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Psalmen 139: werserne 19/20, 21 och 22. *)

<D<Zsuo, om Du dock dodade lllgärnmgsmannen
och de blodclirtge matte voita lfran nna, forn
namna til bekräftande as osannmg,
och wid Dma Städcr Mcneder gora. SkuUe
jag itfc hata dcm farn Dig lehowa hata, och
hafwa afsky for dem, som sig rmot Dig upresa?
)ag hatar dem fuUkomllgen och haller dem för
fiender. Anmarkningar.

om Guds Allwetenhet leder Dawid til<J yttersta afffy och förbannelst af Mened. Sain-
manhanget är naturligt och lätt. Hwad öftverdädigare
kan tankas, an at anropa den Allwcwnde Guden til
wtttne om det, som Hr osauning, och til häMnare dcr>
öfwer, om wi ffulle tala osanning, och detta oaktadt
med wett och wilja wtka ftän sanningen?

Om Du dock dödade illgärnnigsmanncn. Den
soin förmenar denna önfkan wara för bärd, honom
maste jag erlndra, at Mened ar märkeligcn stild ftän
andra synder. Guds ära fordrar har, at utan förffo.
ning ftraffa, om Meneden icke warder och
utan denna äterkallelst/ kan jag icke förestalla mig nä>
gon omwandelse eller syndaförlätelse> Man bör owal»
digt öfwerlagga hwad jag sager. Den som swär en Ed,
han gör en ashandllng med den andra, för hwllkcn hanswar, under Guds Garanti, det ar, at han sielf an«
ropar Gud at strassa sig i händclse han talte osan»
nlng. Wille Gud icke ätaga sig denna Garanti, ftl
stod det i Hans walbehag, ty lngen är nödsakad at

*) Efter.Michaciis öfweMtning. war«



warda Garant af en öfwerenskolnmelse, som aito*
utan Hans farssilta tilssänd togö: men om Gud icke
Wille ätaga sia den, fä ffulle Hrnt aldcles haftva för-
budit all Edgäng. Det bar Han icke allenast intet
gjordt, utan det Gamla Testamcntet riiknar stundom
Edgäng för en Gudstjenst, och anbefaller den wtd
andra tilfallcn. Följatteligen ätager Gud sig Garanti
öfwer Eden/ det wil fäga, Han förfakrar den, ät
hwilken och för hwilkens fful Eden afiagges, at timme-
ligt eller ewigt ftrassa den, fom Eden gätt, om han
fwär falstt. Han förhäller sig altsä har stlsom en
Magt, nar den ätager sig Garanti af et Fördrag, t[.
ler säsom hwar och en redelig Man, som niigot läftvat:
och om han af barmbertighet och efter Menedarens
hemllga bön lämnade Menedcrict ottrassadt,sä handlade
han icke, som en ärlig Man anstär. Hwellt kan tro
detta om Gud, utan at häda Jponom ? Och hwem mä-
ste icke önffa, at Gud mätte förläta alla andra synder,
«len likmatigt Sin Sanning och Ara hamnas Meneden,
nar Menedaren icke wil den äterkalla? At önffa motsat.sen, eller at Gud ffulle lämna Mcued, soin lcke äterkal»
las,ostrassad,förekommer mig aldeles forn Guds hadelfe.
Llkwal bör den, fom gcnom Mened är bedragen, icke wa-
ra hämdgirig och bedja om straff, utan tanka fom Hiob
i3l Cap. 29,30 werf. *). Men äffädaren, fom icke bltf.
wlt förolampad, hwilken Guds ära, och,jag wägar an>
«u dertil satta, Mannistltga Slagtets sallhet, ligger pH

hjer.

*) Haswer jag fägnat mig öfwer dens olycka, som mig ha»
tade, och förhäfwit mig, dä honom illa gick? Jag tilstad»
de icke min mun at synda, och med förbannelse önssa i$
wet af honom.



hjertat, mäste tanka som Dawid och instämma i dessawerser. lag sagcr efter mogen öfwerlaggnlng,Männiff-
liga Slagtets sallhet: hela Mannistliga Samsundets
Förening/ och Sanningen af det, som en Domstol mäste
för sant antaga, beror siuteltgen pä Edens helgd / och om
Neligton icke läfwar, at Gud här wil wara hamnare,
sä tan ingen Stat bestä, och lngen Furste förlita sig pä
Undersiitare och Krigsharar, afwensom desiä sistnamde
icke Heller kunna förlita sig pä Fursten, och ffulle mänga
twlster wid Domstolen aldeles lcke kunna siitäs.

Huru önffade jag icke, nar jagerinrar mig oräkneliga
Meneder t werlden, ätminstone Eder, dem man icke tän>
ker halla, fäsom Tjenste- Eder, Eder om Utlagors riktiga
betalntng, Neligions-Eder, at jag kundc warna mlna
medmänniffor för en synd, som qör Omwändelsen omöje»
ltg och den Gud har laftvat strassa/ samt ar det Sin sim«
ning styldig, när Meneden tcke äterkallas. Jag ar wäl
har icke nägon Predikant i Sedolaran, och jag ffulle gar-
na ursackta de otz sa härda förekommande Dawids ord:
men det jag ssrifwit, ar dock mitt upriktiga alfware, om
anDawid icke sä härdt hade talat; och jag önffade tillika,
at ingen, som detta laser, mätte med den owckliga Men.
eds-sonden belasta sitt samwete, eller, om nägon det
gjordt, den samma pä sitt samwete icke behälla.
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