det säsom en mägtig

drif.



briffjäder til de oegetmyttigaste, de Hdelmo-
digasie gärningar. WälgöriHren öker sinä
wälgärningar, för den belöning han ser en»
dast uli usttngens tacksammatärar, och men»
st»owännen, som i trots af alla förföljelser
samlar glödande käl pä sine fienderS huf,
wud, ser med förtjusning i den mörkafram.
tlden en sträle af bifall framffvmta; ty af->
wunden mäste wäl en gäng tystna, ochmen-
niskjohjertat är icke sä stenhärdt, at det icke
omsider stall bewekas.

3» Sä widsträckt mennistjokärleken är,
sä in<?ränkr bör dock begäret efter beröm «va-
ra; Aran och hedersställen böra sjelfmant til,
delas, och ej sä mycket eftertraktaS. De til»
fällen gifwas äfwen, da wi mäste likasom
arbeta emot patrugade hedersbewisningar.
Smickrets läf, som sä ofta förleder förtlen-
sten i sin början, eller insöfwer owärdiga sin«
nen, war aldrig ännu wärdigt en standag-
tig man. Annu mera; han försakar äswen
det läfliga och sanna berömmet för at ic,
ke sä mycket spnaS, som wara. Han kan u.
lan förtrytsambet se siq g!ömd af andre,el«
ler orätt dömas. Der är miZ en rings
sak, at jag roarder dömd af menstlig dom.
i Cor. 4: 3.

Lhristelig arbetsamhet.
Ät köpa tiden, ör enligt Pauli anwiSning,



ai wäl anwända bensamma > sälunda näms
ligen, at wi göre godt emot hwar man,
lMal 6: 10) samt upfolle alla otz äliggan.
de styldigdeter. Mr och andöaS sällhet fct.
drar altsä, at wi icke förflöfe dett ltd, som
är för hanbsn, tp sramtiden blifwer altis

Det är icke nog, at man afhäller
siq iftan brolt och spnder, utan Man bör ock.sa förnuftigt tiibrir.ga den lägliga tiden.
Kunde en idland hedningarnis wise Konun»
gar ftga, at hwarje dag för honom
förlotad, dä han icke sjordt nsgot qodl, ss
bör en Clmsten mpck t mera upvffra alla
ögnablick ti! Gubs ära. Tiden fipr hastigt,
och kan ej äterkallas; et flycktigt tankesätt,
sn öfwetilad gätnina, et förftimmatzt lilfälle
at göra godt, lan icke aterkallaS, Utan läm«
nar fastmera bedröfiiga spär
nöje uti hjertat, som ofta icke af ängren kan
Utplanas. Get är altsa wlsligt, at förekoM-
ma detza förebrsende fötestHllningar, genottl
sn watsam wandel. HlltU owärdigt för»häller sig icke den late och försumlige, ej al.
lenast i anseende til sin egen sällhet, utan'
äfwen sine likars Lättjan är en frucktsam
moder til de flästa lastet, ocl) samhället,
hwaräst alla krafter böra förenas' til et ge-
mensamt wäl, känner ingen farligare ftende.Bedröfiiga äro Ve tätä eMpel. af syffellöse
och wanartige menniikjor, sMfördrifwa den
dyrbara tiden, genom et kritlgstrpkande lef.MdSsätt. Annu bedröfiigare är, at samhäl-



lsl ffall sakna medsl, eller rättare, nit til
at förekomma delta onVa. Gruftigajl, oM en
falst stalskonst ffydbade det. säsom det händt
ibland wisie ReligiönS Sttler.

Afhcwdling.

sro lika sä fsrsnderlige och
benHgne för undfiyckter, i alla de delar som
töra tzeras lefnabspligter, som de äro olike
uu begrepp, förmögenheter och böjelser. Den
ene klagar öfwer bristande tw, ehuru han
förstöst de mängfaldiga tilfällen, han til nyt-
tiga göromäl ägt. den andre inbillar sig blif<
wa et heloon, dä han afhäller sig ifrän
werdstiga sytzlor, och lilbringar sin mästa tid
uti en gudlig maklighet, likasom Religionen
bestode uti blotta andaktsöfningar. Den rike,
som utan egen swett och möda osta kömmit
til betpdlig förmögenhet, ttor sig undanta-
gen ifrän nödwändigheten at arbeta, lika.som det wore endast för behofwet eller förvst sjelfwe wi lefwe- Lika orimligt tror den
fbrnäme sin wärdighet förtingas, qenom tim-
liga omjorger, fiit och arbete. Men är icke
bwar och en, ifrän det högsta til det lägsta
lefnadsständ, förbunden,at med trohet fföta
sin tallelse? Gasworne äro mängahanda,
men ffyldigheten är en och densammä;
manlefnadens behof äro mänga, och intet af
3em bör försummas. Wisligt har staparen

uti



uti wära egna krafttr och bojelsec neblagt
en drift, at wara werksam, äfwenfom hela
najurcn är likasom uti et ouphörligtarbete,
och det Alsmägtiga Wästndet sjelf icke nä-
gonsin uphörer, at wara werckande i sin o.
omfattliga regering. Häraf bör eumennlstja
atminstone lära, at det är brottfligt för hen»
ne at wärdslöfa sin lid, sinakrafter, och be»
stämda pligier. Det strider emot hennes na«
tur, emot samhäls förbindelsen- SjukdomenS
eller wanmagtens tilstand är, nsst barndo,
mens oformögenhet. det enda, som kan fri.
kalla ifran arbete, men hela den öftiga lef-
naden är dertil bestämd, ehuru icke til ena«
handa göromäl.

Lätom otz följa werkfamme Christne i nä-
gra de allmannaste lefnadsyrcken. Gud har
genom samhälS inrättningen forordnat som.
lige, at styra samhällen, det är, at wid«
magthalla och förbinda allas enffilda wäl
iil et gemensamt. Huru mycket godt kunna
icke werkfamme Regenter uträlta, huru
neS icke deras möda med framgang och
sendeS wslsignelser! De som med lif och
blod ffola förswara sit fädernesland emot
wäldsamma företag. eller med lagens swäld
mota och straffa inbördes oförrätter, eller ge-
nom wetenstaper och lärdom grundlägga en
allmän uplysning, eller handhafwa den up-

äldrenS upfostran i dpgd och nytti"
ga kunstaper, eller ock i sin anleteS swett
odla jorden och med sinä hinders are«te,

fra tu-



frambringa lifwets mZngfaldiqa b?qwämlig«
bettr; all- öro kallade Ul dc§a sinä prcken,
bwilka icke kunna förwallas utan en werk.sam ftit. Intet är sa rmgcl, nt det borför.aktas, ntan säsom Kmmoras i kroppen äro
mrd hwarannan förbundne ti! et inbördes
biträde, bidraga äfwen alla handteringor M
famhälslifwets geMsnsammo besiänd, lorw
Auraten, bandtmercksmannen och siogdaren,
hwilka i sä betpdligt asseendc bidraga ttl «lla
andras näring och jorosta förttöjelse, mä
altsä meb anbre njuta den tiibörliga beder,som dem tilkommer, och ick.» underkassas etvförljent förackt eller.stafwlfft behandlande.Det är i spnnerbet hos dem, som, at Man sclmä säga, atbetsnzyheten ffall sä.
katz och upmuniras. Dock hwm-före göre
Wi sä mödosam Mllnad i lefnadsstZndenspligler rch wärdighet, dä de alla äga et sam-
manlagdt wär-de, och alla Medlemmar öora
til fli,t och trohet upmanas; liwarföre strida
om företrädes rättigheter, vä Gud är den,
fom otz förordnat och legt til arbetare i sinwingärd, samt fordrar af otz räkenffav, Hu-
ru trognt wi warit, Hwar och en bandle
efter det mätt af gäfwor. som honom för-länt sr upfylle sin kallelse, och förckom-
me den andre med inbördes heder. Rom.
12: 3—n,

Ulweklom öfwen närmare, hwad til al?<
hetfamheten horer, eller huru den yttrar sig»
Et förnuftigt wal af lefnadssiand, samt för-

A a bere-
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beredelse dertil, bör naturligtwis föregä.
Naturcn har wäl det mästa derwid förord»
nat, och mennissjans behof, äfwensom saln.
hällets natur, föreffrifwer hennes lefnads för.
bindelset och pligter; men fribeten är der.
tmder altid oqwald. At aldeles afsäga D
et nyttigt sp§!osättande för sig och andre,
under hwad grund som hälst, sr emot lesu
lära. En Christen upfyller altsa' sin kallelse:
1) med fiir, at han är oförtruten i alla de
delar af sit ämbete, handtering eLer omward.
nad, som honom aligzia. Dm tröge stadne
dock mev strundran wid den arbetande bi.
swärmen eller myrorne. De stola lära ost.Grdsp. 6:6.

,
2) Med trohec, sä at han icke läter sig'

af hwarjehanda hinder>. olyckor eller mot-
gängar afffräckas. Den hjelten, som tilbaka
ser, dä faran är handlar.ftgt;
akermannen, som för det ena äretS mitzwärt
nsdlägger plogen, är icke föban wätd, doma.
ten, som wärdslösar sit kall för at undjlippa
öe förtrpcktas bönlr, handlar samwetslöst.

3) Med klothec och urwal. At förrättä
alt i sin tid och ordning, meofsrer. en dub»
bet winning för war möda« ochsielfVa mot»
gangen bör lära o§, at blifwa försigtige.

4) Mcn hwad bälst wi göre. böt ffö
lned et hjetta, som twgec älstar och wördar
isud; Alt det som icke gär af tron d. s«
w käkleksfull fortrostan Pä Gud och lesum,



sr synd. Delta uigör det siora ffiljemärcket
emellan den wcrldskäre och Christne.

Kyssheten/ Lhristnäs owllkorligct
pligt;

Hblanö de kroppfliga eller'sinnli,Ha driftet,
mennistjan wid sinä siadg, ds ar tanner,
är ,deN' at fortplanta sit fiägte, Intct twif.
welsmäl kan upkomma, at Gud sjelf nedlagt
sä wäl hoS otz, sock alla d,ur> betta begär>
och da ban ffapade menniffjan til et förnuf<
tigt wäsende< bestämde han osiridigt
sättet och medten, at lilfredsställa dötla be.
hof. IHmförelsen emellan de offäliga och för-
nuftiga kreatuten, har bock wtsat, hutu be
sednare esomoftast förnedra sig, wiba undet
be förras natur, til en olafllg, ja äfwen o»
naturlig bränad. Det är bellaZligt/ at
inenstlighete,ns tafta i denna bel mäste blifwa
sä mörk> och samhällighetenS störa ändamälss ofta fotloras; det är en wanäta för det
Christna at otuckten och en otpglad
isttfärtzighet ffall hafwa sä mänga ö.pna til.
fälten i ujzlpstä Stater, sä mänga laftatare,
sä mänga relelser frän sjelfwa de fria kott.
sterne, men tillika sä bedröfiiga följder för
warande och kommande siägler; Christendo.
tnen, som helgar alla wära sinnen och leder

A a 2 di



de offuldiga lit sina.sanna
har dä icke ännu kunnat, fullkomligt
tränga til de statsklokas hjerta, icke fsrmättbringa den fipktiqa werlden til en allmän»
näre reNhet, ej förmätt ifrän umqänget för.
jaga fräckheten i tal och, seder. Gif-vas icke
äNnU offentliga torgplalser til en olsftig kär.
tek. och befilmes icke stundom winninVslyst»
naden forbunben dermsd? Hwilket lefnads.siänd i et sambälle är wäl i och för sig sjelft
för kyffheten wädligt, eller hwadan hänle.
der sig den dicktade omöjligheten, at pä et
läfligt sätt upfplla et naturligt behof? Mon.
ne icke sä wäl enstiltas ursäckter, inkasi och
swäriDeter, som de allmsnna hwil,
ka hämtas af samhällets brister, äro meren;
dels fafänge, och kunna förekommas? Skul<
!e det wara likgilliqt, huru man upfpller
naturens behof? Skulle en lsslig samman.
Parntng bers af en sjelfswäldig frihet; är
ungdomens uptända brand en swaghet, som
ej kan tilbakahällas, och menniffjan, i hwit-
ken borgetlig förbindelse som hälst, icke wi-
da mera ffyldig Gud, och sit hjertas renhet>
än dm flpcktiga wetldens nycker? Nej, läm-
nom icke wära kropppar til orenheten och
syndenS tjenst, utan bibebslle sig hwar och
m i helZelse och äro. i Thess 4: 3 —5.

AfhaM



Afhandling.
z) til sin ädla natuv.'
2), nödwäildighet.

, z) >?- befordrinlömedel.
Första Delen

Fr et ftlfft begrepp, som nZgre hafwq
gsort sig om kpffbeten, at den bestode utl et
fullkomligt kufwande af forlplantningsdrif-
ien, eller uti en afsägelse af äckta förbindelsen.
En sadan munkhelighet är stridande emot na»
tur, förnuft och uppenbarelse, ehuru det ic<
ke nekas, at den sun» tcke roner hos sig sa»
dan böjelse, kan och bsr afhälla sig deri-
frän, utan at derfore anses heligare eller
renare än den, som ingär äkt,enstap. Kyst"
heten är til fin ngtur bunden wid det lag-
liga Landet emellan iwänne makar, och m»
!s?fattar altsa et hjerlats bemödande, at icke
antwrlunoa, än genom ordentligt
tilfredsMlla fortvlanknings-begäret, samt ut«
i sjelfwa detta tilsiandet wara matllig. Der»
gf följer, at det är war pligt, at uti alla
andra hänftenyen wära, hegär,
yet sr pligt, at wara älerhällfamme och re<
ne, at undfly all umgäng,else, sam»
tal och föresatser.

Renbeten wisar stg altsä !) uti de för<
D UVstigande tankarne och beZären. OftK

baN
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bart sr det första begäret, som hcs en wäl
upfostrad menniffja wid den manbara äldrm
sig infinner, naturen"l'egen första kallelse til
en lästig parning, och!>ör lcke annorlundäanses, eller miDydas. Den ädle MZUngen,
lifiigt öfwertllgad om sinä kätistors bcsiälw
melse och rcllta föremZl, undfiyr altsä lik tzn
Joseph Pen spndiga förcsiällning ellcr
retelse: huru stulle jag sa myckcr ondc FörK,
och synda emor min Gud? ffulle jag owär»
digt'och emot Guds wlsa inrättninF nyttja
delta förledande tilfälle, och kusta mig utt
et diup of förebraelser? Nej, jag will he«
ligt bewara detta begär, detta tpc«
ke, denna tysta kärleken til den önstade
stund, som Forsynen hehagat utstaka, ochsnart nog torde för mig pppa. Hwarföre
ssulle jag icke kunna mcd förnuft stpra den-
na hjerlats rörelse, dä alla anhro sinnliga
begär, efter ära,, rikedom och kunffapcr, H»
ro af samma at de endast genom lsfst'ga mede! och smaningom, kunna upfpllas.
Böjelsen til könet är i fin första allmänna
uprinnelse läfiig; i sin tillämpning bör den
wara ädel, 'stadgad och witz, Den blifwer
det genom walet af et wist föremal; tp de.r»
til fördras icke nDon läng undersökning,
icke en lärd bewiSning, utan en upmärksam
blick pä wär naturs clydamal, at öfwerty-
gasl om renhoten af en östpldig kärlek, och
siraffbarheten af den otpgtade, som utan för.

nuftic^



yuftig fifsigt följer blott det djuriffa behoft
lyet. Mach. 5: 27—zz.

2) Iu renare hjertat är isrän all syn«
dens besmitlelse, desto lättare är det för og,
at. undwika det pttre utbrottet af en oläfiig
kärlek, oanstänyiM ord, ärhäfwor ochblandelst. Kpffhtten wisar sig altsq warssm
i umgänget nogräknad i hela lefwernet, sa
wäl söre, soM efzer et jnganqtt äktenffap,
Hwad det ogifta tllsiandet angär, huru, und-
fipr lcke en sann Chnsten alt.ohöfwtstt tal,

om ock Hans tjeNa icke har deri
gon del, det Ukwäl/.r en lagbet. at tala
smnat än pet som ttl upbyggelse, ochär enllgt menffliqa naturyns wärdtghet. Hanser de clyckliga vffren for orena lustar, han

he bedragnas rup och förbannelser of-wer sinä förförare; det Hans hjerta,
at se mennlffjor pg et blindt och mer än
djunstr M hanhtera kärleken, denna lif,
wets förtlusanye kanssa; mcd steg han9ttsä antiugen sclsom ung intyäder i werlhen,
Mr sortsit pci sin bestämda bana, bewarap
han sin fot if<än fallet. Han wet at den
husliga sällhet, som honom wHntar i ffötet
of en öm. maka, är dyrbapare, än all den
invillade mästust, en olWg tMek' födcr.

Lucklig omsider genom det knutna bandet
för sin llfstih, huru bewarar ftan icke sit
hierta lfran alla främnwnde känsior, föräd<
lar sinä sinnliga drifter genom deraS mätl-
jiga tilftedsMllande, och upoffrar icke för et

dju-



djurifft beöof, alla ädlare pligler af en fvr«
nufiia upfostran, mcnniffjokärlek m. m

ÄterlMsam i det läfliga nöjtt, är ,tMwerksammare i dpgden.

Andra Delen.

Apffhclen har redan i det nalurliga iih
fiandet, eller ester natttrens första anwisning,
fä werkfanft anfeende hos menniffjan, at
man waste forundm sig Zfwer,, at Mna dHzwärde oftcz förringadt uti sLmfundslefnaWl.
Dest nödwändighet til uppehällande af all
borgerlig sällhet, är dVck ingalunda twetp",
dig, Ar det icke nsasamt hewist, i huru
förhallandc menniffjokönen äro til hmaran-
dra, hwaraf fölier, at Skaporen ämyat den,
i en wlff ordning til inbördes förenwg,;
det icke 2,! af werdstlgn och Religions histä»
nen updagadt, at alla afsteg, soM Visia folk»
siag gjorot ifrän en kpff cller äckta kärsck.,
warit l)!pcklig,a; ock, om man ej af wqr. na.»
turs bestämmelft, stulle ledc.' tU elkannau,
de af, denna dpgdenS owilkvrliga nödwäy,
dighet, mätte dock lättsiunigheleM hekla-
ganswärda följder, som lik en pestsmitta u,t».
bredt sig i werlden/«ilräckligt wttlna, att
sällheten endast bör sökas uti et obestächatzt'
lefwerne, och at den utsw.äfwande sinnlighe.
ten och otuckten är grafwen för, alla Knn'
liga förnöjtlser: Nödwändigcheten af kpffhe.

tsn



isn bewife wi altsä afen ostridig erfarenhet,
i synnerhet den motsatta lasiens wederstygg^.
liga föijder.' Deriftän teder tanken sig belt
natllrligt 3) uppä Skaparens Mgt, med,
mennistjoflägtel. Det är uppenbart, at sä,som Gud ifran werldens börjau samman-
knöt et.menniffjopar, och genom en ordente.
lig ftrtplantning wille befordra wätt fläq'
les förötelse, upftstran och ftdeligHeh sa
wer det af yttersta nsdwändtghet, at ällpda
denna förestrift. Samhällets beständ och dLt
borqeliga lifwels lugn kräfwer delta: Chri.stendmnen ästar framför alt sedernas ochbjertats, renhet, hwilken icke kan förlikasmed
lustarnas yr,a; Eph. 5:, Z.4, Af denna
grund sorkasta Apostlarne alla andra densinnliga kärlekens förbindelser, utom äkten-
Kapet, (1 Lor. ?: Z - 9.) och anse alla för.b.ud eller fjeifgjorda hinder häremot, säsomstr«dande mot lesu heliga lsra. (1 Tim. 3.)

Delen.

at beforbra kpsthet och sebernas
renhet äro dels allmänna, dels er>Mta. De
förra höra iil öfrv-rhetensforg; de sednare äro i hwars och en s för»nMa. Iu större altsä afstegen aro iftän dbstforsta naturliga kallelsen, ju större relelstrneäro t werlden, til en Zfwerdrifwen sinnlig..
tztt, tzesto större motwigt sordras i hjertai.



En ständig ätanke pä Gud och lefu lärq
Zifwer otz det säkraste medel, at bwara otz
för tilfällen. som kunna blifiva farliga for
dpgden. Desiutom lnbebäll den naturliga
ftlpgsamheten, sälom den bäste wäcktare för

Det är nästan icke utqn uppenbart
lräld, som röst kan qwäfwas., och man
stall' finna förförelssn tiofalt derigenom til»
hakosiagen. Endastlist och- ränker ffola kun»,
na ssuleligen henne öfwerwinnq. Bewara
derföre, du fromme och i enkla seder upfo.
sirade ungdom, bewara sZsom en klenod den»
na dprbara känsiä, som hänleder sig frän d:t
fget samwste.' Du blpges och. rodnar för
lärlekenS första insteg i dit offyldiga hjer-
ta, mpcket mera bör du bäfwa för desi rase»
xi i den lättsinniges mun och fräcka stbör-
per; stulle du ej bäfwa för otucktenS hemwist
vÄ) rysä för de orter, dit den otyglade la.
sien omsider hamnar. Skulle du ej med den
fromme Job göra et förbund med dina ögon,
ftt ickeft eller eftertrakta oläfliga föremal?

Zi: i. ii. 12.)
Widare är intet säkrare medel, at för-

simgra de uptända lustarnas brand. än at
spZolsätfa smnet med ädla göromäl, iqkltagq
sirbetsambet, ffit och mättlighet uti alla krop,
pens och sinnens förnöjeiser, undivlka en of.
zverdrifwen wällust< och framför alt heisissä
Pryckers njutning, hwarigenom siälen för.
syissaS, ty gemenligen ätföljas otuckten och

i mat och drl)ck. Hit tzörer at wara
wak?



wqkfam öfwer alla sin själs rorelser, pädet
icke lasien mä winna seger; ty efter den ena
segren folja gemenligen andra, och sinnet
förlorar sin sdla spänstighej, lik en Hjort,
söm en gang fastnät l nätet. At emotsta de
första retelserne, är at smaningom stadga
sinnet til en rädande dpgdig böjelfe.» Slut.
lig:n ihogkom, du scimwelsgranne. at en
ftäig bön och umgängelse med dln Gud ochlesus) är mäktig at förekomma all besmit-
telse ien förförlst werld. Förgäfwes in-
wänder man, at det är omöjltgt, at bewa,
ra en fullkLmligt obefläckad kpsthet » ; för,
ZäfweZ klagar man pä den känstofulla na.

, eller retelsernas oemolstandeliga qrt
—; Bedragnä Zlder! det hadeMarit lätt, at
fmolsiä den sinnliga lustan i sin början, lätt
at förbida ben mognande fruckten, utan at
härja den i sin blonunng, Tusende gängor
sällt, at til den af Gud bestämda tiden up.
Muta och fpara et behofs förnojande, som
aldrig annars än genom äckta forbckdelsen
ckqn wäntas. Betraktom sjelflva'omwäflin,
gen af lifwets huru den wisllgt af
Skaparen blifwit hestsmd, til del sinnllga lif,
wets föräd-Ung. Säsom wäyren icke fram-
bär den mogna frukten, utan det är endast
hösten och sömmaren, sä är äfwen ungdo§
mens wäxande älder ingalunda b.estämd til
de sinnliga drifternäs upfyllande, utan
deras utweckling, fiadgande och mognande.

Mä altsä alt, hwad i nst?
NN'



tur och fsrmäga, i wänffapens folk'ndelfb.
och samhäls.lärans forenta krafter fianes,
heligt arbeia til fullbordande af denna, Chri,».
sieudMens lag, at wara renhjertad..

En Wristens herrawälds öfwev
sig Wlf och sinä smnesryrelfer.,.

är Herrans, och, wl sr? Hans ffa-
pabe werck. Det är han som rädsr ösweV
alt, bwad listöst och, lefwande är. HaM
herradömme sr utsträckt ösiver hela werlden,
Hans uppehällande kraft, bestamtner alla wa<
relsers lif ych. wälfärd; Han ffänkte o§ all.?.
lropps och själs gZfwor, i den stora afsigt,
at wam lpcklige; Han omgaf esi med werl-
den, at efter bästa forständ npttia alt tib
war Mhet. Wi kunne altw betrakta oss, ej
allenast Mom sorwaliare af Hans omätliga,,
ZHfwor, utcm ock i wist afseende, fäsom ra»
dande öfwer de jordiffa tingen. Skaparens-
tilsägelse och anordning, ti! de förste menni-,
ffjor, fattades lätteligeu af deras sunda för.,
«uft. li Wos i: 23 -.30, Det kan KZo
beller besiridas, at det ankrmmer pä mc>nni,
stjans fria wal samt förnnftiga bepröflsing,
at anwsnda de stapade tinasn til sin och sinä
likars förmäa, äfwensom försata alt det. som

är. Men hennes egendomsrält är
docs



dos icke owilkorlig, utan bussden wid fsr-
!nuft, samwete> jämUkhet och Hon
bör sälebes framföx ali wara herre öfwer
sig sielf, hwilket icke innebär et eqensidigt
förhällande efter godtncko, utan en förnufilZ
Uwerläggmng, om hwad bidrager til
hennes och andras wHI, Denna sjelfbeherff-
ning sr af en wibsträckt förbindelse. Sa<
foin förwa!to/reden,.bö.r hon, aliid ZdckZalägga
lrohei, nit; säsöm ägare af egna inwäries
Mwor,, ä'r hon pligtig at förädla dem, til
den högsta grad af fullkomlighet; hon bör
lära sig, at stpra sit eget hjertas begär och
sinnesrörelser. Den som är Herre ösiver sig
Nelf, är an dM, fsm roinner m stad.
(Ordsp. iS: 32.)

Vfhandling.

28id beskrifningen öfwer en Chnstens bjeiie°
inod eller sjelfbeherffning, wilje wi icke för
denna gäng uptaga alla de fötfZljel«
ser, lidanden och motständ, hniatemot hanwerlden, och hwarwib han wisar
sig altib ständaktig; lehuru delta utgör icks
Zen minsta delen af Hans hjeltemod.) Wi
inffränke ofi nu endast innom kretsen af hanS
egna sinnelag och förmögenheter, som fordr«
fs mpcken warsamhet.o6) siprka. Denna sjä<
lens storhtt, som anwänder Ma. sinä trafterRt



iil wärdiga föremal, som öfwerwinner deti
rädande sinnligheten tillika med
och wid föreställningen af det lnmmelffa el.
ler andeliga goda, afstär det stendara, fal.
stci och fiygtiga; med, et orö, som upoffrar
alt för. dpgden, och Guds ära. o?ita är se-
gren öfwer osi sjelfwe, Icke allenast en Chri.stens dageliga erfarenbet,, utan äiwen de!
frommaste mäns exempel och witteord besan-
nar, at grunden M wäragsrnmgarärtwäg<
gehandc», antingen den sinnliga kanfic>n,,sä'
wida den härrörer af wär kropp, ellet för.nuftets HLgre föreffrift. Paulus uttrpcker
detta ganskc, lifttgt: jag sie en annan lag i
Minä lemmar, som strider emot ben lag,som ar i min hog, och griper Mig sangen.
(Rom. 7: 23. > Häraf böre wi wöz icke dra-
ga den förhastade stutsatS, at ett Christen i
alla sinä gärningar stall hos sig szelf finnci
et motständ, en öwilja, eller oförmögenhet,
at göra det som är godlj men likwäl oftg
mäste wi meb Paulus bekänna: iviljan haf-
wer jag ar sölja Guds, lag men i min
kropp bor icke godc. Det är säledes af hög.
sta wigt, at kunna beherrffa och stvra den
sinnliga naturen, sH wäl soin alla wära friagärningar och själs lidelset.

Detta herrawälde öfwer osi sjelfwe in-
nefattar egenteligen twänne ting. Det ena,
at wi uppa otdentligt M upöfwe, anwände
ech til sinä sanna föremsl stpre alta, sä wäl
kroppSliga kraftet/ som sinneSgäfwor; det

Kn<



bnbra, ät wi äliid med förnuft inffrHnke,
kufwe och dämpe den öfwerdrifna sinnlighe,
ten- Delta är enligt Pauli talssätt: arkorZ.
fästa sir töcr med alta dest lustav och
kelser; I widrigt fall kunne wi. ej sägas
tilhöra lesum, säsom Hans sanne efterföljare.

Wi finne at det e,qenleligen
iilhörer wät fjäl, at under Guds Andes bi»
stanb styra öe utivärtes samt
sinneS rörelserne, emedan de bero p.s wäc
kropps natur; men hon är afwen til.alla
sinä tankaa och begär. ämnei för sig sjelf,
d. ä. bon behöfwer och bör ej allinasi med
all waksamhet förekomma sinnens och begä»
rens wälbsamma mswäfnmgar, utan. ock
förädla alla nna stora förmösenheter. Kettä
sednare kan icke ste annorlunda,' än genom
en ftilig omsorg för wär själ, och en werk-
sam utöfning af alla wära pligter. Men
under alla deZa omsorger, röne wi altid hos
osi sjelfwe mangfaldiga brister. hinder och
retelser,, som wllja til intet göra det uplv.
sta förstandets mognä bestut. Det ör alt-fä
för ost nödigt, ät wara upmätksamme otz
sjelfwe för at kunna blbebälla wära Chrl«
steliga föresatser uti en tllbörlig öfwerwigt.
Getta ster . .

i) Dä wi sytzelsätte wära tanckar, wärt
minne och inbildningsrrafc endast med detsanna och nyttiga. Ware det altsä fjetran,
at öfwerlämna osi til syndiga, til öwärdigH
fttemäl, som förwillä wärt förMnd/ och ls"



da of borrt iftän saffingenS kännedom. HwaK
har icke den Gudlöse religions.förnedaren för.
lorut, ds han t stäÄet för o?n dyrbara lä.
ran om Gud, omfattat tdel digter och hed-
mffa willosatftrl Huru owärdigt handlar
icke den otrogne, som i stället för at under-
föka den Chrzstna tronsgruntzer, uppeballer
sig med dlotta stuggan afden naturltgi, och
ulhärdar icke en gäng med undersokningen
om uppenbarelsen, och Christendomens uo<
penbarä händelser. Har han wäl län D
at styra eller förädla fin tankekraft, sr han
Hertc ofwer sig szels, dH ali furwrtring rä<
der i Hans flutsalser, och fördomarne mta>
ga hanS själ, sä at han.icke, ser glanlen af
lesu härliga evangelium? Hänleder sig den
nrlänges upsätliga och onyttiga twifwelsmäl
ifrän et uplpst nit för sänmng; har swät»
maren upfplt denna stora pligt, at beherr»ssa sinä egna tankar och bringa dem til na-
gon witzdet? De siasta misitaq, ej allenast
i religionsläran, utan ock öen werldstiga
wi-sheten, ädagalägga tydligen, hutu men«
niffjan ofta litet arbetar pä sin egen för^
kofran i sanning, men underkufwas af for-
domarnas wälde. Det ena tmiftvelsmälet,
den ena irtingen leder til andra, och til
slut inweklas sinnet i en irrgäng, hwart-
frän det sig icke kan ulreda. En uplyst Chri-
fien deremot anser alta tilfällen dyrbara, da
han kan förädla sinä tanckar; Han sträfwarZuphörligen emot de iwifwelsmsl, ssm sig



forete. cch sslilet of olla Hans forffningar
bitfwcr eu f >st öfvkrn)g>'lse oin den gudom»
liga
kaledesunder förnumls och nadens stprelse,
sä stall den icke fötwillas til orena ämnen.
Snlllel, hwärs förnämsta siorka llqqcr i
förmägan at lifiigt bilda och ,'n:°tu.
rm, lan icke tväldigare än til
Rrltgionens ära. Hwilken lägbet,. Kwilken
feqbet,» själen, at för namnel, jlnllvik/ up<
vffra Gud och at uti et bi»
lande stann l> otlställa det gudomliqa, ochendast i det lasib sra söka naring för dikt-
lonsten! Hflrerwinn fipckiiga bogen
at lpst» pä dhgdens bekostnad, men hoj dlna
diickar lil et waracktigare mä,'; belvis.dist
icke mindre pa de frla konster:as ftlt, än i
din ensti da lefnad, fasom beberrffare öfwer
d.in nbllnmg. sa stadgar du dit eget wsrde.

2 Själens lustar bcZär wa«
nor, böra allid siä »lrder en Christens her<
rawälds Men hät finner man siq of-asspä den swacp sidan. Kärleken til Gud «chlesum. jsmte a9i andra siorc, doqder, utgö»
ta ten frommcs pppersta sinne°
lag och sedcr; men hn awn de begär, som
tvllju förringa gudacktighetens qlans; swad.
an den blinda som siltter sig
wid fivret de bästa gwunaar; bwad.i.-:
den hästiga äzrä tll det jorhiffa, som för.siöar det himmelsw bcgäret; bwadan dennögheten, och med <-t r.ro all swaghet i war
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upriktigaste Cbrissendom? Hwad ffole wl
tala om de brotist ga. lust-rne och »vanorne,som bör.i be cgr.<s, om war sj U stall up a
sin wärdjgdet! Det är endost genom le.sum ClMsium w.i b if>vr likasom npe kreatur,
til goda ff,ck ige

z) Slnnecs rörelser fordra äfwen
en Cbristens daqelig! strid - „Al feia g noM
öfweriltung, dä hjertat bast!gt Ves tll
den ena eller andr.i käist n, at >n beklage.
lig,möjligket. Wreden, jälom et stlNkt ut»
brolt af wär egenrarlek, sr «f olla den Mi
männaste, och fordrar allsä det störsia mol»

.ständ, Sorgen öflver det timllgi, son intä»
ger ej allenast den werlvskäre, utan förle»
der öfwen den fromme til mängci m § wjenj
Kögmodet som til en del inrilac llg i det dyg<
digaste hjerta; asivunden och kärle<
ken, buru starka hinder läggi de ick- i wcl-
gen för en Chtisiens wandrtng! Menhattsegrar gendm de sitiderne, genom wak»
sambet, bön och en dagelig hesg'lst. (! Cor
g: 27). För at knnna.sä mpck t mannizqare
styra och tufwa wär.i lid iser. tzwilka cf<
ta förors>'ka hos lly oto och besvär, sä of.a
föried' otz til mänga förut okända eller at.
minstone batade selsteg, och merendels för<
blinda war szäl, wid fanningens och dpMns
eftersträfwande,. är det nödlgt, at närmars
granffa wart i sit uibr.tt. Lckaoum»
bärlig winden är för den seg«ande, äro ock.
sä sinnesrörelftrne för mennlffjan, belwktcd
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Me sasom Christen och medborqure. At äl.
sta och hata, qlädjas och sbrja, boppaS och
fruck n, börer t!l wär nalu-rs bestämmelse.
och glllas of Irsu egen lara. Men at göra

utan wstrinkniug eller wnl af förcnäl,
ftridep ewoc d-sia iivelftts sanna wärde- För,
nuftet och Re-igionsn, är he: store, hwat-mev inan bZr untzwika dttzl fiormar
af de sin!'!'gci känslorne, och i det le.
da dem til ? och ödla Stul,
le lcke,en Cbnsicn altsä, wid vröfningen af
sig sjelf. och genom sin erfarenhet,
främst för alt wsrdn af sin ljäls egna rö-
relser, ti. och utöfting
föreffrifter; ffulle han ej ömt röras af sinä
likars nöd och uselhet, icke älffi det ölffwät>
da, som förcler sig Utt alla Kcns förbindel-ser> icke underhälla et ouissickligt hal för
alt bwad spnd, är, icke clfwen känna blog»
sambetens motwiqt Uti de sinnliga
tustarnas med fornuftet? Sjelfwa an.
gren,/om,ofta wisar sig g,nom et smart'n<
de öfwer wära är i san»
ning det första. siecjet lil fofbällring, och full.
konlltghet. Nen Mom d>!N p'ig-/ som c§ ä>
tigger, at ttsörd!gt bruka siruesroreiserne,
är d>t onnu merä at kufwa, och in»
ffr«wkä dem; ej lilläia d? ,', a,t utt o:ch,
ta,! öfzuerläqguing »mb föri> f«e' cch utan
gränsur utbrpta. At 6sa häfngi, at
mar' i sin öfweritywg q?i,."cr -jelfVa d<m
allmättnci mennistjcs rl ten, sem äfwrn w V
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alla otz öfwergsngne oforrälter bsr wisa sigz
at underhalla det hemffa batet i afssat at
hämnas, är lsgt och stridande eMot själens
eget lugn. Den Christne l jel!en niotc-r wre»
den i tid, och blifwer icke öf.vetraffad afwäsdsamma ksnsirr, anien Hans egen Vllee
andras wälfärd är i fräga. Förlrytsamhe.
ten öfwer den lasifulles ofortjenta lpcka, och
dygdens mot,qängo,r,, gZr icke öfvet til för<
tnnfian, bitterdet ellerafwund.
ör mättlig, anständig, wärdig. uli olla d §
bäftigare ultryck, och ehwod som werckar uv»
pa den dpgdiges glädje eller sorg, bibehZller
han altid sit jHmna sinneS lugn ban
boppqs altid i motgängen icke ulan
sruktan i medqa: gen.

At fipra sir.a smncstörelser, sr fäledeS
en Christ3l's förnämsti ögnanlärke; Hans
dagliga föresats är den at wara berre öf-
wer alla sinä tankar, besiut lufiar och U.
delser. Ss langt wi öfwen kunne frän pr<
farenheten hämta c§ siyrka lil denna pligt, hae
den utwärkt sig i olla tider, genom en för»
tjent aktlling och tilgrfwsnhst.

Sjelfförfakelsen, eller det MG
na hjeltemodet.

"Den niig efmfölja will, sörsake sig jM,
sch



sch tage sit korst pä fig hwar day tphwad hjelperdec mennistjan. at hon för«Wärfwade sig hela werlden, och tone stadattt sm själ?<' (Luc. 9: 23—2,. Hela fam'manhanget af detza lesu bud tU sine lär«
jungar wisar, at hör anställes en jämjörel»se emellcin det jordista och himmeissä,, eller
wära utwärtes och mre fördelar ochpligttr. Kär eken ttl sifwet, äfwen svm GubS
wisa förestV.st, tilister otz at eftsrsöka bZg-
gtdera, och, det. wore en straffbar försmädel»
ft emot lesum at rässä. det han älagt sineeftcrUjare e.n owilkorlig försakeise as all
timlig,sällhet, dä fastmera han päyrckat, at
wisligt förwalta det jordissa, och mänge af
Hans lärjungar warit sä wäl ansedde perso-
ner, sonv medeimattigt förmögre, famt alle
deltagit i lsfi'ga.umgäng..s nöjen. Men
esomoftast mäfts dock den odödliga andanoch kroppen wora likasom i strid med hwar.annan, fH at bör wika, Uisiaaet kandä lcke salla til förmän för wära kropvsliga
el!er jordiffa behos, utan för wör ftäls 0.
ffaltdara At följa lesum, d. ä.
ej allenast wandra i fuUkomlighet utan vck
bewisa siq sUom et wWgnadt redstap ttl
Hans läras, til IrcksaliZheiens utbredande i
werlden, förulsatte hos Hans lsrjungar et
friwilligt upoffrando af mänga annars ostpl.
diga beqwämlighetcr. Om nägonfin bjelte.
wodet war nödigt för en lära, som äfyftae
werldenS uxlpsning och sörbättring, borde



det wisierligen denna första tiben wara, D,?n.
r'e ynglingen Luc. 19: 16 —24.) bewls^.
de ftghet och wiNdbkärlek.

Afhandlissg.

?) Hjelkemodct i selfwMiga upoffringar,
2) i lidandet, som osi öfwerlär^

Förstg Delcn,

Ven ftm en gäng lärt ssg genom kärleksn
til Gud och le,wm segra öswer sig sjelf, sK
at han äger ock lidelsepne llkasom
sit wäld, bmllket utgör den Chnfteliga fri.
heten l sin högd, bwarwid m.m kan
med Paulus lefwer dock icke
nu joF uran Christus lefwer i mig -- "Oin
nu Christu? är un otz, sä är wär tropp
död ifrän syndeu, men szäien lefwer i rarc»
färdigher" 3: io); den Christen kan
äfroen segra öfwer alt'uti werlden; han
kaa fö?e ka sig sjelf och, det limUga goda,
för sia Gudomlige FrälsareSsra, försannin.gens och dygdens ffull; han kan milligt up,
offra lifwets annars offyldiga beqwälulighe'
ter, för den stora tilsredsställe lsen af Guds.
winffap. Walet emellan den sinnllga för-
nöielsen och hjertatS frögd bör icke wara
swart för honom at göra. Men han är der.

wid



lvid icke obetänksam, icke Heller styres han
af swärmarens öfwerdrifna förackt för lif.
wet, äran och wrrldrn, utan lämnar ftimo»digt alla d fördelar,' da de icke kunna fiä
lilsammans med Guds rad och samwetetS
fr.d. Wi anmärke härw d:

i) At d?j Fr en pligr, at sri»
willigt upoffra den jm-dff-l lpckm för sit och
sine medmenmffiors sanna wäl Hivad är
wäl l'fwet at wirdera e <'.ot ewissl,elen, hwad
är hslsa och funhhet, rikedom och magt, ära
och anfeende, wäNust och'nö.en, at jämföra,
med alla de ffalter, wi genom dygdens
uracktlgtanhe sörlore? At b°bc!atta menni-

när ftsgan o'r om R«ligwnens
förswap emot de,t blinda eller om
dygdens frcdande för de stores förföijelkr;
at törsta efter gullet, dä lesu der-
igenom stulle afbrptas; at ft uppä stna be-
awämligft>tsr, lik Felix, da det en
högre »ycksaligbel; at försu.nVa tllfallet lil
menmffzokärlekens utöfm. g, för en eller an»
nan jordiff angelägenhet, det är strihande sH
wäl emot naturen of wär egen sällhet, som
lesu hälfosamma läro, Annu syndigare och
brottss gare wcre at för afsig.
ter upoffra all kä,:sia af Gud och samwets,
försmäda och. wanärg Gud, förlrampa lesu
heliga lsra och de dyra andaktens medel,
för winnilgen, of et yäraktigt berom i et
lysande sällffap. Man mäste wara förgHten
af all werlelig sm, om man ffall utöfwa la«

ste«



sien sssom wedel til lyckit 061 fortkomss Der«
före utropar äfven Frälsaren et räitwist we
cfwer dem, som ' ouom förftka lr.för
stior, we sfw<r ffrymtaren, som yndcr ffenaf andackt förföljer sanniligens bekännare.
Nej hslre än at pH bt'f'ostno.d af altM dyr«
bara, som wär rellgw- l)rs3r,'lib wsr och,
näftaus bugswalette, tsteV-rackta det tnnliqa,
mä w» ot> delta ia sjelfwci Wvet.
'Mr din fok eller hand 'djg M
sä,qer lesus. ' huM den af och ifrai».
dig, bärtre är ar lnZä i lennna'

— än kastas i dc: rNcrlla forderswcr
(lNcch 5 29, 30.) D?n h,l-i;e^'d.g- ffM
t;ed Pall>ns kunna s..g.?'. jgF är rrist,
brvarkm Ilf ellcr död .

'

ffall stllia mjl ifraz,
Guds kärlek' (Ron,/8,: 3.0), Denna pligf,
» sVrft t„ sig jjclf. igmkänuls ajwen af, sinä
siora foljder, samwetets lugft och.ewighelens,
beiö'!ii,a,

2 De tilfällcn. hwilka upmana off til,
försakelse, äxo n.änga nog, ym wt mäte e!»
ler bcrskne dem efter hwarje ringa upoff/

af ,-?är sinnliga walfärd, för själens
högre eller vck för andre
menniffjors säVbe.!;, men om frägan är, o,w
de högstc: förluster af lif, ära cch lpcka, tor<
de de lcke för wära tider warc, sä tätä Ic.ke Heller är det anncrs sn i en
nöd eller ytterssa ftll, som wär lära äffar
af otz delta osser. De första
lidcr woro forbundne med tätä fyrföljelser,
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ftror, ofH?erhet för lif och mälfird; Martp«
rerne woro srimodige i döden. Propheterne
hade föru-t reyan siändaktigt wittnat försannmgen, lesus war dock mera än e»
Prophet eller martpr, ty om honom
Propseterne wittnesdörd och för bans,
nanlns, och försonings bekännelse upoffrade
sig Hans lärjungar. Dc witlnade om honom
inför den otrogM werlden, och delta witt-
nesbörd bar wl:rit mäqtigt, at krotza afstude,
riets altaren.,, och uprätta GudS rike pä jor«
he.i. Stevbanus, Paulus, Petrus, ja de-
fiasteApostlar fram:radd' ftimodlAt, at be»

hwad de s>df och liördt hade om Ie«
de en brinnnnde kärlek til

nottl,- W deu wor grundad pä en fullkom«
iiq sf-rertyg''! e för lesu Re»

j dn mosta uphört, men ä en
o>m n sida fordras Hnnu, för wara tider,
en Christelia frnnodighet wid lefu bekännel,
se. näu l sä wwa läran om korZet sr ut.
stäld fbr be potturenS förackt. Wisvm otzdä, Christne, stHndagnqe emot a!t det för«
akt, wi uti werloen ffole vZ ädragg; Trä-
hom dristeligen, men fram i
xe'lWol,s förccktarens äw>>; Gparom icke ät
v§, sjelfwe det beröm,, den ackinmg, denwär,
ma. wi äre sspldige ugpenb.irelsen och lesu
wälgärningar; Bewifom för den silickuga
y:er!den,, oacktadt alla desi mo,Mno, at det
Aiflves en högre förbindelst, en ädlare be?
Mwmelse och större fällhet yti försonwgenO



lära, än all annan werldflig kunffapZ Räd'
gorom icke med war egenkärlek,. nar det gäl,
ler kärleken lil lelum! Religionen sr al.
tid det pppersta fä!t för en segrande Cbristen-

Wen,samhääeis wäl och FHderneslandet
fordrar oM, at wi upoffre wärg krafier,
tid, mödor, egendom. ja äfwen sjelfwalif.
wet tll dest förfVar och h.eständ. De som
Mwa waldt della lefnadsstänh. böra säle»
des med lif och blod sirida för fosterlandet.
Likalä finncr en Cbr!st»n sig i nödwändrq»
het,, at ti! medmenniffjors enffilda wsl icky
sp'ira sinä deqwämltgheter- Mem
niffjokärleken är bygd pch in<
ssränkning och tilfMen til desi bewisaM
sgknar yen ödelsinnade alhriH.

Andra Delen.

H.idandet är den Christne hjeltens säkrasth
pröfwosten, och det är endost
zämte en from undsrg'fwenhet Guds.
wisa förspn, som förmär wända alt det ttm-
liga ynda til werkelig glädje; tp eburu
herosnde wär själ är. utaf kroppens tilsiänd,
kan hon dock pH mer än et sätt förfwaga
tzcn känssm, och förbyta henne,
web samwtz.tets glada wittnesdörd och lugn,
Men icke alla lidauden i lifwet äro af henna
rpt; eller rättare, alla menniffjor i werlden
kunna icke uptaga det timligc, oyda sasom en

gudom»



ZutzoMig utan. fast mera se sig
yerlgenom rättwist sirc-ffade, ANa sädanaz
fropps ft.tligdom,. molgcmgar m, m.
soin jm uprumelse ifrän en oordentlig
och lasibar'lcfnad. kunna icke komma under
namn of en Chrlstens korsi här i
DerNl fordras, at wi med alt alftvare und>
ftl) sundens retelser, .och befiite otz om en o«
straff lig wandel. Alt hniad cst da under det«
ja förqäugliga lifwet möta kan, hänleder sig
frän den karleksrike Gr.dens förspn. och kan
icke wara utan sinä wisa Sin«
pets siHchagttg'et wllrer ofta under och til-
lcka med lidandct; säfom

med faran, En hjeltemodig Christen
emoltager med en ödmjuk undergihvenhetal.'
la Guds ffickelser, crkänner huru korrtsynt
bcm sjelf är, at dömma om Guds wclgar,
förffingrar lift-.etS bitter-et med ätanken pä
Guds narwareFe och lefu kärle,k, ,Rom> 8:
33
p ägcm, stärker sig med hoppet om den til-
kommande wllghelen (2 <(or. 4: 16—;8 «

och clr i sjelfwa doden frtmodig, glad ochM. O, hwilk?n höjd af hieltemod, at med
Siephanus kunna utropa: jsg ser himmelel,
öppen och med Saulus: iäg hahver käm»

en god Lamp, Ach, hwad clr dennHNdenswedermöda emot GudS barnas tilkoW
mande härlighet? Skulle icke under förwän,
tan deraf, alla wär Mls kroftcr upwäckas,
stadfästaS och hugswalas? Gud tröstar oZ i
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wsr hedrofwelfe, i »rsrt armod, i wZr sjuk»
dom, faror, förföljelst och sinnes änqest?'
H in, den alltzstädeS närwarande, känner-
wärt lidande, t,an agar oss, ja han' älffar
otz lika warmt i ln.olgängens stund, fom t
wedqä.igen. Detta är nog for dig> sörjan.
de Clmsten, at wota, Ar Herren metz dig>
hlvarsöxe qwäljer du dia? Du. är blind at
dömma om Hans afsigtw; men h>:r du icko
likwäl erfarit, at de ärc» i grunden älffans-
wirda? Tälamodet ärenwerkeUa gladnjut»
ning. Hjelten äs storst t olyckän; han än
Hfwen alad öfwer at hafwa bibeballit sm
själs stprka och samwetes lugn. Skulle dch
icke lidanhet hos en Cbristen werka et stsnd»
agligt lalamod? Wi wil<e närmgre bestätn«
ma desi narur, orsaker och me^>el.

Tälamohet är den sinnes egenffap, hwar-
med man wllligt och gladt sig
hwarjehanda» förluster och lidlwden, samt un»
der sjelfwa siuHrtan deraf bswisar et stadigj
finneSlugn, tilltka mcd et
de hopp, at det onda mchte uphöra. Wi
sinne häraf, at lidandet bos en taliq Chri.
sien werk.'r en käileksfull underqifwenhet
ych föriröstan lil G»d, frnnodigbet,
glädjL ocb hopp, Tp kan wäl nag°t sä, o<
förmodadt otz tllfallc,, af delta'lifivets oro och
beslßlr, som icke den Allseeliyz Fadren för
rtz besiäint; sinnes nagot som ej stpres lil, si<
3W sivra ändamal?. Sorgen och glädjen äe

med hwcnannan blandad här i dödlighc-



Sen, sa at del ena är lil det cmNa ofta en
lydlig anledning. Glödjm öfwergär lU sorg,
Lch ftrgen fddit af sig glädie- (lac, 1:
4-) Delta stcr wäl tck.-> genom det ondas
'natur utan genom öfwerwgelsen, at bet le«
des af en wis Fader Inret lidaiide gifwcS
öswen fa stort, at icke hoVpet fölier det up,pä sparen. En sjukdom, torfiiqbet och för«tryck/ ellet hwad annat ondt osi möler, är
ju ändeligt, hwarföre man med stäl lanforblda detz siut-

Ors«terne lil delta en Cbxisiens hjelte-
'mod i plägan sro uppenbart följande: 1)
Öfwerrygelsen om Guds goda forsyn, Hansofsigter och owilkorliga wllja, at genom det
vnda bereda den swage menniff-an til enho.qre lycksalighet. Kroppens pläZc, sr förstprka en wigtig förberedelfe; mot-
ga>!gen alstrar et kraftigare bemödande fördygden, och sjelfwa armodet, som fätt rönabehofwets smörta, är ofta et sättare siöd förden nödlidande näsiän, sn sielfwa öfw?rsss>.det. 2) Otunnlgheren om wära förestaendevden, och c>ll lirgs föränderl-ghet Dertll
beböfwe wi icke mänga bewis, utan det se
nog. at äberopa osi medwelenhcten af wär
egen swayhet; Hwad äro wära uträknin-

wishet. magt. ianseendetilwar framtld? Den tälmodige bemödar sig
lcke, emedan det wore sruktlöst, at genom-
iranga det moln, som betäcker Hans morgon,
«ch fonän han tror, ör middagen klar. Säl.

la



la tilsiänd för otz mennistjor, at lcke ivetä
hwad förestär, utan med hoppet
fä lindra det närwarande qwalel! .

Mcdlcn som ffola <§ i
stö: et ftillgt betraktande af Guds alltftädeS
närwareise, fötfpn, wälgämii,qar, war e-
gen rtnghet, owärdighet, straffbarlieten uf
oläligheten, och dctz sullkomligc,
ak häfwll det onda z et filtigt umgH'nge mev
Gud i bo!ien, an.dMsöfniligarne/ ffapelsens
betraktande, känslati '-f wäre mcdlr.enmssiors
ömma heltagande uii-wärt Übqnde, öch !nm
gänget m/v,andre fromme kor§drag>'.re; stui
teligtn äfnen jämförelsen emellcir.,'tiden rch
ewigbeten Mcd et ötd: ä!l hwad ctz bök
llpwscka och biblialla i ey sann gudaknghet,
tjenar o§ til siyrka M tälcMohet

Men erf-renbeten wisar dotk, hnrn al.
la foreMningar stundow,:cke, förms ff ngrä
slvärmodigbeten hoS näme fronime Christie.
Den böMa graden of a>'f lun.s nät«
wa sig til sinnes för >. och fönwifl>n.
Ostrldigt kommcr drtta h,/f. udsokel-Zen
frän en smagate krcppsbyqnab och
och ffusse gbllonl tid.ga läkc.mdel kunna fö<
tebyggcis,, innan det iltbrister til
Sä vrotlstigt altsa det wore, at förnnä bö
tlaturliga läkein. d!en< sä stola
de befinnas, til aterställanbe as stalens'3pt<>
bara lugn.

En



Cn Christens stgeröfwer werldens
frcstclstr.

befästande af gudäkttgheten tjenar pröf«
nlngen af r§ sjelfwe; derzil zjer.ar lidandet
och mlltgängen; wi tillägge nu äfwen fre«
sielun, af andre. Men strut maste wi, samycket möjellgt st, rena detta begrepp öm
frestelse, som sä ofta mitztpdes til inblllnin»
gar ow. de önde andarnes nästan oemotsiänd',
lig, pä menniffMs sinmlog.
H-fwe wi da i sjelfwa wetket at stridä emot
säoma ware'ser, som wantron eller fruktanupdlktat? Om.sä wore, hutu olpckliqe,
Huru wanmägtige mäste icke Christne bcftn<
tws, uti striden emot sä msqlige fiender.
MeN hwadan hor denna fördostade lunten
forst upkommit, och monne den sinner sit fotssmor uti en Christens sanna etfarenbet?
Förgäfwes wote det., at wilja fran et före<
siällningssätt bos de förssi ludlste ClMstne,
samt de i Aposslarnes ffriftet nyltjode til-lämpningar, bilder och wälningar, stuta til
sadana fresielsers werttig,et. Fafängt pä«
kallar man känstm of hwnd man etfarit,
eller rsttare sig inbillat; tp det blifwet at<
tld en med uppenburel'e och förnuft entis

at hwarvch en frestas, dä danafsin egen begärelse — lac. i. 12. t6.
Upkommo ick« de fiästa gärnmgar af de ftici

399



begsren, .och desi- af lankarne? I Hsndetfe
altsä af nägra främmande ing'fwel"er, ms»
sie iu menniffjan ei anses mera sasom fri,
utan som et konziweck, ljwilket afandra drif»
fjädrar bör twingaS. Mm d?tta strtder e»
«not hennes egen känsin, emot GudS wär-
dighet och qsrningarnas sorbi, daude natur.
Mä M derföre lämna dttza fafälgi
stövde fördomar, och med 'amungenS ftcklaupleta rätta killan til ftestelscn eller de? an»
deltaa för st sä mock->t sälrare lUnncl
dcrösver segri, Wi wägre likaledes alla de
uttt-yck, som gora Gid sjelf delottiq ellet
lverra-de til det onda- Ingen frcstelse, det
6r, retelse til spnb saN komma ifran 'dctta
ursptungligt god,' mäsende, tp det wore en
oföriZtelig, en orimlig tanfe; men lian stäl.
ler !i'wäl sine fromm? batn lippa
later d>;N lik Abrah M ftihet wälja e.
Mcllan sin p!-qt u!?da honum, och det sten-som deriftä'. leba; Han aqar
dem geuom tnnllga bändel,'er,
och styret a!t,U! et ,st uwamZs, la. Guds

eqna swaqhettr, ledas oförmärkt til
delas fram.tida wal.

AflMdlitG
Esturu sannt det är, at de Mä retelser til
synd toch na ifrän wära. egna sinnliga be-
gär, och at jäirbeS en ChriftenS föckämsta
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W3da M anwZndas til sorädlanhe af hen-
«ies krafter, cch til kufwande af de öfwer«
drifna begären; maste wi dock medgifwa, at
gar-ffa wanga frestelscr finnas utom csi i en
werid, hwaräst wl med andte Zre förbundnsuli närmare esser fjärmare afseende. OM wi
icke tilllka Med. kännetzmnen af det onda, som
Läder i werldcy, sfwen kniide samla oZ stpr-
ka, at fssom 'Chrisine wandra wi-fligt och o«
Vesmitwdt ffran aN 'frestclle, sZ wore den in«resegren, wi wur.nit ofwer M sjelfwe»
ftuktlös. ,

Gammanlefnahen medför nödwändigt en
mangfaldig blandning of menniffjors tanle«
sätt och sinnelag, mpcken förwirring i detinbördes förhsllanbet, malWa mollatta w.erk»ningar och inirpck af andre, urvä wsr själs
ftia gärnwZar. Et vlpckligt räd, en flygtig
brfallning. et oorbenlligt exempel, eller smic-krande bifall af lasten, och försummelfen afen nödig warning, kan gifwa det menlöfastehjerta en fariig anledring, och liksom öfweröndakasta assave dpgd'ga föresatser, dem manstrut hoS sig stadgat- Huru strider altsäenLhristen emot det onöa, som han ser i werl-
den, eller huru bör ban wisa sit bjeltemod i
frestelsens stund? Delta sr af hogsta wigt
at weta och werksiälla.

Föreställom otz n det tilfälte, ds hangenom wänstapens salsta rjusninF. stulle in»
talas til det flpgtiga och lasibara; bwilken
sirid upkommer dä icke emellan wänffapens

Ck och



och den rena dygdensfordringar! Den för-
raS afsiqter sro esomoftast orena och inqen
ting mitzbrukas i werlden sä mycket, som för«
lroendet. En w«ln, som ifrZn ungdomenS tib
redan knuttt med otz et fastare wsnstapS.
band, förleder hastigt genom sit fmickrande
lal och umgänge. Lastens gift. som inträngt
i Hans hjerta, smittar oförmätkt; den oer-
farne ser icke fä snärt föliderne afden öfwer'
drifna wänusten och sinnligheten, utan blif»
wer dem för sent warse. , Nödigt altfä, at
lik en Joseph, i tid lära sig stilja den rena
wänskapens sprak ifrän den förMsta; nö«
digt, at Glsafa et umgänge, som kan dlifwa
farligt för offulden; och ännu Meda ädelt,
at äterföra en ftpZtig wän. til sansmng.
Detta är den fullkomligaste feger, som man
tan winnä öfwer frestelsen.

2 En from Chrlsten ät äfweN blvlt-
siHld. för en spndig werlbs hocetser, i syn<
nerhet om hanS pligt fordrat, at ulföra san-
ningenS och rättwisans sak. EgennpttaN och
högmodet har altiv wisat sig wetkfam, ellet
likasom i harnesk eMot dpgVenS förswatare.
HotelsetNe äto met och mindre swara> mett
gldrlg stola de försndra tänkesältet hos en
siändaatig mun. Försigtigt stall h«n dem
undwira, ych albrig böja sinä ffllldtot un»
der oket af en hotande myndighet. Lika li»
let kunna de mogtägandes tunVeliga löDtt
Vch belöningar förmä honom, at wika ifrän
sinä pligters wäg, och öfwerKifwa sin Chri.
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Dliga bestämmM, at wara tenhjettab. Wi
se likwäl allmänt, at detza äro meblen, som
i werlben npttjas til förrin»
gande. Hwad witlna be stänkcr och gäfwot,
som icke mindre i Len lyetldfliga
än wlssa lsfnadsständ ofta utströs til win«
nande af egennpttiga och oäbla afsigtet, til
hänunanoe af sanmngens röst. och til orätt»
wlftns bemanllonde? Armodet och behdf«
wet äto i synnerhet.berföre blottstälde, ja,
äfwen blifwa de offer för de mägtiges löf-
ien Olen har icke Chtlstendomen högre
löften/ och säkrare ulsigter förbundne med
denna lesu fotdran: Hevren din Gud stalt
i>u tilbldjä och honom allenä rjena,

z) BefallnioFat of oem wi börs lydal,
instränka wär frihet. lÖet <lr tpckliM, at le«
das af försiändet och kärleken, men olpckligl,
at genom härda eller brollsiiga bud ställastippä branten of sin egen ofirv. En Idnä»
ihan fär af sin F>)dee och Gaul, den
grhmma befallning, at Vöba sin ostylhiga
w«in, David z men han stgradö, tp tnatt
mäste mcta lvda GUd, ätt mennistior. En
Christelig upfostran, en tois lagstiftning, fö-
tekommer alta tilfällen til ftesielse; men fful«
le ock sä hänba, at stunden ät för handen,
dä man stall wslja emellan brotl och öygö,
emellan wetldens och hitnletiS firibiga buV,
buru stutle wäl en ttogön dpgdens och him<
lenS wän et ögonblick lwifia, hwem haN lp«
ba bör, och hwad han bör försata?se 2 4)
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4) Spndiga efcerdömm i
sro dock de allmännasie fresielftr, ej allenast
för den odevröfwade sldren, utan ock den
stadgade. Gäd dig, ostpldiga ungdom, om
du wid inträdet i werlden kunnat och kan
bibehälla ditt hjerta obefläckadt ifrän de la-
ster och förwirrclde seder, du ser wara rs°
dande i sammanlefnaden. Stadga dina fö»
refttser, at lefwa rättsinniZt, i lrots af al«
la de blänkande brott, lättsinniga edet, flyg»
liga tal och älbörder, som wanhedra det in»
bördeS umgänget. Intrpckdjupt i ditt
ta ksnsian af den Allestädesnärwarande, somgranstar alla din själs rörelser, sä stola re«
telserne til likstämmighct med werlden för»
falla. War waksam och samwetsgrann uti
ollt ditt förhällande, sä stall förderfwetS
ström icke föra dig i angrens och qwalens
djup Lugnt stall du se lifwet framsiyta i
förnöjelse öfwer en bewarad ostuld, och fram»
tiden stall öpna för dig hamnen, där inga
siormar mera böras.

Wi kunne wäl icke fran mrnstliga lef«
wernet framwisa en hjelte, som fullkomligm
upfyllt sin bestsmmelse, samt bewisat sig fri
för alla swagheter och brister; men förglöm»
mom ej, at wi hofwe en höfoinge, lesUm,som ftestad är i all ting, dock utan synd, och
«t det är han, hwillen wi böre efterfölja.
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Mistnas förhällande i anseende
tii samwetet.

wicrne är i himmelen, och den mm
tanner, bor i hogden." Job. l6: 19, Sa
kunde den sromme och Gudälffande
midt undcr sinä plägor och ängflcnde bekpm,
mcr, saga om sit hjertas rena ostuld. En
längsam twist med fiere af Hans wänner,
hwuka siuteligen hegpnte mitztänka donom,
at icke uti ait hafwa wartt sä alfwarlig i
sin Gudsfruktan, eller sä rättwls och, uprik-
tig i samlnanlefnaden, hade upmnnat ho,
nom til at ifrän heras domstol likafom wä«
dja til en högre, til den Ospnligss dom.

Ack! huru ftngliga och förhastade äro
icke esomoftast menniskjors omdömen! Brist
pH en tilbörlig kännedom sm de ting<, hwar«
vm man ffall dömwa, försumlighet wid fjel§>
wa granjkningen, öfwerilningar, okunnig»
het, fördomar sormilla deras begrepp; Sin«
nets rörelftr intaga det rum, där endast en
mogen öfwerläggning och pröfning borde
räda; afwunden bortstymmer äfwen den
niäst tysande förtjenst; sörtalet.. tadlet och
det oförsonliga hatet brinner i sparsn af den
xenaste dygd, sä at del wänner ofta blifwa
asssräckte; Sjelfwa wänffapen och blods-
hanhet kränkes til den offuldigeS förders.
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Intet ZterstZr, utom samwetetS eomkullstN
ligq lugn.

Afhandling
?) Gamwetep, en wist och oundrvikljg

domqre.
2) böpa Christne förhälla sig

wid?

Första Delen,

och en menniffja, som belraktar sig
säsom en förnuftig warelst, mDe erkänng
sig underkastad Guds lag och wilja, scnnt i
följe deruf, äfwen Hans homsrätt, huruwiyq
hon efterlefwat Hans lag; Ingen kqn un?
dandraga sig delta, eller mcd nägot ssäl til»
lro sig öga rättigbet, at handla ester god«.
tvcko» Ojelfwa det naturliga tilstandet up.
täckex en tag, inffrifwen i mennissjans för,
nuft. Förnuftet sr icke sjelhva ty
menniffjän bar ej gifwlt sig sjelf denna sto«
ra utan het sr en grund, at kän»
na hivad rätt och godt är. Dä wi nu här
icke uptage alla de andra högre källor til
kunssapen om det rätta, nämligen GudSoch
lesu uppenbarade ord, utan blott siadne wid
esi sielfwe och den naturliga tallan, sä sinneWi hos otz en inre kHnsia af godt och ondt,
det <ir samwetet, som Hr et omdöme om otz

sjelf«
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sjelfwe, och. säledes en werkan bäde af för-
yuftetS sörefiällningar och ftjertals fria wil»
ja,. Denna känsiä är sälom en domare, och
befattar sig l> weo at ulstata bwad sannr
och fatsia rärc och. orärr är. W behöfwe
icke länga undersökningn dertil, lV "der är
hig sagdc, o menlnWa, hwad yodr är."
(Wch. 6'. 8,)

Skullb mennWor, i den enkla och enffil»
da samwanlefnaden, icke hasiigt nog och tpt>«
ligt kunna inse hwad godt är, ulan behöf-
Wa lika omwägor, som det forffande
snillet stundom nyttjar och lnvari det sig o»
lchdigt foryjupar; huru olpcklig wore man
iG! Vet sunda förnuftet är llkwäl en sH.
ker och allmän domare,, hwarifran, ingen kan
tvädja.

2) Genom. förnustet kunne wi gransta
wära, gärninFgr, och> lämya dem til lagens
fgreffnf,; »yi kunne dömma om tvärt eget
hjertaS upM och afsigter, hwilka
egenteligen hestämma wära utwärteS gär«
mngah och deras lilräknande. Det är säle.
heS iHe nog, at wi fyrut, innan wi besiutit
eller handlat, kunne domma ow de< sanna
vch> rätta, utan äfwen sedän wi werlstäldt
en gärning, pröfwe wi hurudan den är. Har
wär fria wilja warit oLsaken til wsra gsr-
ningar, sä uvtäeker samwetet sirart deras
enlighet med Guds wilja, eller ock stridighet
deremot, Den samwetsgranne pröfwar det,
la noga wtd hwarje tanke, som^hos^honom



«pstar, wid, hwarje upsäi och gsrmM Ar«>
betar tzan i sin anleles swelt, sa. wet han?.
yt Guy delta fordrar; Wlsar han sig öd,
mjuk/ faktmodig, m'id och barnbertig
näjHn, U bär honvm stlmwetet bt säkert wtt«
Fiesbörd, at hän,gjordt delsom äx, enligtmkd>
lesu Milja, och, mch efjeNdö.me, sym hali,,
gaf. Bedröfwas han i sit sinne öfwer o-
fullkoMigheten ab sin <r.o och.sudattigl,et, o
sä känner han, sig ti! en
hagelig uprättelse; men. stulle han för-,summa nägon af de vligier. honum äliggasa anklqgar honom samweteti Han nrästeynse, denna paminnelsen säsom en 'viMg or-
sak til en fortfarande bättring, Likals, kun»
«a icke upfätliga spnder., hos den sräcke, hös°>
modige och mennistjau, undga den
witza af, deras fasa,, afjky°-
wördhet och brotlstighet inför Gud vch men».
nWor. Men icke nog at weta delta;,

Z) Ggmwettt Dall oM i sjelfwa wer«
ket taWW, en, sWldands oro,förebräelfe, bll)g2
Vch försträckelse sfwen fynden, dä twittom.
en lugn Ansta, sinnesro och förnöjelse är be»
löningen för et Ehnsteiigt länkeAtt och för-
hsllande. Dmdömet om wärt bjsrta och>
wandel ffall säledes ofelbart medföra antin,
gen glädje eller forg, hopp ellep fruktan..
"Den rärtfärdiFe ssaU ylädja siF > och war<
der «ldrig nederstagen" FroFder edeu i-
Herranom och wgrer Zlade, I r«rrfärdig,e."
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lPf. 32: 11.) Men we de ogudaktige ,

ye hafwa ingen frid. (Job. 15 20-32)
dom är ofelbap. wist, oup-

hörllg och kan ej emoriras, shurll til en tid
qwäfwas. Kannen retta, I, som förhärden
edra hjertan emot GudS och edert samweleS.
anklaWUer ° - snart ffM den siunrands
känsian wokna . - ack! at det icLe ms, ffo för
fent, dä nädcns dörr tilfluies, dg grafwen

sig, och ewigbelens portar uplätash
Mäu den man, som Herran frus«

M. (Ps. i!2:

Andra DeleK.
böra, i anfeende til samweteh

z) Skaffa sig mer och mer fullständiKtunstap och ös«?erryFelse om det rätta ochsanna, Betrakta den Gudomliga lagen, öf«werwsg Evangem höga föreffrifter, och ställ
altid lesu beliga efempel för dma ögon 3
herigenöm stall oin tro blifwa fast och stän-

-2) Grania sorgfHssigt ditt eget hjerta,
war watsam öfwer alla desi rörelser., och för.summa icke nägot enda tilfälle, til at uptöc«
ka sä wäl dina brister som uM. "urransa.

miZ, G»d och lar mil «veca mir
ta bepröftva mig" (Ps. ,39: 23)

3) Beftita dig om hierrawz renhet ochohesnultadt samwete. Det sssr genom el^



dageNg bstlring, och, strid emot synden z In«
gcn krones, utan at han redeligen
Afsiä alla sondiga retelser och efterdömen t
pierlden, sH ffall du bibehälla. työn och et
godt. samwete.

4) Wax niriff och cpogen, i hina plig»
ters utöfnjng, sä bibebäller dudin Guds och.
FrälsareS ewiga kärlek T>u äv, witz ac
hwarken dod eller lif ffall ssilja dj» ifrän.Hans tärlet. 8: Z 8 )

Cn Ebristeys ffpwtzhet i anseen-
he til den. fmmfarna tiden, .

ifrän et omärkligt urfpruyg uprin»
ner och smgningom tiltager den. hastiga fio-,
den, leher sig fram. geZym alla motstä/>d, he»
watnar de hlomstemkaste fälten, och, t»mmer
sig ssutligen i det w«da och omätliga haft.
«vet; sg förhäller sig äfwen detta lihvet som
zvl njute, och denna tiden wi genomman»
pre, Hwad sr hitt urfprung, o menniffja,
hwad är tzen tid Hu lefwat, hwart syftar
din jorhzffa hana, ock hwar är det mäl
tzu siutel'gzn och detta ögonblick,
huru märkeligt i ansscnhe t!l mär»
3eNgt til det framftrna! O Gud! dina da,
Zar hafwa ingen snda, din arm Kräcker sig
Mgt ö?wer tidens gräns, du bär ewighsten

och



pch uli ditt fföte- Ack! bwad
är dH et uftlt lif, et mennistost gt>
hwad är tidyn och werlyer, i dwa hgc»? O.
mälliga emellan den osplilige A den
och dcnne jordenS matk, oförganqlg»
heten och delta waliffliga ewiglelen och, ti«pen, himlarne och ioryen! Men uti hwil.ken närä förbindelse! Lufta dig. fl-g''gH
sinnt, du zordenS yiurlffa fl'f. en gary upp
pr ssostet! Se i dwid förb,indei,> du stär
M!>d den, som äx och och wara ffall.Obegriplig?, omärkl'gt war ditt bfS ssrstc,upsprunq, föru"dranswärdt är oetta lifwelSlopp, cch märkelig Hr denna tiden,
witz och ss?ep den förestsende ewtgbeten.
Mätte derföxe Cbrlstne endast med detza kän«sior af wörynad för. Pud, af hopp och gi<s.
dje öfiver Hans milda styrelse, hware daghereda sig för framtiden? Hoppet at warq
en rätt medlem i lesu saliga rike, uplif«.
pe otz! "

,

Afhandling

Vifwes det icke et Wäsende, som foreffvik'
wit otz bäde lefnahs msttt och deg la.
gar; gifwes det icke en ewiabet. en tid, ya
wär warelse ffall fortfasa, sörgHt, swa«
pe menniffja, för ewiqt den tid, som fram-sintit i dln lefn d. Dina brott, dina
wor, din lpcka och olpcka, alt ware oä i glöln«sssa



stczn begrafwet. Men nsj t en af anöra fi-0.,.
ra förmögenheter, dem själen besitlcr, är miu»
net; Det lster sig icke jäfwa; Dig förestär
en rätenstap. . , Modigt, at wäl anwändayen närwurande tiden! och om du det ffall
Zöra, ss tänk pä det förfiutna, Msnniffjor
bekpmra sig wäl niycket om sramtiden, med
förstager och ulrikningar om den timliga
lpckan; men det är Herrarzs-Närf. Dig M»
hör, at med wishet wandra, och med tack«.
samhct kasta ögonen tilhakq pä den genom»
lupna hanan.

i) Älerför i minnet nu och altid de sio«.
MlgärmnFgr, du af din Gkapare nju<

iit. Aldrig har du större Wt för din odZ«
deliga själs betraktelse Hela, naturen, hela,
ditt lif, diy ande och M uplyftcr dig til
lackscnn hugkomst deraf; och ffulle denna da-»
Zen wäl wgra glömsians? fträkneliga aro
pe timliga de andliga förmänerne; alla
Hro de Guds godhets, prof. Ho är dey, som
icke i rikaste mAt njutit dm EwigeS wälsig«.

Wcn hafwa. asia offrat at honom siti
M och taEamhets offer? Mn?ft. Herran,,
zyin fäl . . »

2) Behänk, at den framfarna iiden har
warit dig en wigtig förberedelfe och et be-
,vis pH dm bestammelse. Du är kall-ad ul
helgclse och kMalighet. Dilt lif är det fHlt,.
har du sta» inöfwas i alla de fullkomlighe-
ur, som f>öra dig sticklig til Whet. Din

i Guys och I,esu, Chrifti wnffap bö«



tet hättil, och ja wifft är ,um
du derlgenoln grundlugt din sramtid, sZ o?
lvcklig ar du twärtom, om du det försummat.
SH bereder äfwcn den forstandige jotdbru«
karen sin jord, til at emoltc-g.) koln, som
genom en framtida störd ffag betala hanS
möda, och gläda Hans sinne; försununelsettssulle medsöra honom en rältwis förebräelfeo5) fattigdom. Wilerligen wäste de finnas,som gläda sig ofwer sin andeliga tilwäxt;
Gud är den, som et werk i otz begyn-
ner; Han ffall det ock fullkonma til lesu
Christi dag. Wigtigt är det framfarna för
en Cdristen, ty han bygger sin framtid pH
den föregäende lefnaden.

3) Men olyckligt sr minnet af wära
drister, fel och swagheter, wära fördomar och
förderf. Kasiom wsra ögonbllck esomoftastps det fötut begangna; likasom en staf wiv
Hsynen of sinä bojor, paminner sig de förli»
tade ögonblicken af sin lefnad. O, I redeli<
ge lesu wänner! är det bedrössigt, at fram-
Mlla för eder den sorgeliga taflan of edra
ungdomsswagheter, försummelser, öfwerilnin»
gar, öfwerdrifna sinneSbegär; är det, un«
der alla edra glada känflor af den EwigeS
näd och bzfall, likwäl smärtande, at ihog»
komma edra afsteg, eder ofullkomlighet och
edra swagheter, ty ho kan märkä huru of-
ta han bryter?) sä är minnet häraf likwäl
nödwändigt; ty den ej sörja lärt, kan aldrig
hli fsrnöjd, och dm sorF, ftm fix esrer Guds

sin»



sinne, rver?ar bärrring ril den ma»i
icke ä"grar. < 2 Cor 7: ic>) Mcn hwar.
med stola dä wetldens och sinnlighetens ssaf-
war, wid huqfbmsten af fin förwända upfo»
sitan, af en försp»ld ungdomStid, af fin lält-
sinniga lcsnad. wlv minnet aftusense föiftug«
na eder. bedragna ivänners ora, samt de
förtryckles Nagan, ja widiliinnet af alla up,

lusiar ,
fördölja ellet bemantla siq?

Ack, mätte da minnet häraf en gäng göra
intrvck vä deraS hjertan; wZtte de inse den
fara och ol'.cka hwati de fiörta; och ma
deras förestäcnde lef »ad lämna pryf derpä!
Min Gudl du som elnottaqer suc>
kar lfwa hos den ängetfulle en
och afffu tit spnden, men en brinnande
kärlek til dygden.

4! Märk äfwen, min Cbristen, och meb
tälamobetS lugn bettakta dina framfarna o><
lyckor, dina lidna forfolielser och rtoppssiuk'
domar. MotgängenS smärtande minne wa»
re hos dig uplifwadt, men llndradt. Kän-
ner du icke, at bet är en wis fatzer, söm la-
lit alt detta dig öfivergä/ til bepröfckande af
Lin stsndaktigbet? Känner du ej ändamä»
let af oeZa ffakningae i Du är
ju sjelf et stoft, och stoftet förwandl^s.

Tänk pä det framfarna, ty smäningoni
ttalkas du grafwen och ewigheten närä. Del-
ta ögonblick bar reban fört big et steg när«
mare, och den ensiiga natten, som bestänws
Mänssn emellan dsnna dagen och sen för«

stut'



stittna alerkommer aldrig, feban den bastat
tll e<ulg etens fföte. Gnarate lör hänba,
ön bu föreMler dig, iirbrpter lifwets sistcl
daz» dI du stall framställaS för den rältfär»
bige domaten Ewigt säll i Hans äspn, dä
Vu honom älffal och älst^r!

Khristnas förhällande i nnstende
til den owitzä framtiden.

en wänbriNZsman, seban han lagt
Nl rygga en betndlig oel af sin förelagda ba.
na, fiadnat för et ögonlzlick, dels lil at hwi?
la sig ifrän sinä utständna möbor. dels at ä
«yo bettakta den wäg han wanbrat/ ser mev
gläbje tilbaka pa Ve fötljusande fäll > tzem
haN öfwetfatit, och där han ffördcit be ljuft
waste nöjen, men ock med eN liksonl
lab oro bettaktat be ödfliHa klippot och litan,
ler, hlvatigenom Hans wäg gätt, och hwat<
ifrän han icke utan tifsfara kunnat
irängä sig; päminnet sig de weberqweckande
kallot, dät han sig läikät, päminnet sig den
ledswän, som sört honom senom sa mänga
faror; sä <lfwen ftamstHller en Christen sis
vfta i sin lefnad, inför dett Ewige, UppH
hwarS befallning och med hwatS spnnerligo
omwsrdnad och bistäntz, han hunnit framleft
wa en wigtig del af sin lefnad; inför ho.

Nsm



nom ftämbär han sst tacksamhels off.'r, glH-
der sig öfwcr de msngfaldiga wälgerninqat
han undfatt, famt wälssgnär sin Skapare,
vch öfwerlämnar sig til Hans wisa behag, tonseende til sin owisia sraMtid. Den dagewsom ä nyo begpnner et tkifle i war
ör da äfwen för war andagt wigtig. Htvil..ket widsträckt falt af olika öden wisar sig ic<
ke-för otz; hwem är, som e, ser sig likasomöfwerrumplad af, de foregZngne bändelsers
mängd i sin lefnad? Om wi wilje i min«
tiet äterföra den första dag af war lefnad,
dä den Ewige Skaparen ssänkie osi ltfwetzfedan vsminna rZ wär darndom.ungdom
o, huru stulle icke här wisä sig tustnde
nen til beundran och wördnad. Qm wi wil.
je äterse fruktade faror,de wädliga tilfäl'
len, de öfwerwundna lidanden, de bitlrchstunder, som ftamfarit, huru stark blifwer ej
Zlädjen för det närwarande!

Där, inför den Ewiges thron, frambätey» Cbrlsten sin uprigtiga bön och tacksägelse:
'Min Guv, du som med saMma allmogt ochwisa försyn> hwarMed du fiyrer assa werldar,

äfwen tillagt mig et rumibland bina stapa»
he warelser, öflven mig ledsagat til dennä
stund; huru obcgriftlig Kat ej Mn försyn wa«
rit, huru god vch wälgörande! jag förmäricke räkna eller uttala Vina wälgerningar i
timMelig och andelig mätto; och wid minätnängfaldiga brister, huru stonsam och lang>
modig har du ej warit; I mina solgsna stun«

' det



her Hwilset mod har du ingjutit -° I min
fruktan bwilket hopp uptändl l Godo Gud!
hwarmed ffag jag betata alla dina barin»
hcrtlgdets prof?' Denna dagen, och ifrän
denna ti! nun dodsftund'ware mit lif, säsom
het beror pa oin näd, ofwen dg tilägnadtl"

Afhandling.

Nll den tid, som rtz föresiär, längre eNer
korrtare,kalle wi frckmtid.; och wi bedöfwe ej
bewift, ad den är on? § mörk och okänd, Dä
noerldsiigi finnade mennlffjör förlora sig i
wangf,tldiga sinncs förströelser, dadl' för at
i glöulstan det förflutna, .och kall«

emottaga tllkomumnde; dä syndens
Nch lustarnas flaf var uptänka npa medel, at
möfwa fin därffapz dä den m.tziöjde up-
häfwer sitt oroliga beipmmcr, och knorrae
ofwer den Allaode " huru ffickar sig dä ensann Cdristen?

Säsom Hans forssisendö öden sro ho-nom fördäide, sa
D Erkänner, wet och med glZdje erlnrar

han siij, at detta alt beror af den A smäg«
tige Denna tanken, at Gud ser och känner
hansbehof, Gud har bchanit för honom mät«
tet of lifstid och wäsgang, lucka och oltzcka,
wtagsr hela Hans själ.

D h 2)
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2)'Delta leder bonom til förrröstMW-
pä Guds wila ffickelftr i lifwet, Ske din
tvilje, min Gud i<Le som jäF, uran som
du will, ° . Med undergifwenbet och for»
nöjsamhet i 'det nälw »rande, tilförser han

et odeldt och'brinnande förtroen»
de til den bimmelske Fadren c>t dan alt leder
lil wäl. A bcfall ö>errKnom dm
tvag, och hoppas uppH honom. lPs. 3?:'3.
Ordspr, iK, z.)

z) Denna forwössan uplifwar honom
til en Gud wärdig.-dön,. bwarwid hiertat
uplpftcr sig li! himmelcn. Delta boga och sa-
llia un gänHe Mtd.-Gud, den AlsmägHe,
och med den. scm i Hans sialle stprer wara
vden, lesus Cbristus, H outsägeligt, 5r mäg«
tigt ot tilfredsstalla otz- «nder all oro för
war framtid. umZänFelse är i him<
melen . «

4) Men en Christen är ej liknöjd med
det tilkommonde, utan 'stickar sig i den ord»
ning. Gud fsressrifwit, utan at derföte wil«
ja mcd egm kwkhet utstaka wägen för In
framtida sällit. Med flit, lrohet. omtanke i
sit kall bereder lmn sig, at wara wärdig den
lpcka och framgsng, hwarmed Aud
Hans företagande.

5 Likaledes wäntar han med et lugnr
sinne pä det lilkommande, anten han sr af
Gud bestämd at ätnjuta det goda, eller bem«
sökas med det onda. ty alt styres af Guds
wishet. Uti intetdera fallet anser han sig



'wckra af De wtsasic.rrsaker
kunna wara, hwarföre Gud i en frannld
Prnekar honom et ftorre n«ätt af lpcka, eller

honom köHet Mä händo, «t Gud
'beröfwar honom Hans kroppsbälsa och traf.
ter, wänner, anförwandler, tiinliga förma«

och alt hwarefter man wanligen Mr;
Äldriz; rubb>s likwäl Hans Snneslugn, sonr
hwilar uppZ'Guds gcd?et och upfomMer

«af förlröstan derpä,
6, I anseende til de hinder, som af sä

wäl hanS egen sinnliZa natur och swaghtzt,
som af werldens-retande fötbmdelser, exem'
pel m. m, upkomma, bemannar han sig med
np styrka och andeliZ ai wan«
dra wärdigt sin kallelse. dehalla tron och et
godt samwete, inför Gud och Menniffior.
(Ap.G. 24: 16)

'7) D?n ändeliga glädjen födes.äfwen
med bwarje dag af Hans, lefnad, da Hans
framtlda öden, ulwekla sig. Intet kan för.mä at Mia honom isran den kärlek, som
han i Mristo lesu njuter To ban är wisi,
at Glid bewarar Hans berrodda del iniil den
sista nlkomniM', <Rom.

Ware dä heliga känflor af wörd.
nlld, förtröstan och hopp altid förnyade hos
en Christen med hwarie dag som benne stän.
kes utur den owi§a framtidens stöte Gud
är den, som räder öfwer tiden och e,
wigbete'!,; Han är den oföränderligt Gods
vch Allwise Fadren, som sätter en gräns för

detta
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delta flsktiga tifwet med d si s'llhetcr cllee
is vol, msn förwäzilnr det lamma nud liofalt
dvrdarare och warok igare nöjen i et li!kom«
d'g derfore. du srrabuxdne och lidandc Chrt-
si.n, med iälamod och t>opp; k<,'sta dlna
kyiumcr 'ch omsorger pH honom, som hcr
dtu wälfär-d i sin,band; siräck ditt b'gHr tl!
hnnlen, och se iikfom pä c.Wnd t'et häril'
gäste fält fsr dm odödcliga själs, njulnng
och werksamstet- Det frö, fom här dlifwlt
Ullädt i mödornas eNcr sorgcrnas oal,
en gang och bära en mogen frukti fulitomllghstells fällasts land.










