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Thristelige Läsare:

la Blad lagga dig for ögonen forstlingen af nnna
Andeliga Arbeten. Förgafwes. letar du i dem ef»

ter nZgot nytt. Har sages iugen tiug annat, an det
tusende redan tilförene sagt.

Du finner har igen det gamla, men derhos ena
nödwandiga Talet, om GUDs och Wärs HERras lE-su Christi Mrlek och walwilja mot fallna syndare. Et
Läro-amne, hwilket jag tancker drifwa i asla minaPr-edikningar, sii lange jaq fsr den Näden, at upläta min
mun i GUDs Församling.

Klagar du, min Läsare, deröfwer, at i min Be-
tracktelse, hwad forestattnings sattet angär, saknas dm
mognad, ftyrka och. behaglighet, som sakens wigt sor-
drat, har jag intet at srindra. Skutte en mognare A

tanqre erfarenhet, lyckligare Naturs-gäfwor, samt
större Nädes-mstt hafwa tittaqt dig et rikare kunffaps
ftnäd, sä förbattra s et med Menniffjo - karleken en«
stammigt satt, bristfalligheterna, hwarest du blir demwarse. Skona mig i öfriqt för otidigt

tadel. Lef wal!

IBsu



MM lät mig städse bsrja
Utt Dig, alt hn?ad zag gsr:

At jag matte framgäng st>ör/a,Och ra siidant siut f«m bsr.
Rom, blif mig när,
L.ät mig bliftva dnr Du äp.
Alla minä ord och tauckar,
IMI lät behaga Dig;
Kaga at zag fiitigt jämkar
Det som ewigt gagnar mig-
Rom, O! IMu blif mig nar,
Lat mig blifwa där Du är.

Med denna Böncsuck öpne wi wär Andakt, I dm
Treemge GUDens, Fadrens/ Sonens och den Helige
Andas Namn, Amen.

GUDi, sii nalkas Han eder.
En sädan upmuntran, grundad pä egen er-

farenbet och kunssav, lamnar osi, mine Wömre, Apo-
stel n Jacob i sin Epistels 4- Cap. 8. v. Ar nägon för-
maning halsosam, wiqtig och förtmffelig, sH är wijjer-
ligen denna. Hwad kan wara wärdigare, hwad ange°
lagnare, hwad ljufligare, an at nalkas GUVi Förgaf-

A 2 wes



wes sika wi nägon lycksalighet utom Honom. Timme-
liga förmäner och jordiska sailheter kunna ej lneddela oss
en fullkonmg sinnes fömöjelss. GUD allena kan fag«
na wära smnen, tilftedssMa wära begar, och matta
wär äträ. .

<,

At nalkas GUD/ ar et göromäl, hwarigenom wi
nstiugar, som aro bortkomne ifrsn det Lif, som af GW
Di ar, (a) blifwa aftwagne lfrän all fyndenes orenlig-
het, och genom en sann bot och battring,- samt en lef-
wande Tro ledde til wärt ursprung, for at ätnjuta det
högsm gsda. Uti GUDs saliga gemenffap fä wi alt
narmare och närmare tiltrade til Hans Faderliga Hjer-
telag, och en fri tilgäng til alla de Näde-Skatter och
HHfwor, som osi genom lEsum Chriswm aro förwarsi
wade.

GUD lofwar nalkas dem, som nalkas Honom.
Det ar, efter Skristenes talestitt, at wara dem nar
med fin Näd och hjelp. Han, som ar en sielfttän-
dig enwAds HERre öfwer Himlnel och lord, wil nal-
kas ojj förakttiga lordematkar, som krala i mullen. Hansom ar Konung öfwer alla Kommgar (d), wil > nalkas
sinä assMge UndeMare. O, en dyrbar Md! O, en
fagnesam tilsagelst! Nar wi falla i en jordiff Herres
onad, fä wi intet mem öppet tiltrade til Honom; mcn
wär GUD göricke ss: Han handlar icke lred ofi efter wära
simder, och wedergaller osi icke efter wKra misigarningar. (c.
Wi förtjena det ena stmffet efter det andra; icke
desi mindre bewisar GUD osi dm ena naden efter dcn

andra.
(2) Eph- 4: 18. (b) Dan. 2: 37. (c) Ps IQZ: 3.
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andra. Har Mge wi wäl med helig bestörtning utbrt«
fta: O! ymu kär hafwer han folken. (6) Helige och
Majestetelige GUD! Hwad ar mennistM, at du tän-
ker pä hennei etter MennistoneS Son, at du läter Dig
wärda om HononU (e)

Behofwe wi wäl, mine Ahörare, kraftigare bewiS
derpä, at den Store GUDen ar mon om svndares e-
wiga wälständi Det förorsakar hosden karleksrika Ska-paren ftätande gramelse, om menniffan, Hans egna han<derswark, det med förnuft begäfwade kreaturet, hwilkethan amnat til sin aodhets bestandiga föremäl stulle blis.wa et olyckeligt osser för desi hamdkrafjande rättfärdig-
het. GUD wil ingens fortappelst. Gär nägon förlo-rad, sä har GUD ingen del uti Hans ofard. Det he-
ter: Israel, du förer dig i olycko. (f) Ma anstalteraro ä GUDs sida morda til wär Salighet. GUDs be«
stut, at sanda sin Son i köttet til at frälsa osi ur en
ewigjammer, arlanqesedan wärkstaldt. SättetaterhHllaSa-ligheten, ar ofipH det tydeligaste förögonen lagt. M GUDs
MdomwärSalighet, arosi förkunnat. Hwad wore wäl det,som stulle strmena osi ingängen i de utwaldas SallaHemwistt Wagen, som drager til Liswet, ar ju utsta-kad. Hindren m-o undanrogde. Himmelens dör Mröppen. GUDs ömma hjerta lagar af en brinnandekarlek til osi syndare. Til at besanna detta, gör tilfyl-
lest, at namna, det de fördelar, som finnas uti WärsHERras och Fralsares lEsu Christi Rike, erbjudas Gattom, utan affeende pä StHnd, wilkor och kön. Har.A 3 til

(6) Ps. 3: 5.. (e) 5 Mos. B- 33: 3. ss) Os. 13: 9-
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til kommer, at Nädenes Ande ifrän wär forsm Hlders
morgon, in til den dag, som nu uprunnit, arbetat pH
wär omwandclse. Ingen M derföre undra, at den
Barmhertige GNDen, i anseende til sitt kävleksfulla be°
teende mot osi, framstaller denna fräga: Hwad stulle
mau dock mer göm minom WingHrd, det jag Honomicke gjordt hafwer? V

Wi M i närwarande Söndags Heliga Evange-
lio, at Publicaner och Syndare gingo til lEsum, at
de mätte höm honom. Deras efterdöme bör upmuntra
vsi, at i andelig matto gH ut, och läna aktsammaöron ät Mr Himmelssa Larares lEsu härliga Lardo-
mar. Et företagande, hwartil denna wär Siula-Wän
aifwer ofi en gladjefull antedning genom följande wan«
uga kallelft: Kolnmer til mig, I alle, som arbeten och
ären betungade: och jag wil wederqwecka eder. (K) Tra-
der hit ss styndsnmt, wille Han saga, som ulöjeligit
ar, I bekyMi-ade Samweten, sH ffolen I f 3 Barmsier.tighet, och sinua tröst pH den tid I hjelp behöfwcn. (i)
Trader hit, I af Lagen upwäckte Sjalar, bwi wil.en
I längre sta under sedän jag forwarfwateder walsignelseni Trader hit alle I. som annu lmgen
qwar under syndcus traldozu, fä stolm I af spndencs
fiafwar bliftvcl GUDs Bam, Arswingar,
och fa lotr ibland dem, sora helgade aro. (K)

Uppa Dirr Bnd och rad
Min

(3) Es. 5: 4- (K) Mach. n: 28. (i) Ebr. 4: iv. A<
post. G- 26: 18:
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Mitt sorgse SM smmtrnder,
Och af Dm Nad sig gläder;
Din mitt SnmTvec renav/
Och mig med DiZ förenar.Sw.Ps.B. N:o2Z2: 2.

Mildaste HERre lEsu! hor alla Dina snckande
Barn, dä wi nu kasta osi i stoftet, erkänna osi för ar«
ma syndare, samt med et hjerta och en mun begara re«
ning frän wHra öfwerträdelser i Din Blod, med dm
Bon, som Du osi Sjelfwer lardt haswer: Fader wär lc.

Evangclmm, Luc. is:v. Niili.
Helige Fader, Helga osi :c.

§.5.

De utiFörberedelsen anftrda ord wiljewitaga tttgrund
til wär betmktelse, som i anledning af uplasm heliga Text,
genom GUDs Nsd ffal förestalla en förmaning til syn-
dare af detta innehätt:

Nalkens GUDi, sä »mlkas Han (der.
Votum.

Men alle rope wi nu til Dig :c«

At nalkas GND, mine Ahörare, är et wärf, hwars
utforande bör sysielsätta wär omsorg. Men dertil äga
wi inga krafter, Wi kunna ej se wärt simna basta, an
mindre hafwa wi nägon förmsga, at bidraga til egen
walfard. Om icke GUD sä högeligen wärdade sig om
osi, och medelst sin kallande, upwackande och sörekom-

mande
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mande Nsd nalkades osi, K kunde wi aldrig afssnddaosi syndeues walde och blifwa HERmnom helgade. Den«ua simning ligger för en öppen dag. Lätom ofi Maen ringa upmarksamhet pä wärt titständ. Wi likna ju
i fiere afseenden borttappade fär, de där öswsrgiftvit
sin Herde. Ingen lissnelse kan wara battre afpasiad,
ingen mMing narmare träffad, at afiilda wärt tilständ, an
et wilse sarande fär. PH ju langre afständ det är stildt
frän sm Herde, och ftir wandra lika som pä egen hand,
ju langre wandrar det fort pä willostigar och afwentyr-
liga wagar. Sak samma är det med mennissan. Hon
star under de aldrasarligaste tilbud, jI lange hon lem>
nar sinä otamda lustar och obandiga begar lösa tyglar»
Hon faller ifrän Näden. Hon wanarar GUD, forka-
star Hans Lag, och will me lefwa efter Hans ratter.
(1) Hon anser GUDsfruktan för en traldom, som är
tuänga beswärligbeter underkastad, samt derhos beledsa»
gad af uselhet, elände och förakt. Hon raknar en ratt-
staffens dyade-öfning för et swärt ok, hwars tyngd hen-nes ffuldror ej magta bara. I kortbet, sagt: Hon in-
strancker all sin lvcksalighet innom fäfangltgbetens trsn-
ga grantsor. Under det hon umgas med sädana osun-
da tanckar, hon sig et lefnadssttt, som bast
ftrnöjer desi jordisst sinnade begar. Längt ifrän at has-
wa en fullhogad wilja, at twinqa sinä lustar, störtar
hon sig lmd den blinda hopen i Gudlösa nöjen, hwilka
under en ffimrande ffugga af fortjusande behageligheter,
sorsilta benne, där ej dattrmg emellan kommer, uti en
ewighet, som stal falla hmm mindre behaglig. Sksder
har, mine Mörare, et aftvyck af jNane menniffors sm
ms författning, hwilka ej wilja smaka den wederqwec-

kande

o)H:f' 5:6.
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kanbe sttma, som en obefläckad dygd utbreder i de hjer»
tan, som för hcnne bara aktning och wördnad.

Stadna litet, du obotfardige siindare. Betrakta
din bild i denna tekning. Den är bedröfiig. Den bör
sHra ditt hjerta. Men hwad talar din egen öfwertygcl-
sei Tiltror du dig wäl kunna wänta nsgon annan lef-wernes beffrifning, stl lange du Mr syndena waldig
wara i dm dödeliga lekamen i (m)

Lätom osi, mine Ahörare, an widare nyttja mä-
starens med den Lärda tungan (n) i dagsens Heliga S
vangelio antagne liknelse. Säsom et ifrän joldm bort
komnnt fär, befinner sig un ganffa wädelig belägenhet,
sä är det ock tnev osi memnffor, dä sorenings-bandet e-
mellan GUD och osi genom snnden blifwit uplöst. Er°
farenheten besmrker, at om den Gudomeliga wisheten
ej fär wara wär ledstjerna, fönvillas wi latt af irvlosi,
som sora osi in i förderfwets farliga snaror. Wi stap-
le hwart ögnableck. Wi falle iftan en ytterlighet til en
annan. Nu förse wi osi i ett, nu äter i annat mäl.
Ia det händer osta, at de som lefwat sin masta tid
stmffeligt, läta pä stutet af sin lefimd söfwa sig i la-
sternas fföte.

Mln Christen sa;nla tilsalnmans oma utswäfwan-
de tankar. Slä up din lefnads-bok, du stal pä hwart
blad fä läsa en predikan, som innefattar denna erindran:
Hade icke GUD forekommit mig med sin Nad, sH ha-
de det lange sedän warit ute med mig. Lofwad ware
HERren wär GUD! ftm icke stapper osi utur ögnasik-
tet, utan följer osi in pa spären.

B §. 8.
(m) Nom. 6: 12. (n) Es. 50: 4.
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De hwarjehanda medel, soin den Barmhertige GU-
Den widtager til befordran af wär upmttclse och Sja>
lafr.llsning aro i saumng förundrans warde.

Och ju närmarc wi leda wäm tanckar til estersin,
nande af GUDs godhets, Msamhets och längmodighetS
rikedomar (0) mot osi syndare, ju större blir war Mun-dran, sä ar wi med wordsam hapenhet mä utbrista i det-
ta MdMov: hwad folk ar säharligt, hwilko Gudarna sä,
ml'as; (9) HERren ar god och from; derföre undcrwi-sar Han pä wägenom la, wisierligen god
och from. Han kommer til ost mco sitt ord. Han wil
utwcha ofi til sitt folk, och förklarar sig hafwa lust, at
taga ibland og sin boning. Han kallar alla orattfiudiga
til undfäende af ewinnerligt lif.

Han ttlbiuder syndare hwar morgon nya Näde-wil-kor, och wisar dem, hwarest de ffola igensöka sin uti A°
dam förlorads salighet mcd denna hugnande tilsagelse:
wander eder til mg, sä warden I salige, alle werdmes
Andar. (r) Han utracker sinä händer hela dagen til et
ohörsamt folk, som efter sinä tankar wandrar vs den wagsom icke god ar. (s) Han wil icke, at nägre ffola för-gss, utan at hwar och cn wander sig til battring. st).
För at ernä fullbordan af sitt behag, qsr han efter osi, Uomen bcdröfwad Far, hwilken lncd tarar i ögonen ser sittbarns wanart och under det at suckar b'.,wda talet ropar:
du ondffones ssaf, när wil on ändra din l/Ctdara och
Gudlösa lefnads-artt När tanker du satta det fasm beflntat bryta dina lusmrs ok, och siitä ditt sinne löst af de

bojor
.

(0) Rom. 2: 4. (p) 5 Mos B 4: 7. Pf. 25: 8. (r).
Es. 45: 22. (5) Es. 65: 2. (c) 2 Pet. 3: 9.



M)" ( M
bojor, ihwilka du, genom en olycklig karlek til jordiffa tina,
ar snärd och fangstadi Huru lMge ar du HKgad, at hällaen uvpenbar strid med dygden, och fä trogit tjena lasten
under desi sana. Huru lange har du föresatt dig, at sä»som et otamdt wiildjur, rasa fram utom gransorna til
din olycka. Haf medlidande med din Sjal, som ar dv-
rare an all werlden.

Ach! hwarsore wil du brädstörta henm nti en
andelig och ewia dod! Mdda dig, medan raddning bar
rum, utur en ofwerhangande sara. Mej en öfwerdref-wen sorgfallighet om dm jordissa del, bnnga dig derhan,
at waniköta och nnsiwärda dm Himmelffa.

GUDs och Wärs HENras lEsu Christi hjerta
öfwerftödar fä af karlek, at wi ej weta, hwad utrymme,
wi den samme giswa böra. Den ar sä widstrakt, at den
icke kan stutas wnon: nägra-rämarken. GUDs oma ä-
tanka, at bnnga förlomde syndare til ratta, öfwertraffar
wida en trogen Herdes alfwarliga bemödande, at upsö-
ka et willfarands fär, som sig ifrän Hjorden afsöndmt.Wedermälen af den äträ, Kwarmed GUD arbetar pä al-
las omwandelse, finnas til et nkt förrsd. Sä mänga
Nädes upi)enbarclser, sH mänga ropande röster, som kal-
la osi til battring.

Ibland öfwerhopar GUD osi med talrika walgar-
ningar och utgjnter öfwer osi sinä godhets strömmar. Wi
fa osta förmedelst Hans tröstefulla närwarelse och inne-
doende i wära hjertan känna en ljuflig föresmak af det
tilkommande goda uti de lefwandes lande. Ibland bcm-
söter GUD osi med straff och plZgor. Han öfwerhöljer
wär förnojelses Sol med et bedrofligt sorge moln, samt
förwandlar en klar dag ien ntörk natt. Han fogar fI,
at en frack syndare nödgasj ata de sura drufwor, somhan stelf har sammanpläckat. GUD läter honom fä ftr.

B? fam,
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sara, hwad jämmer och sora thet med sig hafwer, qt öf-
wergifwa HERmu, och me frukta honom. (u) Annu
mem; GUDs egna barn mäste röna dems Faders tM
tande De sitta ofta nti det stillafte lugn, och we-
ta ej ordetaf, för an olycks-stormarne tnsendc tals sival-
la öfwer deras hufwud. De wänta efter dagens hetta,
at fa njnta aftonens sivalka; men det hander ofta, at da
de lika som nädt tinnarna af lycksalighetens tempel, blis»wa de satte i mistning af alla jordiffa förmoner och ti m-
meliga sallheter. Alt detta gör den Stora GUDen uti
ingen annan afsigt, an at draga osi alt nartnare och nar-
mare til sig, och genom sin Näderika förening meddela
ofi en ewigt warande sallhet, den wi förgafwes föka i
uselhetens wanffeliga Hyddor. Gode GuD nar dm
mildhet pä sK mänga sätt lockar snndare ti! bärtring lv)
sä har du wal att orsak at sora hwar och en SjalHin
walwilja falnnda til sinnes; lag hafwer ju altto och ab
lestades haft Dig kär; derföre hafwlr jag dragit Dig ttl
mig, af olotta barmhertighet. (x)

Wär Heliga Text gifwer osi wid handen, hwarom
redan ftrut anmarkt ar, at et stort anta! af allehanda
Publicaner och andra misirycktade grofwa Syndare trad-
de til lEsum, formodeligen i upsat, at inhälnta Sam
ningens kunffap. ICsn forträjfeliga germngar, som da-
geligen lnste för deras ögon, kunde ej annat, an förms
dem, at fatta Högacktning for Hans Dyra Person. Nar
de hörde denna Himmelsta Talemannens hartiaa Predik-
ningar och sägo Hans dräpeliga underwers, blehvo de
genom Andans uplosning ösivertygade, at Han afGUD

(u) ler. s:'l9. (v) Rom. 3: 4. (x) I?r. 31:3.
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war utffickad. I det stället, at de Phariseer och Skrift-
larde, hwilka upreste Salighetenes Grundwal pä egen
Rattfardigbet, med en oerhörd frackhet tillykte öronen för
lEsu uvbyggeliga Lardomar, lander det Publicanerne til
beröm, at de med wördnad erkände wigten as lEsu före-
stalningar. Et sä pnswärdt förhättande, bör tjena osi,
Mine Ahörare, til eftersyn. lEsus lärer, annu i dag
GUDs wag i det uppenbarade Ordet, hwilket Lärare-
na, efter undfängen befallniM, enffildt och ossmteligen
förkunna. Wi blisiva alla kallads til wär enda Medla-
res lEsu Christi Försonings delaktighet. Wär Högt-
lofwade Fralsares rop ttl Syndare kan otwungit delas
in i trenne förmanings ord, hwilka äro wal wärde, at
med Gyldene BoNafwer upffrifwas pä Wära Hjer-
tans Tafior.

Det första förmanings ordet lydsr ft: Mennissja,
Du bör erkanna Dit affall ifrän GUD. Nar, Minä
Ähömre, en Syndare, som lefwat i kötstig sakerhet, blif-
wer fattad af näden, och samwetet börjar uphäfwa fin
röst, dä stker han ej, at ffyla sinä begängna fel under
fikona«blad, ntan widgär med blygd och änger, det han
tagit sig det oräd fore, at öfwergifwa GUD, som ar en
lefwande kassa, och gjort sig brunnar, ja usta brunnar;
ty de gifwa intet watn. (>) En fmartesusl syndenes kan-
nedom, mine Ohörare, ar det första steget pä Gudag-
tighetenes wädjoban. Innan wishetens och uppenbarel-
scns Ande fsr utföra sitt Nädnverk uti Själcn, mäste
en ratt insigt i synda-förderfwets styggelse upwacka den
sorg efter GUDs sinne, som kommer ästad battring til

B 3 Salig-
ler. 2: 13,
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Salighet. (x) Utom denna kunskap kan ej nägon gnmb
laggas til en sann Christendom. Hwarest ingen siukdom
ar, der behöfwes och ingen lakedom. Hwarest ej nägot
tryckande ondt uti wredenes ständ ar känbart, der yppas
aldr>g nägot bewekande Ml til at langta och sträftva esi
ter Nädens dpra delagtighet. At innefatta mycket ifa
ord: SH lange menniffan leftver i ownnighet om sin na-
turs djupa elande, sä langs förnimmer hon intet as det
GUDs Anda ttlhörer. (2) Hon famlar i mörker ochtökna. Hon ser ej Sanningens rena strälar om klamste
middagen, emedan Rattfardighetenes Sol ej fätt uplysa
hennes förständs ögon. Hon fortsatter i blindhet, yra
och öfwerdäd sitt synda-lopp. Hon förgater HERran,
den henne gjordt, den der himmeten utstracker, och jor-
dena grundar. (d) Förgafwes söker man, at bringa hm»ne pä upriktiga battrings tanckar. FKfangt ropar man
til henne, det hon redan hunnit sK langt uti obotfardig-
het och otro, at hon stär pa afgrundens glatta lMar.
Lasten wil ej läta kuswa sig. Wrängheten skymer ljuset.
Act! en grof syne-willa! Act! en fördömmelig Wunnig-
het! Ewiga ljus! uplys wära förmörkada sinnen, ffin-
gra ondEones dimba, afdrag syndatackelset och lat den
ratta morgonstjernan med fin klarhet, fagring, lust och
harlighet upgä i wära hjertan. (c)

lEsu andra förmanings ord är af sädant mnehält:
wand dig med bela ditt begar til mig, säsom til dm wal-
fards första ursprung,och sallhets enda uprinnelse. Om
wi, mine Ähörare, utan förbehäll undergiswe osiGUDs

Andas
(?) 2 Eor. 7: 10. (a) 1 Cor. 2: 14. (b) Es. 51: i3» (c)

2 Pet. 1: 19.
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Andas leoande; fä wi erfara, at GUDs och Marie
S>n ITsus Christus annu i dag upfyller det höga an-
damäl, bwartil Han war sand och kommen i werlden,
nämttaenat göra alla mennlffor saliga och frälsa dem
ifräu "deras synder. (6) lEsus kanuer ganska noga
hwar och en af osi til wära tarswor och nödtorfter. In-
gen tär kan MaS, den han icke fattar i sin lägsl. (e)
Ingen Bönesuck kan upsandas, til hwilken han ej böjer
fina öron. Ingen angelägenhet kan andraqas, som icke
af -s)onom genast blifwer afhulpen. Skal nsgot wer-
keligt godt erhällas, st maste det komma ifrsn lEsum.
Skal nägon ratt glad dag kunna öfwerlefwas, sä mä-
ste gladjen talja sitt uphof af lEsum. Skal det huswud«
sakeligaste af alt, jag menar, syndernas tilgift winnas,
sä mäste Bönen om en nädig forlätelse grunda sig pä
lEsu forffyllan.

Ach! lätom osi, mine Ähörare, med en lefwande
Trones fortröstan omfattalEsum, ochHonommed haZs
ewigt gällande försonmg i wära hjertan innefluta. Are
wi ense harom, M ffole wi nogsinnt kunna besegla san.
ningen af den Andeliga Brudens glada bekannelse:

Slätt mgen, utan lEsus kar,
I och pä jorden av/

gladja kan en ftndig SM:
I Christo är «ff en)tZt wäl.
Halt dig med Twn til HonHm fast,
Han hjelper dig as all din last.

Sw.Ps.B.N:o 247:10.
ICsus undfär syndare säger wär Text. En tidning,som innebar den aldra största gladje. Ke Phariseer och

Skrift-
(ä) Match. 1:21. (e) Ps. 56:9»
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Skriftlärde, som hyste goda tankar om egen ostraffelig-
het, och woro altid sardige, at göra widriga anmarknin-
gar pH lEsu upfömnde, förnrente sig sinna en synnerlig
förgripelse deruti, at lEsus bewärdiaabe de största Lagbry-
tare och mast wanfragdade syndare med sitt umgange.
De behöllo ej i sitt minne, Fralsarens tilforene sram-bragta utlHtande i detta ämne: lag är icke kommen, til
at kalla de Rattfardiga, utan syndare til battring. (f)
lEsu Hjerta brinner af Näd och barmhertighet emot al-
la oem som med et nargäende bekymmer om sinä fatti-
ga Sjalars räddande, genom Trona söka del i Hans för-
tjenst. Nar han fornimmer, at en syndare är stadd pH
wagen, at begifwa sig ttl Honom, sä M, Han honomtil mötes och bzuder yonom wara walkommen med det-
ta hugmliga tiltal: War wid godt mod, lag är lEsus
dm Broder, som du med oma synder försaldt hafwer,
tnnk mtet, at jag ar wred pH dig, ty jag är kommen
til at ftalsa det som förtappat war. (3) lag wet wal,
hwad tankar jag hafwer om dig, namligen sndsens tan-
kar och icke bedröfwelsens. (K) Frukta dig inter: ty jag
hafwer förloffat dig; lag hafwer kallat dig wid ditt
namn, du ast min. (») Sätter synden dig i nöd och
klamma, hos mig stal du finna et faste uti nödenes tid.
(!<) Ssrar samwetet dig, hos mig stal du finna et plä-
ster, som helar alla samwets-sar. (l) Ersar du i din
SM, at synden stildt dig isrän GUD det Högsta goda,
hos mig ffal du finna en ratt Medom euwt den Andeli,
ga doden. (m) Instjuter saran hos dig twekande inkasi om
din Ealighet, hos mig stal du finna en sast och oswike-lig grund, at bygga Salighet uppH. (n)

~
?""1).5>: 13. (3) Match. 18: n G lev. 29: n. O Es. 43: l.(YNch.i:?. (I)Wwh.i6:i2. (m)05.,i3:14. (n) 1 Cor. 3:11.
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Til den andan har jag nedstigit ifrsn min Härlighets
Thron, lidit jälnmer och wedermöda, utstätt marter ochqwal, at jag mätte kunna wederqwecka de trötta Sjalar,
och matta de bekymrade hjertan. (a) Til den andan bar
jag lätit min Heliga Lekamen säsoln et ömkeligit Lpeöta-

Kel för bäde Himmel och Joro sastnaglas wid wrtzets
stam, at jag mätte kunna afplana den HandMft, som
emot dig war. (p) den andan bar jag lätit min si-
da op ms, min blod rinna, at jag mätte kuuna rena dig,
af alla synder. (q) la, til den andan har jag upoffrat
lifwet det karaste af alt, at jag mätte kunna uttaga dm
Sjal utur dödenom, (r) samt kalla dig af mörkret, til
mitt underliga ljus; (5).

Du uste snndare, som annn ar last, och bunden i
mörksens försms fiattmr, eftersinna hwad dm frid tilhö-
rer. Wärda dm Sjals wMrd. Fly med dönen til dm
Hterlösare, son; af mnerlig warkunsamhet gätt i döden
för dig. Bed Honom, at Han medan tid ar,
rycker dig utur fördarfwets farliga armar. Uvtäck för
dm Sjalawan alt ditt äligqande och säg: Ewige Förbar-
mare! har framtrader en arin och elandig syndare, som
behöfwer barmhertighet, warkmma dig öfwer mitt elan-
de. Si O! lEsn bar wägar en i stor nöd stadd men-
niffa, som utom Dig haswer ingen Hjelpare bwarken i
Himmclen eller pa lorden, kasta sig ned för oma fotter,
Ack! HERre hjslp miq. lag koznmer til dig min Blod-
Brudgunnue, som ar sargad för minä nnsigarnmgar ffull
och stagen for minä synder stull, (r) med en odragelig
simda-börda, lyfta den af minä skuldror. lag kommer
säsom et willfamnde och borttappat sär, jok dm tjena-

C re. (u)

(o)Ier. 31: 25. (?) Col. 2: 14. (q) IIOH. r: ?. (r) Ps. il6: 8. O
i Ptt.2:Z. (t) Es-53:5.
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re. (u) lag kommer säsom siuk och illa Mad för at
hos dig wuma min halsa, och af Din hand blifwa he-
lad. lag kommer Mm arm och sattig, för at warda
rik af Din Nädcs fullhet. lag kommcr Mm naken,
blott o.h bar 5 för at i oma sär fä ssyla min nakenkets
blygd, och blifwa prydd med din Mttfurdigbets kladMd.
lag kommer Mm tom, hungrig och utswulten, för at
blifwa spisad af liffens kosteliga rätttr. lag kommer sä-som dm, hwilken med en Isnuel i öknen löper fara, at
försmukta af törst för at fa dricka den swalkande kallans
Evangetii walsmakande watten. lag komtner ti! dig min
Saliggörare som ar sielfwa karleken och altid redebogen,
at wisa Din Näd, beftia mig iftän det swära strass, som
jag for minä öftvertradelsers nmngd har orsak ah förwan-
ta.

Din Md ar jaa n>al icke
lag är dertll for swager:
lag är as jynd och ondsko simrd,
Derösilver zan fasi Nagar;
Dock O mig,At Du forläter nadelig,
Och gerna Dig förbarmar.

Sw.Ps.B.N:oi7^s.'

Nn foljcrlEsu trcdje förmcminqs°ord: Förkasta det
onda och utwllg det goda, eller hwiltet gär ut pä ett,
lat dm wandel wara ärbar, och GUZs
wiljas föreffrift enstmunig. A? en tjenare ffyldig, at
hörsamnm sin Herres befallningar: agnar och anstär det

(u) Pf. 119: 176.
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en Son, at lyda sin Fader; sä äl'gger det annu mer et
Creatur, at wörda sin Skapares Lagar. As ftuktenutrön.s Tmdets art, af en mennissas förhäMnde ffön-
jes, hwad hon bar i ffölden. Den som icke anwander yt«
tersta omsorg, at genom en ossrynttad Gudakttghets ut-
öfning ä daga lägga, det allena GUD och Hans wilja
ar desi gerningars snftemäl, Han kan ej winna den he-
dcr, at räknas ibland de Ruttfärdigas antal; Han är
owärdig at njuta burssap ibland GUDs utkorade ochHelga Manna Medborgare. Wär GUD ar icke den
GUD, hwilkom et ogudattigt wäsende behagar. Den
der ond ar, han blifwer icke för Honom. (v) Ack! min
Christen, här bör du fatta det fasta beflut at icke alle-
nast afhalla dig ifrän sädana snnder, dem du kan dölja
för et kortstint menniffo öga, utan och for ssdane, hwil-
ka du tilförene warit wcm at bedrifwa mnom tilflutna
dörar iet rum. Det ar icke nog dermed, at du bar we-
derwilja, afffy och hat til de gröfre laster, du bör och
taga dig til wara för de smarre. Det ar icke nog der-
Med, at du förklamr örlog emot uppenbara mörksens ger-
ningar, du bör och siitta dig i harnest mot dina huswud-böjelser etter sä kallade hemsynder. Rattfärdighet uphö-
jer et folk; mm snnd ar folks förders. (x) O.' hwadmakt ligger icke fördenstul uppä denna Cbristi förma-ning; Warer fullkomlige, Mm cder Himmelste Fadersutttomlig är. (y)

De som allaredan af GUD blifwit Mttfärdiggjor-
de, uplyste och til Näde uptagne, wandra HERranom til
alt behag och aro fruktsamme i alla goda gerningar. (?) De
rena sig i den dageliga fornyelsen af ali köttsens och An-

C 2 dans
(v) Pf. 5: 5. (x) Ords. B. 14: 34- (7) Mattb. 5: 48.

(<?) Colotz. 1: 10.
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dans besinittelse. (5) De försaka i Christl kmst alla o»
Hudaktighet, och werdflig lusta och lefwa tukteliga, Mtt-
fardcliga och Gudeliga i denna, werlden. (b) De korMsm sitt rott, samt med desi lustar och begärelser. (c) De
döda sinä lemmar, som pH jordene aro. (d) De npgif-
wa sm lekcunen til et offer, som ar letwande, heligt och
GNDi behageligt. («-) Mcd fä ord: de lefwa icke sig sielf-wom, utan Honom, som för dem död och upständen
ar. (t')

Men under alt detta lttäste äfwen de största GUDs
Barn och Helgon med bekymmer och hjertelig olust wid>
ga, det de ännn aro syndare, och följatteligen annu uw
derkasmde tustnde waldsamma försök af köttet, djefwulen
och werlden, at i dsm bor intet godt, sF) at simden A
tid lude? wid dem. l!>) Oi buru msnga synder begä ic-
ke de förtrognaste GUDs wcmner utom deras wettstap,
sä at de altio hafwa af nöden, at läna orden, af David,
HERre ho kan märkä, hurn ofta han bryteri förlat mig
minä hemliga brister. -,) O! huru wigtig anbdmng, ochstort ffal hafwa de icke at insmmma i Pauli klagan: lag
arma mennista, ho stal lösii mig ifrä de:ma dodstns kroppa
(K) I detta lifwer kan ej alc ond hafwas. Sä Unge
wi omfora den jordissa hyddan och dwalias i detta
iynda-naste, blifwa wi mtet fnllkomligen ftiade frän af-brott, fel och bristcr. Wi löpa hwart ögnableck fara, at
rKM i nya förftMr. Wid wäm basta germvgar, elmru
widt de och M spnda sill glants, bangcrzinväl nKgon sinitta.Närlarfwenborttag's, bliiwa mänga mörka siackar synbare.
Ingsn, änWnt hau och wore wordad, som menfflig-

he^
(a)2Cor.?:i. (b)Tit,2:i2. (c) Gal. 5:24. (ä)Col. 3:;. (e)

Nom. 12:1. (f) 2 Cor. 5: !,5 (3) Roin. 7: 18. (b) Edr. 12: i«
(i) Ps. 19: 13. (lc) Rom. 7: 24.
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helens heder, ar ttl alla delar Mr och ren in för Ho-
nom, for hwilken sielfwe Himlarne icke aro rene. (i)
Dömer hämf, mine Ahörare, huru nödwandigt det ar,
at swndeligen bedja: Förlät osi wära stulder.

Nn HERre, Du som bar lofwat wara nar allom
dem, som akalla Dig, allom dem som med alfware akal-
la dig, (m) lar osi at inrätta wär lcfnad efter ditt wA
behag, och förlän osi alt det, hwad som til wär frid tje«
nar. Helige GUD! Helga osi i Dine sannmg. Npfyll
DmNädiga försakmn at gifwa osi DinAndasomffalstyra
wära fötter pä fridsens wäg. (n) Du ewiga.karlek! som
sH högcligen wärdar Dina ffapade kreaturs bästa, se til
osi alla, och hjelp en hwar i sitt stsnd, at göra det godt
ar, at fullborda Dm wilja, dm stund wi tid hafwe..

Lär mig det onda haM
ADet goda efterstä,
Och sadant nps,c rata,
Det Dlg ej täckas mä,
N7en gora godt brvar man.
<>jelp osi och alla MaDit 'Rise at foröka,
Gä wldt man nansitt katt.

Sw.Ps.B.N:o26i:z.

St detta ar, mine Ahörars, det ratta stttet, at M-kas GM' och lEsttm. En Christen ftm wärdar dennastyldlgbet och efterlcfwer desi dnra Fanningar förorsakarAM hos GUD och alla Heliga Anqw i Hilnm'lensFrogdebomngar. GUD Fader fagnar sig deröswer, at euader fagnar sig deröswer, at eu
Cz Hans

(y loh. 15:15. (m) Ps. 145:18. (n) Luc. 1: 79.^
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Haus afsagde fiende blifwit desi nädeffassare, och at den,
som för detta inrymt sitt hjerta ät lasten och därssapen,
nu mera uplätit det til et lefwande GUDs Tempel.
GUDs Son ser och marker, at de strimor och blodwi-
ten han nndftitt den nöd han lidit och den smarta han
burit, ffassat Saliggörande nytta. GUD den Helige
Ande qlads deröfwer/ at äter et forloradt fär, genom
den Nad, hwarmed han warkar pä allas SMa-nprat-
telst/ anländt til sin Herde.

Af det hwad i kotthet och liksom wid förbigäende
anfordt ar, lärer nogsinnt kunna inhamtas, huru GUDs
lust är med menniftors barn. (0) Ack! at wi ej afstoge
Hans Nädes Anbud. Ack! at wi Wille sä gerna nalkas
Honom, som Han nalkas osi. Han wil uytaga osi til
sinä Nädebarn. Han wil afstryka alla Botsärdigas misi-
gerningar Mm- et moln. s9) Kasta alla deras synder
utt Hafsens djup, (c,) och aldrig komma dem lner ihog
(r) Med et ord: Han wil betacka osi for ondstans ill-
grep under sinä wingars stngd, och läta sin walsignelse
sölja osi pH spären.

GUD allena,mine Ahöwre,glader hjertat och frög-
dar sinnet. Alt det werlden kallar nöje är en falff ho-
mng, som under all sin sötma ffadar och dödar. Asla
de frogde-eldar hon uptander, aro af den art, at de ba-
stigt ssokna. I GUDs och wärs HERras lEsn CKri-
sti Saliga fä wi Mnna Ft nöje, som öfwergär
a!l annan sornöjelse pä lorden. Are wi omgisne af 0-

tro

(o) Ordsp. B. 8: 31. (?) Es. 44: 22. (H Mich. 7: 19. (r)
ler. 31: 34.
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trones dystra mörker, lEsus är det simna ljuset, hwilket
uplyser aZla menuiskor, som komma i werlden. (8) Löpa
wi säsom wilfe famnde fär, utom den ratta siräten i
werldenes farliga ökn, lEsus är den Gode Heroen, som

. sörsinnlar sinä fär och leder dem ut, cr) til bet pä en
grön ang, spisar och wattnar dem med Sm Lekamen ochBlod. >

Sörje wt öfwer wär swaghet, wanmagt och oför-
mögenhet, at utharda i kampen mot wära Andeliga fi-
ender, tander det til ett hjertstarklnng för osi, at Mo-nes Konung lEsus, det är HERren, Stark och mag-
tig, HERren magtig i strid, (v) förmär nederlägga
alla wära owanner osi til en fotapall. (x) Bönfalle wi
om wära synders tilgift, sä ager lEsus magt, at will-
fara war anhällan, emcdan han pä et besynnerligt sattblifwit utrustad och med kraft af Högden omgjordad, at
förläta synders och losia ogerninqsmän frän deras band
och bojor. Förspörje wi hos osi langtan och ätra efter
den Rättfärdighet, som inför GUD galler. ()') lEsusförmär meddela osi dcn samma, ty Hän bar genom sittbittra lidande och smartefulla död förwarfwat osi en ostri-dig besittnings-rattighet til detta kostbara Klenod. Haf-we wi med Paulo et uptändt begar, at stiljas liadan,

Winna lönen och erhälla Cronan, sä kan lEsusupfylla wär önffan.
. I kraft afHans nädefulla tilstgelser lefwa wi i det

nogda hopp, at dä wära kroppar öftvergifwa defia jam-rcns boningar,ffolawäraSjalar fa intaga de MaHim-melssa Rymder.

(5) loh. i: 9. (t) loh. iQ: 3. (u) loh. 6: 53. (v) Pf,
24: 8. (x) Apost. G. 2: 35. (7) Rom. 3- 24. Philip.
i: 23.
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Här mäste jag afbryta mitt ositllkoluliga Tal ochmed en stilla tystnad lata förstä, lunm litet jag tiltror lnig
kunna utreda et Laro-amne, hwilket krafwer en mem smd-
gad kunffap, djupare insigt i Christmdomen och langre
pröfwad erfarenhet, an dm jag ager, och humut förwarf-wa. Jag besiimr mine Ahörare, det jag vedan nog lan-
ge öftvat edart tolamod: men jag har annu litet at tala
med eder. Förwägren mig icke en kort upmarksamhet.
El: gvnnande hwilken jag bör, säsom För-synens ffickelse, wörda, tilläter mig, at i dag intaga det
rum, som en kar och Huld Fader för mig lange innehast.
Jag saknar med sardeles sinnes oro Pin narwaro, Du
Kommgens Högtbetrodde Man och Ofwerste för detta
Swea Rikes nalunkumnga En sakanbar saknad lindms likwa! til nägon del derigenom, at
Dm wördnadswarda Bild, alttd för mitt hjerta ar nar-
wamnde. Jag ser mig wara sörbundm,atwid detta til-
fallet erkanna med wördsammaste tacksagelse, den höga
bewägenhet och ynmst, som du lätit, mig wederfams. Du
ast den, som kallat mig iftän en aflagsen och föga kand
Landsbvqd, til et ställe der snart sagt kaman af Rikets
sinrka wistas; til en ort, hwilken jag alffar, tn den har'
gifwit mig ljuset och lifwet. Du ar den, som antagit och
förordnat mig, at wara Lämre för m widt ftagdad, ochhos uplysta Folkstag dyrt uktad Troupp, hwars snabbaeld gjort, och an i dag gör, at de fasmsie Borgar ochmurar baswa. Du lMe knapt af Ärans hand fatt e-
mottaga den beloning, bwartil dygd och förtjenst gifwit
dig full ratt,innan du tankte pä medcl,at beframja mitt
wäl. HERren tanke och uppä Dig til det basta! Dett
Gudomeliga godheten tildele dig all den Sallhet, som pä

menni-
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wenniffors lott fatta kan.» Blif mätt af lefwcmde! Vär
utan tryckande omsorger och bekymmer med mycken gla<
dje äldrens silfwerwita pragt! En oförwanstlig Him»melff Crona pryde omsider ester en walstutad lordiss
wandel din hjesia i lncksalighetens ljuswa Paradis.

I Herrar och Man, som sitten nti en lyfande wär«
dighet l I som Hjelm och warja fören til Fosterlandets
förswar, warn och hugnad! I, som under det I gören
Edra egna boningar sakra, befasten bomarne for Rikets
portar, Eder narwaro upwäcker hos mig bäde wördnad
och hlwenhet. Jaa wördar Edra stora förtjenster. IWKen Edra Anor af raste, kacke och för wsende Stor-
werck rycktbare Förfäder. Utmattade af halsiorytande
arbetcn och mödosamma härfarder hafwa de gätt all
werldenes wäg, ftmnat af och synas intet mer.

Deras trötta och matta ben njuta nu en trygg ochsäker hwila i jordenes swala sand; men deras tappra
bedrifte'- aro med djupa Runor ristade i Tide>böckerna
deras Attelaggar til npmuntran och eftersyn. Af Ml
drift hafwen I, mine Herrar räknat det för en Ara,
at följa sä wardiga fotspär. I hafwen i desiä nyliqen
framfarne tider upvä den Skäde-plats, der Seger, sivkt
och död utdclas, stnrit blodiga lagrar, samt lemuat esi
ter Eder hedrande minneslnarken af manliga Hjelte-brag«
der. I hafwen och i desiä dagar under et behageligt
freds-lugn fortsatt sädane öfningar, som, när sä omtran-
ger, ffola stacka en upbläst mordgirig och tmto-dryg
fiendes förmatna öfwermod, och utwisa, at I och Edra
Medbröder, afHonom, som styrer hela werldenes lopp,
ären satte til den allmänna sakerheters bergsaste Pela're. Det, som satter nvg i bestörtning, ar, at jag ung
bäde til insigt, Hr och förfarenhet, icke med att den styr.
ka, som wederbör, gitter föresMa Eder mine Herrar,

D wär
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wär aldraheligaste wigtiga Grund-Sanningar;
men jag har andoct nagot, som uplifwar min arbets-
bog. Jag menar: Edert adelmod, niine Herrar, at ge«
nvln ynnest och walwilja öfwerstyla minä
heter. At ej förtiga en allmant alffad och hedrad Am-
bets-Broders mogna bitrade och gagnande handledniug.
Hwarjamte jag tilförser lnig samtelige mine Ahorares
helgade iftver, at innestuta mig i sinä trogna förböner.

Du lystra och warda Kongl. Församling
din ward ar bunden pa mitt anstvar.

Anamma dä, i lEsu NaMn med en rattssaffens,
öm, ren och upriktig broderlig karlek, detta swaga stosi
tet, detta brukliga Lerkarlet, denna usta jordematken,
som nu för första gängen tmder i din äsvn, och med
darrande hand emsttäger en börda, hwars tyngd jag an
ej fyllest tanner: Tn din bätnad, du HERrans plan-
tering wil jag sielfmant upoffra balsii, tid och nöjen,
Sent och bittida wil jag tancka pH Dig i minä böner.
Det ware sierran ifrän mia, at iag fa stulle synda e-
mot HERren, at jag ffulle afta a s>?dja för dig, ock
lara dig den goda och ratta wagen. O) Du stal blif-wa min frögd pä den dagen, da de, som, mcinga
til Rattfardighet Wd.Dvisat, (b) fH präla i Anglaren
Praste-Skrnd.

Store GUD! Du ösirerste Herde! som med en
Helig Ed bekraftat, at Du ej wil nägon syndares död,
Du, som för et enoa stingrat' och sirtappat far, bar
större omsorg, an en dödltg tunga kan beffrifwa, gif
mig förmaga, at ratt wärda och fföta Dm dnrt köpta
hjord, och bewara henne frsn glupande ulfwars lnordi-
sta npjat, grnsweliga försök och listiga anlopp. Förla-

(a) i Sam. 12: 23. (b) Dan. 12: 3.
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na Mig Din Andas biständ, at sialla i utöfning de
styldigheter, som mitt wärdande kall mig älagger.

Fullborda genom Din Gudomeliga kraft det werk,
hwartil jgg nu lagger första qrunden. Se dock dertil
HERre, HERre, at detta folket ar Ditt folk, som ko-
stat Dm Egen Sons Hjerte-Blod. Tank uppä Dina
menighet, den du af älder förwarswat, och Dig til arf-
wedel förlöst haftver. Pf. 74: 2. Karleksrike Fralsarel
Trofaste Förbarmare! lat ingen af desie Sjalar genom
nagon min ätgard och försummelse blifwa stild iftän
Ditt Ansigte pä Din harliga Npvenbarelses-Dag. Min
GUD! haftver jag sunnit Näd for Din ögon, sä utsta-
ka för mig det tjenligaste och lampeligaste Met, til at

underwisa syndare, huru de ffola nalkas
GUDochlEsumlAmen.




