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OTTE SANGEN.
Texx. i Per. 2: 1.

Cä lägger nu bort alla onå/ko och
alt Jvekocb /krymien och afunå,

och alt fårtal.
§. 1.

Alt hvad Gud i fit ord befaller män-
nifkan, år tro och kårlek. Tron gor
månnilkan til Chriften. Kårleken be-
vifar henne vara Chriften. Alt hvad
Gud i llt ord förbjuder, år otro och
hat. Som en Chriften bor bevifa kår-
lek emot Gud, lig fjelf och naftaa;
få bor hän ock undfly alt hat mot Gud,
fig fjelf och fin nåfta. Detta haret kal-
lar Gud,utom oråkneliga fleraftållen, i
den Text, fom ofs til betraktande på

Horn. F. Voi. VI, St. 1. A 2 den-
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denna ftunden år fårordnad, ali ondfka ,

med alla defs fofter, hviika en Chri-
ften bor borrlågga, och dermed gitver
ofs anledning ac ofvervåga :

En Chrifiens fkyldighet at lagga bort
alla ondfka.
1:0 Ondfkan

, Com en Chriften bår bort-
lågga.

2:0 Hvarfåre ondfkan af en Cbnflcn
bor bortlåggas.

§, 2. Del. I. Ondfkan år antingen
medfodd och naturlig, eller vetkelig
och upfåtelig. Den medfodda ondfkan
år en böjelfe ril der onda, en benågen-
bet, at fynda mor Guds och nåitans
kårlek: Den år fjelfva arffynden. Den-
na naturliga ondfkan kan månnifkan ej
borrlågga; nej, den blifver qvar til defs
detta dodeliga iklddcr flg ododligbet , och
detta fårgdngeliga iklddcr (ig oförgdngelig-
bet. Den ondfkan, fom en Chriften
bor borrlågga , år derföre den verkeli-
ga och upfåreliga, fom vifar fig i det
ondas utöfning och fyndens verkftållan-
de, då månnifkan emot bårtre vett och
famvete gor det ondt år, begår mx
den ena, mi den andra fynden, nu mot
Gud, mi mot fig fjelf, nu mot naftan ,

lå at höh gor lika fom et handverk
af at ofvertråda Guds Lag, Defia up-

fåteliga
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ffiteliga fynder aro de hittra bar pd So-
doms vintrad, 5 Mof! B. 32: 32, en ond
frukt af et ondt tråd, Math. 7; ig. det
(kadetiga vatn af en forgiftad kalla.
Jer. 6: 7.

c

§, 3. Men, fom månnifkan år fa
ond, ar hon vai vil bedrifva fin ond-
fka, racn ej räl, at andre fkola fe, och
ån rr.indre, ar de fkola ftraftå henne
dårforej fa löker hon, at laita dårpå
en vacker fårg: lagger fig på allehan-
da rånker och bedi-agerier, och lånar
lina för (la föråldrars fikonalof at be-
tåcka lig med; hvarfbre Gud forbjuder
alt fvek, det må fke med et lvikfulc
hjerta, eller fvikfull runga, ellet* fvik-
fulla åthåfvor, eller fvikFulla gärningar.
Med bjertat, når det med arga hfi omgår,
Ordfp. B. 6: ig. Med tungan, då I‘rofjhe-
terne lava falfkt , Jer. 3: 31. då et fa/fki
vittne tiil„r drifielig logn, Ordfp. B. 14; 5.
då en rådgifvare gifver et ondt rad, Cap.
12 : 10. då en dåjelig qvinna lockar
til fig en darnktig och galen ytigling, C,
7*. 7 - 27. då en fkoka, hvavs läppar aro
en hanungskakn, tager enoni bans bröd i-
från, C. 5; 3. 6: 26. Med åthäfvor då
en bedrågelig männifka, en fkadelig vian,

vinkar med bgonen , tecknar med foten, vi-
[ar med fingren Pr. B. 6: 12, 13. 1 jjdf-
va gårmngen, då månnifkorna likna ho-
nom, fom bedrager hela verlden, och.

A 3 år
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år alla bedragares få yål fom lognenes
fader. Då fer man en kopinan befvika
xned fallka varor, falfk vigt ooh måtr,
en underiare med oriktig fkatt och tul!,
en åhorare med forfnillad tionde, en
husbonde med fårvandlad lån, en tje-
nare med falfkt arbece. Med få ord:
da går det, forn HErren klagar i Jer.
5; 26. - 30.

§. 4. Dock år derta ej nog. Den
ondfkefulle vil ej allenaft befvika måm
nifkor, uran ock, om möjeligir yore,
Gud fjelf Elän gor fig til en gyckla-
re och fkrymtare , dårfore heter det läggev
lort alt fkrymteri, *) ali fkenhelighet,
ali forftållning, fom liknar en Comce-
dianrs, bvilken foreftåller nu den ena,
im den andra, nu drager den ena, nu
den andra klådningen på fig. Et fådant
fkrymteri utofvas, antingen emot Gud,
eller emot månnifkor, antingen på et
grofre, eller finare fårt, antingen af
het eller räddhoga. Mot Gud fkrym-
tar fyndaren, ndr hän tjenar honom
med falfkt hjerta; når hän nalkas ho-
nom med fin mun och hedrar honom
med fina låppar, och defs hjårra år
långt ifrån honom: når hän hafver et
fken til Gudaktighet, men forfakar
defs råtta krafr. Mot mannijkor vifar

fkrym-

r } T, Comicus, en Comcediant.
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fkrymtaren fig odmjuk, vänlig, tjenft-
aktig, men för at bedraga dem, Med
joab kyfler haa Abner, når hän tånkcr
dråpa honom. Med Judas hålfar hän
JEfutn når hän vil forråda honom. Det
gröfre fkrymteriet begås når de, fom
vältä fig ide gröffte lafter, vilja anfes
for Gudfruktige Math. 23: 2-5, 26. eller
når de fom lefva i upfåreliga fynder,
vilja dölja fig, Math. 6: 3. eller halla
ej for fynd, til minftone for fmå och
f/aghetsfynder, hvilka Guds ord dock
fördomer fom fynd, och föka ali fin
troft i den utvårtes Gudstjånften, Jer.
7: 4. På et finare jntt fkrymta de, fom
fly utvårtes fynder af en trålaktig
fruktan, men fmickra med fina invår-
tes onda luftar, fom Pharifeen Luc, ig:
11, 12. eller ock de, fom under fken
af ifver for Guds åra, forfolja de ofkyl-
diga fom de hara, men dolja fic hat.
Job. 16: 2. Af argbet fkrymtas, når
man, med de befpottare i Ef. 28: 15.
gor fig en falfk tilflygt och en hsdrägelig
[karin. Af väddhoga fkrymtas, når en,
med Petro, mi håller fig til den ona,
nu fkiljer fig ifrån honom, af fruktap
för en annan. Gal. 2; 11.

§. s- Kan ondPKan ej altid vifa fig
genom fvek och fkrymteri, få tyran-
niferar hon dock altid genom afundöfver andras lycka, förmäner, kropps

A 4 och
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och finnes gåfvor, hviike lyfa den ond-
ilcefulle mannifkohataren for ftarkt i
ögonen. I ftället for hän Ikulle med
frogd anfe, ar Gud vifar andra månni-
fkor nåd och vålfignar dem; få fer hau
illa un, at Gud få goder år. Så afun-
dades Saul,.då David hck ftörre beröm
än hän; Sä afundades jofcphs bro-
der dåröfver, ar dcras fader mer älfka-
de honom, ån dem. Skyler du afun-
den innom dig, få fkadar du endaft dig
fjelf, ty afunden hafver det enda go-
da med fig, at hon fkadar den, fom
hyfer henne, fåfom en fjukdom, då
den ej dr finictofam, endaft fkadar den
f juka. Den dr Idfom var i din ben% Ordfp.
B, 14: 30. och defto onaturligare, fom
denna finnesrörelfen ej hafver med fig
det nöje för kött och blod, fom de
andra morkfens gårningar. Men vifar
du din afundsfjuka genom hemliga
ftåmplingar, eller uppenbar fiendfkap,
få upvåcker du andras förakt, eller
hat, eller håmnd, och då följer förakt
på förakt, hat på hat, håmnd på
håmnd, til defs den andra ftörrar dig,
eller du honom.

§. 6. Men ondfkan och kärlekslös-
keten nöjer fig inter, om den icke fär
berofva naftan åfven hans goda namn
och ryckte genom fhrtaf då man antin-

„gen tillågger fin nafta fel, fom hän år
fri
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fri från, och lafler, fom hän ej hafver;
eller utfprider fin nåfias fel, fom hän
verkeligen hafver, och de dårfkaper,
fom hän verkeligen begårt: det må
fke antingen, fom örnatafslares plågfed
år, hemligen, eller fom bakdantare och
befporrare göra, oförlkåmt och uppen-
barligen. Alla defia (lag vil
Gud hafva bortlagda då det heter: Låg-
ger bort alt fortai. Dock, når Guds
åra och den allmånna vålfården få for-
drar, bör du göra bekant, at den år
horaktig, den tjufaktig, den faifk och
bedrågehg, på det, at andre måge taga
fig för fådant folk til vara: Men dår-
före bör du icke öfvertråda kårleksla-
gcn emot nåftan, litan beklaga och ur-
fåkta hans fel, och ej gifva andra det
fyndiga nöjet, at fyfelfärta fig med fm
nåfias fvagheter.

§. 7. Del. 11. Bland orfakerna, hvar-
fore en Chriflen bör bortlågga ond-
fkan, år den forjia ragen af de Chrifinas
vadeftånd, fom Apoflelen förefläk i före-
gående Capitel, och dåraf drager den-
na fkyldighcten fåfom en fölgd, då det
heter: Sd, det år, dårförc, lågger bort
alla ondfko. I föregående Capitel på-
minner Apoflelen de trogna, at ele voro
pdnyttfödde , genom Guds ord, fom var prel-
elikat ibland dem v. 25. til st kfvande

hopp,
V
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hnpp genom JEfu Chrifli upfidndelfe ifrd
de dada v. 3, til et oforgängeligit , ohe-
jmittadt, oc/6 ovanfkeligit arf ; hvilkst i
himtnelen fowarat vore, til dem y fom med
Guds makt hevaras til [ahghet genom tro-
va pd JEfim, v. 45. fom m d fitt dyra
blod dem igenldfl, v. 18, )g. borde
dårföre få, fom lyåaktige barn , ieke
ft dlla fig tåfom tilfhrene , da de nti fd-
vitfko lefde efter hegåreljen ; litan efter ho-
itom

, Join dem kallat oeb helig vore
, vara

belige i ali fin umgdngelje v. 14, xj.
ocb i en bfkrymtad hvodevlig kdrlek v. 23.
Men huru kan ondfkan beftå med Guds
godhet ooh helighet? Huru kan ond-
ikä, fvek, fkrymteri, afund och forrai
forlikas med en broderlig kårlek ?

§, 8. Andra ordjaken är Guds forhud
Lågger , heter det, hovi. Det Mr då
icke i vår frihet, om vi vilja bordäg-
ga ondfkan eller ej. Nej, vi hafve den
Gudens forbud, fom ej lärer gåcka fig:
den Gudens, fom med en vink kan
gora ofs lycklige eller olyckliget den
Gudens, fom för fin råttfårdighet och
helighct kan ej lika anfe den onda och
den fromma: den Gudens, fom hafver
xnakt nog at ftraffa den, fom öfvcrtrå-
der forbudet, och at löna den, fom råt-
tar fig efter forbudet. Srraffar och lö-
nar den ftore Guden j måfte ftraffet el-
lei- lönen vara ftor; liraffar och lonar
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den evige Guden; måfte ftraffet ellei7
lönen blifva evig.

§. 9, Men fom Gud ej forbjuder
annat 4a det, hvartil hän hafver mifs-
hag, och der, fom mifshagar Gud, kan
ej behaga Guds barn; Fordenfkull,
når Gud forbjuder ali ondfka, med al-
la defs utbråct, få måfte ondfka n mifs-
ha%a den belige Guden och alla fromma ,

hviiker år den Tredje orfaken hvarfore
ondfkan bor bortlåggas. Detta lårer
ofs Gud, når hän vil, at de Chriftna
fkola hortldgga ali ondfka. Man bort-
lågger en gammaf oren, och odugelig
klådning , hvilken vanftåller en, och
med hvilken man blyges at vifa fig
for andra, at ej mifshaga dem, och
upvåcka affky hos dem. Och fannerli-
gen åro de onde Gudi mifshagelige, ty
hän dr icke den Gud, hvilkom et ogiidak-
tigt vdfende hehagav. Pf. 55. Eder ondfka
åtfkiljer eder och edo? Gud ifrån hvaran-
eli’a. Ef. 59: 2,

§. 10, Sora Gud ej eller forhjudet
annat, an der, fom dr marinifkan fkadeli-
git; få fyftar ock hans forbud i Tex-
ten på vår egen vålfärd, (Fjerde ordfa-
ken) fom Gud lårer ofs, då der tieten
lågger hort , fåfom en laft och hoida ,

hvilken trycker edra fkuldror, hindrar
eder på vågen hl himmeten, och foror-

fakai7



fakar det ena fallet efrer der andra, til
defs den ftörtar fyndaren i der ytterfta
mörkrer. OndO<an och defs hemlighet
f 2 Theff. 2: 7.) Ikadar dig ej allenaft i
andelig och evig måtto, uran ock, det
du, fom genom fvek, fkrymteri och
nåftans förtal, tror dig vinna något,
minft inbillar dig, få fkadar hon åfven
din timmeliga vålfård, du må betrakra
dig fåfom månnifka, eller medborgare.
Far ondikan öfverhanden, få förkolnar
ju kårleken. Får fvek och bedrågeri
öfverhanden, få förfvinner rättrådighe-
ten. Far fkrymteri öfverhanden, få ut-

roras upriktigheten. Får afund öfver-
hand, få fördrifves förnöjfamheten.
Far förtal öfverhanden, få bortviker
fanfårdigheten. Den ondlkefulle upvåc-
kce då andras vrede emot fxg: den fvik-
fulle blefve då aldrig trodd: tkrymia-
ren blefve med fkrymteri bemört: den
afundfjuke förtårde fig fjelf; belacka-
ren blefve belackad igen. Då fku 11 e vi
få fe en verld uran vördnad för Gud,
uran kårlek ril rnånnifkor. Då Ikulle
vi få fe et llagre, fom fins emellaa be-
tes och frårtes, til defs de yrnfom af
hvarandra upåtne blefvo.

Tillårnpning.

§. 10. f. y bufven gjordt mig harn-
fds, Jojeph av icke mera til , Simeon Sr

•ck



ock icke mera til, Benjamin viljen jj ttlga
tfrän mig; det ger alt öjver mig. Så Ta-
de Jacob ril lina foner i i Mof. B. 42:
36. Sä tanka ock de fåkra fyndafe, fom
vilja lefva oftörde i fin gudlösher. Skal
jag bortlågga ej allenaft alt fvek, alt
ikryoiteri, alt afund och alt för tai, li-
tan ock ai! ondfka, alla fynder i ge-
raen, ingen undantagen ? Det går alt
ofver mig. Kan jag icke, når jag
bortlagt den och den fynden, få be-
hålla en ellen annan hemfynd, fom jag
ej kan bortlågga? Nej, ljufet och
morkret, Chriltus och Bella! fnrlikas
icke nti et hjerta. Bortlågger du icke
alla morkfens gårningar, få hafver du
ingen lott i de heligas arfvedel i ljufet.
Jriålkv du bela Lagen - - - til alt. Jac.
2: to.

2. Tånk icke, at du vid din lef-
radsllut vil omvända dig och då fkal
Gud, oaktad din ondfka, fom fkildt
dig ifrån honom, uptaga dig i fin nåd*
då fkal Gud, oaktat du fkadat din nå-
fta til lif genom hat och forfoljelfe, tii
egendom genom fvek och bedrågeri,
til ryektet genom fortal, åndock förlä-
ta dig, når fynden ofvergifver dig, ock
du ej ofvergifver henne. Nej, håttra
dig mednn - - - kan. Syr. ig; 22. Bättra.
dig förr , dn Guds hjerta vänder lig ifrän
dig-, Jer. 6; g. Såk HErran, medan -

-
-

hau
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hän ndr dr ,
Ef. 55; 6, Den ogudaktige

öjvergifve Un vdg - - - - omvdnde, ja for-
hdrtnar b&n dg ofDer bonom. v. 7. Mea
hafver du omvåndt dig, når du ej for-
båtrrar hvad du gjordt illa, når du ej
betalar det du röfvat hafver, ej årfåt
ter (kadan fom du tilfogat din nafta ?

Nej, om den ogudaktige patit igengifver
-

-
- - dåi eljeH ieke , [kai bm lefva, Ez*

33; is> Varer då icke ibland deras an-
tal, fom inbilla fig, at de omvdnt dg t
tuen hafva dock ej omvdnt dg rdttjliga *

Utan dro Jdlom en jalfk boge y Of. 7; 16.
den icke tråffar målet , då defle, ige-
nom en inbillad omvåndelfe, komma
hvarken til fyndernas forlåtelfe, lif eller
falighet. Men omvånden | eder rårr-
fliga, at J ångren edar ondfka, flyn til
eder Erålfare, fom ingen fynd gjort ocb
i hvars mun intet fvek eller heårågeri
vart funnet , 1 Pct. 2: 22. oeh bortlåg-
gen ali ondlka, at J gifven tilbaka hvad
J orått fångit, och årfårten eder nafta
ali tilfogad fkada: få varder HEvren för-
lliäkad ofver edra ordttfdrdigheter, ocb
edra [ynder 3 ocb edar ondfka Jfkal ban icke
iner ibogkomma, Ebr. 8: 12.

3. Detta Guds löfte väre ock eder
troft, J råtte Chriftne, J fom uti dageh
båttringen bortlåggen ali ondlka, dage-
liga ftridea raot de onda luftar och be«
gårelfer, } fom ej hafven någon delak-

tighet



tighet med de onyrtiga morkfens gål‘-
ningar, uran håldre ftraffen dem, och
därhos fucken med Forfamlingen N:o
291. v. 5. Klagl. måfle jag och
N:o 292:6. Min ondjka dr vai fior
Varer vid goda rroftj ju mera J efter
Guds befallning bortlåggen ali ondfka,
defto mera tåckens J Gudi, defto forra-
re kunnen J, fåfom ifrå fyndabordor
låttadc, gå på liffens våg, defto mera
befordren J åfven det allmånna båfta,
få at i värt land får åra ho; godbet ocb
trobet måtas tilfämmän , råttfdvdigbet och
frid kyjfas, Pf, 8s: 11. adde v. 13. defto
ftårre blifver ock eder nådalon. i cvig-
heten. Beder dårom ril flur N: 26 j: 3.
Ldr mig det anda hata •

§. 31, Difpof. II:a Rom. 33: 12.
Natten dr framfaren , ddrfore Idter ofs
hortkafla *) mårkfsns gdvningar. Sedän
Apoftelen i denna Epiftel lagt grunden
til en fann Chriftendom i råttfårdiggo-
relfen, och dårpå byggt de Chriftnas
fkyldigheter i gemen; föreftåller hän
defla fkyldigheter i fynnerhet i affeen-
de på den tid och de ftånd fom de
Chriftna iefva uti. I anfeende til tiden
fåger hän i v. 11. ocb detta (fom i all-

månhet

0 Vei ut interpres Sv. in textu & pluribus
locls,, ut Eph.,4: 22, 25. Col. 3: 8> Jac, is
21. vertit per hortlägga, Idgga bort.



månhet anfördt år, bore vi gora) me-
dan vi vete tiden cf c, Genom mörkfens
gårningar förftår Apoft. alla fynder.
Mörkfens förfte år deras fader: den
mörka narren deras moder: mörker i.
fjålcn deras verkan: der ytterfta mörk-
rer deras llut. Efrer då natten år fram»
faren, bör en Ghriften bortlågga defla
mörkfens gårningar.

Propof. En Chriftens fkyldighet at bort»
lågga mörkfens gårningar. i;o Hvilka
defla gårningar åro. §. 2, 7.
2:0 Hvarföre en Ghriften bör borrlåg-
ga dem. §. 7. 10. *)

111. Pä famma fårr katl afhandlas i
änledning af 4 Mof. B, 4; 22. En Chri-
ftens fkyldighet at bortlågga den gam-
la månriifkan.

IV. Matrh, 24: 12. Efter det md-
fkan forkolnad.

En Chriftens fkyldighet i anfeende
til den öfver handen fående ondfi<an
och dårigenom forkolnade kårleken.
1:0 Huru kårleken förkolnar igenom
den öfverhanden fående ondfkan. §. 2.

7. 2:0 En Chriftens fkyldighet
dårvid. §. 7. >— 10. *)

V. 2 Theif. 2: 7. Hän verkar allare-
do ondfkan bemliga, (ondfkans hemlighet.)

En

*) Applieatio eadem, as difpofitjonis I:niSB.



En Ghriftens Tkyldighet vid ond-
fkans hemlighet, 1:0 OncUkans hemlig-
her §. 2. 7, 2:0 En Ghriftens dårvid
åliggande fkyldigher. §. H. ~ 10. *;

VI. På Tamma fåtc kan i anledning
af Jer. 6: 7. ,och Jacobs x: 21.
cslav kcckiccs) betraktas: Ghriftnas Tkyl-
dighet vid den upvåilande öch öf-
verfiödande ondfkari. *)

Yli. Ordfp. B. 6; 16. Fem ftycker>
Tom HErren harar. i;6 Hvilka de aro
§. 2. —; 7. 2:0 Huru HErren hatar
dem, §. g. xo'. *)

HÖGMÄ S S A N;

Text. PT. 26: 6, 7.

/ig tvår minä hånclsr med ofkyldigi
het\ öch båller mig , HErre , intit

tm A kare: Ther man hhrer tack-
fåjeifes röji , cc# ther vian predikar
ali tm underi

i 12b HErre, jdg hafver ditis Jm[es
loning kår ,

or/j <&£ rum ddr din dra bar.Så taiade David med fin Gud i pf. 26:
§. Nog vTfte David at Gtids åra går fäviat, Jom himmeten år , P{. 113; 4. at hiin-lama fortalja öuds aro, och fåftei jfirktin-

Hom. F.Val, VI. St.,. B nar

.AppUcatio eadem, ac difpöHfioiiis' Lrn.cO



vnr hans hånders verk PC 19: 2. och
dårföre i PC 8: 2. af helig förundran
utbrifter: HEne, vår HErre i him-
meten. Men få vifte hän ock, at Gud
befalt bygga et Tabernakel, dår for-
bundfens ark ftod, fom kallas ICraels
hårlighet, PC 78; 16. x Sam. 4: 21.

ther Gud ofta fin hårlighet uppenba-
rade, 1 Kon. B. g: xi. EC 6; 1 4.
ther the ock honom ril åra offra (kiil-
le, 3 Mol. B. 7:11,12, 28,29, 30. och 19:
5. 22: 29 33. *) Dårföte hade hän
Guds hufes boning kär, eller Com haa
ytrrar Cig i PC 84: 3. Min fjil långtar
och trängtar efter HErrans gårdar. Ack
at då alla hade Camma hjårra, fom den-
na Konungen, Com var, en man efter
Guds hjarta! då (kiille ej fåmånge blifva
ifrän Guds hus: då Ikulle ej få mån-
ge med oluft och af tvång gå up ti!
Guds hus: Då (kiille ej få månge för
Ced (kul och för et (ken infinna (ig i
Guds hus: då (kiille Guds åra mera
utvidgas: då (kiille männifkoflägtets
timmeliga, andeliga och eviga vålfård
mera befordras.

En Chri/iens fkyldighet , at hafva
HErrans hufes boning kar , och
det mm, dår hans åra bor .

1:0 Hunt
*) Gez. h. 1.



i:o Hiivu en fddan Chriften bar vara he~
/iaffad oc/j heredd

, om hänfkal kumia
bofva Guds hufes boning kär,

2:0 Hiivu HErrans åra [om bor i hans
hus , beveker en Chriften , at bafvåGuds hufes boning kdr.

§- tg. En Chvijien, fom bafver HEr-
vans hu/es boning kdr 3 bor med David i
lexten , kumia två fina hdrtder med ojkyl-

digbet. Håridbrnas tvåehde var et af
Gud anbefalt brtik at dårmed vifa iiri
öfkyldigher,' 5 Mof B. 21 ; 67. dåfföfe
låger Job. C. 5; go, at hän tvddde dg i
[no , oeh gjovde dna bånder rena i kallo-.
Dårföre tvådde Pilatus , men fåfångt,
dna hdnder 1 vain , at vifa h g vara o-
fkyldig tii Chrifti dod, Matth. 27: 24.
Men i fynnerhet hade Gud befalt, at
Prafterna, förr ån de gingo in i vittnes-
bordfens Tabernakel, eller framtrådde
til Altaret, at förråtta Gudstjånften, bor-
de två hdnder och förter i tvåtrokaret,
fom ftod emellan Tabernakletöch Altaret,
2 Mof. 40: 30. f. Altfä vil öcfc David
två lina hånder med olkyldighet, få at
hans hjårta med Affaphs oflvnjfeligä lef-de, Pf. 73: 30. och hän kiinde fråga:
HErve min Gud , dr ovåti i minä hdnder ?pr. 7: 4.

Så bor ock en Chriften fom rätteli-
gen hafver Guds hufes boning kår,
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två fina händer med ofkyldighet, at
hän med Apoft. i Apoft. G. 24: 16.
läggsr fig vinning om , hafva et obejmit-
tadt jamvete infor Gud och infor manni-
fkor altid , och efrer Guds befallning i

1 Tim. 2: g. i ali rum uplyftar hehga
bänder.

§. 14. Ofkyldig för Gud år ingen,
2. Mof. B. 34; 7. Himlarne ho icke ve-
ne för hanoin job. 15: 14 l6. Al-
le helige mä(le hedja ovi Jynaernas fbrlatel-
fe PC 32: 6. och der efrer JEfu fore-
fkrift: Fhrlåt ojs vara Huider. Men få
kunna dock råtce Chriftne få vida rrå-
da i fin Frålfares fotfpår, at de med
honom kunna beropa fig på fina hådfka-
fte fiender och fräga dem; Hvilken af
eder ftrajfar (ofvertygar) mig för nägon
Jynd, fom jag upfätel. det år med be-
rådt rnod, vetande och viljande begått?
Joh. g: 46. Defte, fom fåledes två lina
hånder med ofkyldighet, de hafva
HErrans hufes boning kår; men de,
fom dageligen famka fkuld på fkuld; de,
fom lefva i upfåreliga fynder: vilja ej
afftå med upfåreliga fynder: vilja ej
blifva ftörde i upfåreliga fynder, de
hafva få liter Guds hufes boning kär,
fom det kan fäjas om dem, hvad JEfus
fåger i joh. 3; 20. om hvar och en, fom
Ula glr , at hän hatar ljufet , och kommcr
icke til ljufet, at bans gärningar icke (koin

varda



varda (iraffade. Så ock della, hvilka ej
tåla, at Gud hindrar dem, at, fom en
vild håft i ftriden, fara och rafa fort på
belfvites våg; de hata Guds hus, och
komma icke til Guds hus, at deras
gårningar {kola icke blifva ftraffade.

§. ij. Men en Chriften, fom (kai
kuona hafva Guds hufes boning kär,
bör ock 2:0 med David halla fig til
HErrans Altave. David hoit fig til
HErrans Altare, dårpå offren frambu-
ros HErranom, och dårvid påminte lig
Mellias fin Frålfare, hvilken (itt lif til
fhtldnffer gifva jkulle , ledan hän llifvit
fargad for vara [ynders [kuli och Jlagen
for vara mijsgdrningars (kuli: da näpjien lag
uppå honom ,

på det vi [kiille frid hafva,
och igenom Hans får blifva helade, fom
Gamla Teftam. Evangelift, Proph, Efaias
förkunnar, fåfom det redan vore flcedt,
i 53 C. 5. och 10. verfer. David voro
ej obekante Guds nådelöften om Qyin-
nones fåd, den fåden, i hvilko alla flåg*
ter på jordene (kiille vålfignade varda;
och faft ån Evangelii ljus ej brann få
klart för Fåderna i Gl. Teftamentet fom
for ofs i det nya; få hade dock Gud
af fin fria nåd få mycker uppenbarat
för dem, fom Honom behagade , och
dem var nödigt til faligheten. De trod-
de på den tilkommande verldcnes Frål-
Xare, de hoppades på honom i Adams
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{id. i Mof R. 4; 1. De fågo hans dag
i Abrahams tid, Job, g: 56. Dc vantade
på honom i Patriarchen Jacobs tid,
i Mof. B. 49; iR. De långrade efrer
honom i Davids Pf 14: 2. och Efaiae
tid. 45: g. 64: 1. Med David halla ock
de Chriftna hg til HErrans Alrare , da
de fe JEfum fåfom fin ofverfta Pråft,
fom dem hofdes hafya, hyilken var he-
lig, ofkyldig, obefmirrad. Ebr, 7: 26.
och hvilken offradt fig fjelf, at bort-
taga deras fynder; då de aufe honom,
fom det veita och ohefmittade Guds Lami,
genom hvars hlod de aro återldfie, t Per.
1; 9. Denna fin Ftålfares ofkuld tilåg-
na de fig, morraga den fåfom fin egen.
I derta Lambets blod två de fina klä-
der och göra dem hvir, och då aro de
förfåkrade, at hvad fom felas i deras
lefvernes ofkyldigher, årfåtrer Gud ge-
nom Chrifti, eller trones ofkyldighet.

§. 16. Del. 11. Intil ElErrans Alrare
holl fig David 1:0 dårfore, at där bor-
des tackfifgelfes , eller hekånnelfes ro/?, ej
allenaft af dem, fom vid fit lof-offer
bekånde, vordade och prifade Gud,
med tackfamt hjårta, for nägon befyn-
nerlig ätnjuten vålgårning 2 Chr.
29: 3 1- 33 : 16. titan ock den tackfågel-
fes roll:, fom efter Davids infticktelfe
hårdes, med vålklingande Inftrumenter

vid



vid Gudstjenflen, 1 Chron. 15: 16, åf-
ven ock vid Arkens införande i Taber-
naklet v. 28. och Templets invigning,
2 Chron. 5: 13. Guds hus år det rum,
hvaråft Guds åra bor, ty där hores tack-
fågelfes eller bekånnelfes röft. Dår
ojfra de trognn genom JEfum Cudi lof-
ojfer, det dr, låpparnes fruckt , de Hans
tuumi hekånna\; Ebr. 13: 15. dår fhrgdta
de icke gora vai och meddela , ty jananne
offer tdckas Gudi\ v. 16. dår förvaras
Lagfens Taflor; dår gifves det fördol-
da manna: dår opnas himmelen for de
Chriftnas barn: dår fmaka och fe de
trogne i Nattvarden , huru föt HErren
år, då hän beredc dem et bord emot
deras fiender: dår lofva de hvarandra
en åkta tro för HErrans Altare: dår
horer man böneröft, då Guds barn til-
bedja HErran i heligo prydning; dår
lofva de och prifa HErran med gladan
munn; med få ord; där höres bekån-
nelfesröft, då alle vifa hg hafva en och
famma Gud, en och famma tro, et och
famma dop, en och famma Nattvard;
vifa at de bskånna fig til de heligas
famfund.

§. 17. David höll fig intil HErrans
Altare 2:0 ty ddr predikades ali HEr-
rans under , fom hän fåger i Texten.
Guds hus år et rum, där Guds åra bor;
iy dår predikas, ali Guds under. Så
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många aro Guds under, at de ej ftå
til at rahna ,

Pf, 40: 6, få (tora åro de
ock, at, faft Gud dem uppenbarat, intet
manailko - fårftånd kan dem utgrunda,
ingen rnånnilko-runga kan dem urtala:to J

men i allmånher åro de dråpelige Guds
gårningar , hvarmed hän uppenbarat
fm åra, fina höga egenlkaper, under
for rnånnilko-ågon; jag menar der
ftora Skapelfens och Uppehållelfens
yerk i Naturens rike, och i Nåde-of

nes rike det dyra Aterlosningens och
Helgelfens verk.

§. ig. Under {e vi uti Skapelfens
verk. Dår fe vi under i Guds evighet,
at den, fom Sjelf år uran begynnelfe,
gifver ali ting fm begynnelfe. Pf. 90: 2.
I Guds mngt , at, då månnifkan af in-
ter kan gora intet, hafver Gud med en
vink, uraf intet gjordr alt. I Guds vie-
het, hvarmed hän inråttat en fådan ord-
ning i verlden, at de båfta medel, på
båfta fått befordra de båfta åndamåk
Pf. 148. 6. Under i Guds godhet, i
kraft af hvilken. hän, nåft fin åra, (ka-
pat alt til månnifkans nytra. Under fe vi
nti uppehållelfens verk , hvarmed Gud
liåller vid makt, bevarar och ftyrer alt
det, fom år (kapat, få at om hän et en-
da ognablick undandroge fin hand,
fdrfolle alt til fit fom inter, ooh ån-

dock



dock of alt detta varder hvarken trott <l-
- mfjdd. Ef. 40: 2g.

Under fe vi i det dyra Aterlosnings-
verket. Vi fe dar under uti Guds keil-
lek hvarmed hän få alfkat verlden —-

hf, Job. 3: 16. och havmbartighet , at hait
få forbarmat fig öfver månnifkan, fom
genom lie egit fel Aortat fig uti alt
elåndes afgrund och var vård ali onåd,
få forbarmat fig, at hän icke [kanat fin
egen San , utnn alla. Rom. g: 32. I
Guds vättfärdighet , at hän ej kunde för-
låta något brott utan defs firaff; ej ut-
firyka någon fkuld utan defs betalning;
ej tilgifva någon fynd utan forfoning.
1 Guds visbet , hvarmed hän Sjelf pä-
funnit det forfoningsmedel, fom utom
honom ingen, hvarken i himmelen el-
let på jorden kunde uptånka, i thy
hän forenade de-n Gudomcliga med den
månnifkliga Naturen, få at Gud vardt
Månnifka, på det den flTlne månnifkan
Ikulle åter förfonas med den fortorna-
de Guden. I Guds magt, at når Ang-
lar och månnifkor ej kunnat, om de
velat, kunde hän frålfa månnifkor, och
ofvervinna ali helfvites magt. 1 Guds
fanning, at hän upfyllt i Chrifto alla i
Gatpl. Teftm. om honom gjorda loften.

Under fe vi åfven uti Helgelfens verk.
Dår lyfa Guds godbets3 nääs ocb harm-

ittrt-



hartighets under i månnifkans kallande,
uplysning, nya födelfe och förnyelfe:
Guds godbets och rättfånhgbets under i
kalleifen och råttfårdfggorelfen : GudsCJ o
allvetenhets ocu våttfårdighets under i
Nådavalet ocli förkaftelfen: Guds vis-
hets under i hela Salighets * Ordningen:
Guds helighets under i hela Helgelfens
vålgårning. Defia Guds under predi-
kas ej allenaft fåfom de aro i fig fjelf-
ve, uran ock i anfeende til månnifkan,
hvilken Gud bevifat Tina under få, at
månnifkans fkyldigheter dåraf hårledas.

Guds hufes boning år då det
rum, där Guds åra bor. Kunna då
de Chriftne annat ån hafva det kårt?
Kunna de annat ån dår bekånna fina
fynder och fin rro? Kunna de annat
ån dår lofva Gud for alla bevifta vål-
gärningar? Kunna de annat ån åftunda
hora dår predikas om Guds under,
halit de dårigenom undervifas om fina
fkyldigheter emot fin Gud, lig fjelfva
och fin nafta, at de måga tåckas Gudi?
undervifas, huru de, frålfle utu derns
ovanners hand

,
hara tjena fin Gud litan

fruktan i heligbet och råttfärdighet infhrbonom i olla deras lifsdagar. Luc. i; 74.
§. 19. Appi. Uf. 1. Ofvergifver da ic-

ke vdr Forfamling , Jom fomliga för Jed
hafva , är den formaning, fom jag med
Apoft. i Ebr. io; dem, fom få

litet



liter hafva Guds hufes boning k;ir och
det rum, dår hans åra bor , at de mer
ån fållan dår infinna lig. Bland de E-
breer ofvergåfvo fomlige Förfamlin-
gens lammankomlter af fruktan, at blif-
va förfolgdej men burn gärna hade de
emortagit den lyckliga tid, fom j för-
akren, at med hopea gå up til HEr-
rans hus?

Uf, 2. Invänder icke, at i kannen
hemma i edert hus tjena Gud, låfa
Guds ord, bedja och lofva eder Gud.
Derta boren j gora, och det andra icke
låta. Boren j icke prifa Gud i Förfam-
lingen? boren j icke bekånna honom
för månnifkor, få at ock andre 'veta,
at j bekånnen eder ril de heligas fam-
fund? boren j icke låta edert ljus lyfa
for månnifkomen ? boren 3 icke med
eder andakr upväcka andras? eller
tron j, at icke den enfaldigare blifver
förargad af edert exempel, och tror lig
äfven hafva rättighet at vara ifrån det
rum, dår Gudi friktat lit namns åmin-
nelfe, dår man hörer tackfägelfes roll;
och predikar ali Guds under? Eller
tron 3, at j hafven famma nytta når j
läfen Guds ord, fom når ordet blifver
af Predikantens röß: med eftertryck ut*
fördt?

Uf. 9 .



Uf. 3. J, fom blott for at fynas ho-
ra til den Chriftna Förfamlingen, at j
ej måge utellutas ifrån defs förmåner;
J, fom inbillen eder, at Gud är eder
fkyldig himmel och falighet, for det j
med hopen gån up til Guds hus, til
Skrift, Afiosning och HErrans Nattvfrd,
men likafullr famken genom cdra fyn-
der emot Gud, eder fjelfva och eder
nafta, Ikuld på fkuld, och fålunda ej
tvån edra hånder i ofkyldighet; veter
at eder utvårtes Gudstjenft lå litet hjel-
per eder, fom den faft mera år HEr-
ranom en ftyggelfe, Jag är edra hog-
tider gramfe Haf hort dina vijors but-
ler Pfaltarefpel. Amos 5: 21, 23.
Dårfore tvår eder , gorer eder rena , läg-
ger hort edert onda väfende ifrå HErrans
ogony Efaiae 1: 16, 17. och kommer fe-
dan up til dem, fom Hogtid halla.
Men kommer til at höra rackfågelfes
röft, och huru det predikas om ali
HErrans under; Kommer, men ej at
låna edra oron til Kyrko - fqvaller, edra
ögon til Kyrko -fomn, edra hjårcan til
fråmmande tankar. Kommen j annor-
iunda, få vifen j ej mindre ån de, fom
uran nöd afhålla fig ifrå Guds hus, ej
annat ån ofmak och forakc for Guds
ord, och at eder f jäi våmjar vid det
himmelfka manna. Men vackter eder,
at Gud icke fänder en hunger i Landena

icke



icke finnat. Amos 8: xx 3 12. (adde
v, 3 och 10.) Vackter eder, at når j
gårna villen höra Guds ord, om ej
förr, dock i dodsftunden, j ej fan al-
falle at höra det.

UC 4. J, fom for eder fjukdom och
andra oformodeliga ordfaker nödgens
vara ifrå Guds hus j men dock med
David hafven Guds hufes boning kår
och det rum bor s ångllen eder e]
därofver; kunnen j uti fanning fåga
med honom uri PC 27: 4. Et beder jag

PC 42 ; 5. Jag ville gimm ga “

PC S4: 2,3, 4. Huru ljufi. ■— gdr-
dar —• Cå tvifler icks at ju Gud anfer
edarr hjertas bön, åftundan, långtan
och trångtan för fjclfva verket.

.

UC s- ] trogne Guds barn, j, fom
tvån edra ha nder i ofkyldighet och
hallen eder til HErrans Altare. Tacker
eder Gud för edert faliga tilCånd; j
kunnen fåga med David PC 84; j. Sa-
lige aro de

,
jom i dino buje ho 5 de lofva

dig til evig tid, ty foglen hafver jumit
et hus ditt Altare Gud. Upmun-
trer de löfa Guds hufes förakrare: La-
ter ojs gå up - ftigar ; Beder, at j
måtten blifva i Guds hus få ofta Guds-
rjänft halles, i alin edra lijsdagar . Tac-
ker och bekånner eder Gud i hans
hus pä jorden til defs j uptagne varden

til



til det hus* fom evigt år i himmelen;
Tjener få Gud i hans Tempel på jor-
den, at j en gång rnårte fta för Guds
ftol, och rjena hönofri dag och natt i
hans Tempei i himmelen. Lofver få
Gud i de heligas Förfarnling på jor-
den, at j ock tnärten få läfva honom
med den ötaliga Ånglafkaräri och de
förftfoddas Förlåmling, fom befkrefne
aro i himmelen;

Difpof 11. Pf, 85: 3= Min fjal lang-
tnr ocb trångtdr efter HBrrans gårdar

.

(Horn. Forf. Voi. 1. St. 1. fid. 8o«) Eri
efter HErrans gårdar långtande och
trångrande fjål. 1:0 Hunt hon år be-
Ikaftåd. §. 13, 16; 2:0 Hvarföre hon
långran §. 17. 15.

113, Få famma fått kan betraktas i
anledning af Pf. 27: 4. En Chriftens
åftundan at fkåda dcn Iköna FlErrans
Gudstjenft, och befoka hans Terhpel, ocli

IV. Pf. 42: 5, En Chriften, loni
gjerna vil gå up til Guds hus.

V. Ebr. io: 2>. öfvergifver itke vår
Forjämling En Chriftens fkyldighet
at ej öfvergifva den allmånna Guds-
tjenften. i;o Huru hän bor vara be-
fkaffad, om hän ej fkal kiinna öfver-
gifva den allmånna Gudstjånften. §. 13.

16, 2:0 Hvarföre hän ej bör ofver-
gifva den allmånna Gudstjånften. §. 17.

19.
VI. Pf.



VI. PC 149: 1. The heligns Fnrfavt-
ling /kai Infva HErran. Guds Jof i de
heligas FörCamling. i;o De Helige.

13. j6. 2:0 Huru Gud lofvas i
deras FörCamling. §. 17. 19.

VII, PC. ijo: r. Halleluja! Lofver Gud i
hans Helgedom. Guds lof i Hans helgedom.
i;o Af hvilka Gud lofvas i hans helge-
dom, §. 13. 16. 2:0 Huru Gud lof-
vas i lin helgedom. §. 17. 19,

t

AFTONS Å N G E N.
Text. Phil. 4: g.

ttermern , kare Bråder , hvad fant
år , hvad århgit år, hvad rått y

hvad kyfkt, hvad ljujhgit , hvad vai
lyder : år någor dygd , år något lof
tånker dårefter.

§. 20, 5 Mof. B. 4: 8. Hvar är nå-
got Ja båvligt folk , Jom Jå våttfårdiga fe-
der och bud bafva , jajoni ali denna Lagen!
Så. utbrifter Mofes i förundran ofver
ICraels folks hårlighet, framför alt an-
nat folk på jorden, efter den Lagen,
det år den Låran*) Gud Sjelf dem gif-
vit, innehölt rittfårdigare Ceder och
bud, ån alla andra folks Lagar. För
MoCe CåCom uptagen för iEgyprifka

Ko-

') Hiin, Doftriua. Difciplina.



Konungens Dotter-Son, oeh upfoftrad
i defs Hof, kunde och
andra folkllags Lagar ej vara obekanta.
Men, når hän jämfårde de bud, fom
det ena och andra folkets lagar inne-
höllo, fant hän at Ifraelirernas Lag öf-
verrråffade ali annan. Och hvad un-
der? Denna låra år ju den, fom Gud
Sjelf inplantat i månnilkans hjårra, Gud
Sjelf igenom Mofen och Propheter-
na forklarat, Gud Sjelf igenom fin egen
Son och hans Apoillar mot alla mifs-
tydningar fatt i full dager. Til bevis
dårpå, at denna låran år den harliga-
Ile af alla, år rilråckeligir, at endäft
anfora defs innehåll, och månnilkans
fkyldighet dårvid. Innehället och fkyl-
digheten vifar ofs Guds Ande i vär
Aftonfångs-Text, och dåfmed gifvef
ofs anledning at betrakta:

Det Ckrijina Folkets harlighet i ari-
feende til deras ojorhhndiga Ihra ,

vtfad af
ro Deras oforlikneliga lavas innehåll.
2:0 Deras [kyldighet dårvid.
§■ 21. Del. I. Det Chriftna folketS

oforlikneliga låra lyfer 1:0 af denna
Lårans innehåll, hvilket Apoftelen i
Tcxten foreftåller, då det herer: Vttsr-

mera —•



Merä dhejter. I de forra Capitleti
hafver hän upmuntrat til den ena och
andra Chriftelige dygden. Nu vil hän
Aura fin Epiftel, och dårföre med fä
ord innefarra hufvud - Tumman afChrift-
na låran, hvad den yttermero eller för
hfrigit fordrade til en helig vandel, hålft
ibland hedningarnc, och det vrdnga
JUgtct , ibland hvilka de borde lyja jåjom
Ijus i verldene. Cap. 2: 15.

Förfl innehåller Chriftna låran ej
annat ån hvad Jant är , både hvad tro-
nes grund och hvad trones frukter an-
går, både i trones hcmligheter och
lefvernecs fkyldigherer, både i det en
Chriften bor veta, och hvad hän bor
gora. Når nu Chrillna låran innehål-
ler inter annat ån fanning, år Tri från
ali lögn, alla diktade hemligheter, och
ogrundade Lefnads-Reglor: ej foreftål-
ler annat om Guds kånnedom och
Guds dyrkan ån fanning: Ja, efter
hon foreftäller de fanningar, Tom for-
nuftet fig fjelft låmnadt,aldrig kunnat på-
finna, roen ock aldrig kunnat, kan, ellei*
varder kunnande kalikalla; få lyfer
denna lårans oforliknelighet fratn for*
ali annan låra deraf, at hon innehåller*
ej annat ån fanning i anfeende til lå-
ran. Men dcfs oforliknelighet lyfer li-ka klarr deraf, at hon innehåller 2:0 ej
annat, ån hvad, fom år godt och nyt-

Horn. F, Voi VI. St. u C rigf.



tiot i anfecnde til lefvernet; fordrar ej
annat ån goda och nyttiga verk och
gårningar, eller fom Apolt. ralar: bvad
årligit, bvad rått - år.

§. 22. Apoftelen delar bar de Chrift-
nas goda verk och gårningar ej i vifla
clafler, flockar eller llag, fåfom voro
fomlige ärbare , fomlige rårtfårdige,
fomlige Ijuflige och angenåme, fomlige
dygdige, fomlige lofvårde: man hän be-
traktar dern i viffa affeenden, få at
famma gårning, fom i det ena affeen-
det år helig, i annat affeende år rätr-
fårdig, i annat renlig, i annat ljufiig
och vålljudande, i annat affeende dyg-
dig, i annat lofvård, Vi vilje kortel.
betrakta deffe de Chriftnas goda går-
niosar i det ena och andra affeende.

O

§. 23. De Chriftnas goda gårningar
kallas«V7*g*, få vida deras gårningar he-
dra dem ej allenafti den årbara verinen , li-
tan ock årasaf Gnd Sjelf. Af Gud fjelf. 2
Sam. 2; 10, Af de årbare, ty hvar och ea
årbar, kan ej annat ån åra et årbart våfende.
Hvar och en hederlig kan ej annat ån he-
dra et hederligit upförande. Deffe verk
ock gårningar kallas arlige *) ty de
kunna tjena til en god förebild och ef-

ter-

) Ev%r;ftoov, boni typi, formsc, exempli,
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terdome för alla, fom vilja bcflita fig
©m en årbar och anftåndig lefnad.

§. 24. Men, at ingen mStte taga
den falfka aran och anfiåndigheten för
den fanna, ry månge dårar fåtta fin
åra uri det, fom år fkamligit; Efi 3; 9.
Phil. 3: ig, få ftåller Apofielen brede-
vid ale fom årligit år, alt fom år rått ,

thet år, alt, fom år grundadt i Lag,
den väre Gudomlig eller månfklig, na-
turligt Ikrefven i hjårtat, eller uppen-
barad, fkrifven i Guds ord. Således är
der rått, at gifva Kejfarenom , det Kejja-
renom tilhårer och Gudi det Gudi tilhbrer:
At gifva hvarjoin och enoin , det vian år
pltkiig: At gifva dem Jkatt, föm fkatt hori
dem tuli,

[om tuli bur; dem vådfla, fom
rådfel tilhbrer : dem heder, fom beder til-
horer. Ram, 13: 7,

§. 25. Såfom kytke innefattar de
Chriftnas goda gårningar ej allenaft al-
la ky Hra rankat i hjårtar, kyfka åthåf-
vor med ögonen, kyfka ord på run-
gan, och kyfka utvårres gårningar, få
innoin fom utom åktenfkaper; uran ock
ali renlighet och uprikrighet i alla 6f-
riga gårningar; At hjårtat år rent. Math.
5: g. S)alen kyfk i broderlig kårlek. i Per.
1: 22. Deras Gudstjånft ren och obefmit-
tad Jac. 1 ; 27., och hela månnifkan ren

C 2 ifrån



|/rA; (?// kalifiens ocb andans hejmittelfe ,

fullbovdandes helgelfen i önds rdddbäga ,

3 Cor. 7; 1.

§. 26. Betraktas goda verk ocb går*
ningar fåfom Gudi och månniPKom be-
hagelige Rom. 12: 1, 2. 15; 2. 1 Tim»
2: 3. och fåfom förordfakande et godt
namn och rykte, Ordfp. B. 22: 1.
Fred. B, 7: 2.;‘få innefatta de alt det,
fom år ljufiigit, och vai ljuder. Sålun-
da fåges det vara ljufiigit när hvbdev ho
endrägteliga tilfammans. Pf. 133 ; 1. Så-
lunda ljuder ock vai, nar Gud gifver
Mofe det vittnesbörd: Min tjennre Maj:

trogen 4 Mof. B. 12: 7. och vår
Frålfare utropar ora Nathanael: St en
rätt Ifraelit , dr. Joh. i: 47.

§. 27. Foreftållas de Chriftnas goda
gårningar fåfom gjorde af beftåndigt
upfåt at eftcrkomma Guds vilja: gjor-
de af en invårres kånfla i hjårtat, och
af viljans beftändiga bojelfe, luft, for-
nojelfe och glådje at ftålla fig efter
Guds Lag; gjorde med en af vana och
ftåndiga öfningar forvårfvad låtthet och
fårdighet, at lefva likmåtigt Skaparens
heliga åndamål och de fkapade tings
natur; få kallas de dygdiga, och utg6-
ra alt, hvad Apoft. forftår med dygd ,

det väre fig Gudagtighetenes, måttlig-
hetenes ellei- rårtrådigherenes dygder
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§, 2g. Sidft anfer Apoft. de Chrift-
nas goda gåriiirigar fåfom lofvårda ,

(å
vida de aldd gillas af de fromma, oeh
tvinga de onda, åfven deras hådfkaft®
fiender til at låfva dem. Så ftor år
dygdens kraft, at jåmvål de laftfullafte
målte, ja, mot fin vilja, beromma och
hos:t vårdera henne.□

§. 29. Del. 11, De Chriftnas 'flcyl*
dighet i anfeende til fin oförlikneliga
låra beftår dåruti, et de eftertdnkny eller
tanka på *) defs innehåll: tanka ej an*
nat ån det fom år fant , årligit lof-
vårdt. (tånker dårefter fåger Äpoitelen i
Texten.) I månnilkans fjål hafver Gud
nedlagt en gåfva at rånka, det år, at
göra fig begrep om en fak, döma om
en fak, liuta något af en fak, bevifa
en fak. Så linge månnifkan var for-
enad med iin Skapare, voro hennes
tankar ftålde endaft på heliga och nyt-
tiga ting, och förnåmfta nöjet var, at
tanka på Skaparen. Men efter fynda-
fallet år månnifkans hjnrtns tankar onde
alt ifrå nngdomen ; 1 Mof. B, 8 : 21. 6:
5. bon tånker ondt i Rt hjärta\ Math. 9;
4. hon forgåter det hon mäft borde
tanka på, men tånker rnåft på der*
fom hon borde forgåta. At förbättra

C 3 odi
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pch helga denna fordårfvade rankekrafr,
har Gud i lir ord förefkrifvit månni-
Ikan, kvarpå hon bor tanka, fåfom då
det herer; Tånk på din Skapnre , Pråd.
13 iz : i. 7ank pa JEfurn Chriflum: 2
Tmi, 3 : F. Tånker på edra Lårarel Ebr.
13; 7. Tånker på dem, fam bundne åro;
Ebr. 13: 2- Tånk, bvarnf du fallen år:
Unp. B. 2: 5. Tånk pa åndan, Syr, 7; 40.
och i yår Text: Hvad [am år • tån-
ker dårefter.

§. 30. Vi fe hår Guds
pch når vi den fe, få fe vi tilkka var
fkyidigher, at ej allenaft tanka på deffa
ting, uran ock rått ränka dårefter. Hår
år ej nog, at månnifkan genom deffa
tankar kommer til en fann och tilråc-
kelig kundfkap om deffa ting, få at
fåtffändet uplyfes; utan hår fordras
ock, at månnifkan Ikaffar lig en lefvan-
de och värekande kunlkap, få at viljan
blifver bdgd til utöfning och vårkftål-
lande dåraf, fåfom Apoftelen i följan-
de <?:de verfen forklarar genom gora
hvad hän i 8- v,

, fom år vär Text,
kallar tanka efter.

s. 31. Til alla Svea inbyggare Iju-
der dårfore Guds roll i dag, om alt
det de bora tånka och göra i alla fxna
lefnads dagar. Tånker efter , hereif det,
hvad fant «V, få, at j flyn och liaten

ali



ali logn, alt bedrägeri, ali (kryrntan, men
ålfken fanning, ralen fanning. Eph. 4: 25.
goren fanning, joh. 3: 21. frögden eder
öfve fanning, 1 Cor. 13: 6. Tånker ef-
ter hvad drligit dr, at j vinlaggen eder
om det , fom drligit dr infor bvar mnn ,

Rom. 12: 7. och vandven drliga, fdfoin
om dagen, ieke i ftåjferi kdttja Rom.
13: 13, 14, Tdnker efter hvad rdtt år y

få at j goren ingom orärt • uran låten
bvar och en vederfaras rått, få at j
efrerkommen edra fkyldigbeter emot
Gud , eder f jelfve, och eder nåfta , ef-
ter Guds och verldflig Lag, och det itd a' 0alla tider, vid alla tilfållen, i alla ftand:
Tånker efter hvad kyfkt dr , få at j flyn
ho/eri, och at ■— ato, ieke fom Hednin-
garne veto, 1 ThefT. 4: x, 2, 3. få
at jej fbrgdten , at j dreil rengjorde af
de fynder , join j forra haft. 2 Per. 1: 9.
Tånker efter hvad ljufligit dr , at j med
eder vånlighet, mildhet och fakrmodig-
het tåckens Gudi och ålfkens af mån-
nilkom : Tdnker efter hvad vai Iju-
der, at j ej gifven laflarenoin rnm, utaa

fbren en god imgdngelje, på det de , fom
pldga fortala eder , vtdge fe edra gpda
gdrningar. 1 Pet. 2: 12. Tdnker efter
•hvad, Join dr dygd, at j Idggen eder ddr-
om alla vinning , at j nti edra tro laten
finnas dygd ■— kunfkap 2 Per. 1: 59,
med et ord, Tdnker efter alt , fom

C 4 för-



fårtjdmr lof, få, at j vakten eder for
ah, hvad j kumien fkämmas och blygas
före inföf Gud och männikköni , meri
göra ah, hvarföre j hafven beröm i
tiden, efrer doden, pä ytterfta dagen
och i evigheten.

§. 32. Men utom Guds befallning,
fom redan anförd år, (§. pracc.) forbin-
der de Chriftnas faiiga tilftånd dem ar
i alla della forr nåmnda ftycken prydu
Guds vår Frålfares lärdom. Tir. 2: 10.
De Chriftne aro Bröder, fåger Apoftelen
i Texten. Bröder åro alla månnifkor i
anfeende til Skapelfen, med lika kåriek
Ikapade och uppehållne, Bvhder a åro
ock alle månnifkor i anfeende til Åter-
lösningen, med lika dyrt blod återlöfte.
Men ej alle åro bröder i anfeende til
Helgelfen, ej alle bröder i trone, med
lika dyr-bar tro begåfvade. Men de,
fom åro bröder i trone, de åro ej al-
lenaft Bröder i Chrifto ,

utan ock Bröder
med Chrifto, fom år den förftfödde U
bland dem. Åro de bröder med Chri-
fto , få åro de med honom fom år
Guds eviga Son, äfven fäfom födde på
nytt, Guds barn, Guds upragne nåde-
barn. Åro de Guds barn, ack hvad rik
Fader hafva de ju icke , då de hafva
honom til Fader, fom den våtte Fadren
år öfver alt det Fader heter i himme-

ten



]en och på jorden? Honom, Tom år
Konung öfver alla Konungar och HEr-
re öfver alla HErrar, Honom, fom be-
fitter himmel och jord! Aro de barn ,

fd aro de ock arfingar , nemhga Guds
arfvingar och ChriJH medarjingar. Rom.
8: 17. Aro de Guds arfingar och
Chrifti medarfingar, ack hvad för ofor-
gängeligit, ohefmittadt och ovanfkcligit arf
vånta de icke «llenaft li g fhvvnvadt i bimme-
len, 1 Per. i: 4. uran hafva ock for-
fmak dåraf på jorden! Om då de, fom
hafva den lyckan, at vara födde af
förnåma föråldrar, böra valeta lig ifrå
alt, fom ej hedrar deras ftamm ; Ikulle
då icke de Chriftne, fåfom Guds barn
undvika alt, fom cj anftår deras börd?
Skulle de icke faft mera vara Guds ef-
terfoljare fåfom ålfkelige barn? Skulle
de kuuna iefva i någon fynd, befmitta
fig med någon laft? Om ock et barn
bor vakta lig fore at genom oanftåndig
lefnad millä både fadrens kårlek och fit
arf, Ikulle då icke Guds barn vakra fig
fore, at förtörna fin himmellke Facler,
falla i hans onåd, och fåledes förlora
lir himmeliltä arf? Skulle de icke faft:
mera gora fin himmelikö Faders vilja,,
medan de aro på jorden, at de q ck
må få gora den i himmelcn?
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Tillåmpning.
§. 33. Uf. 1. Lårom håraf at vorda

den Chriftna Lårans ofårliknelighet.
Vi kunne oforikråckr fråga clem, fom
vera denna lårans innehall, om icke
alt, hvad Gud fordrar i fit ord, fyftar
ej allenaft på månnifkans andeliga, uran
ock timeliga vålfård. Vi kunne ock
bevifa, at de, Tom forakta, jag fafar
at fåga, forfmåda denna de Chriftnas
aldraheligafte tro, aro månnilko - hata-
re, den andeliga ooh lekamliga, den
enlkildta och allmånna vålfårdens fqr-
jflorare. Önika icke alla Regenter af
dig, du befpotcare, at du, med dina (ka-
deliga lårors utfpridande, ej må under-
gråfva den borgeliga fållherens grundva-C 5 c XD O _ '

lar? Onika icke alle underfåtare , at
du ej vånder Landets Fåder i Tyran-
ner? Onfka icke alle husbonder, at du
ej gor deras busfolk til deras fiender?
Onfka icke alla tjenare, at du ej byter
deras husbönder uti lejon? Onika ic-
ke alle fåråldrar, at du ej beröfvar de-
ras barn det gladafte hopp, fom himla-
låran meddelar?

Uf. 2. Uphor då at forjmdda det da
intet af vet , och hvad du af naturen vet
däruti fovdärfvav dig, jud. Ep. 10. v. -:

Uphor at begabba den låra, genom
bvilken



hvilken Gud fjelf räckts frälfa dem,
fom tro, den låra, fom verlden ifm
visdom icke kunde begripa, den enda-
ile låra, fom kan gora dig och hela
verlden lycklig i tid och evighet. Du
må förqvåfja famvetets röft moc dig,
få mycket du vil, få plågas du dock
akid af tvifvelsmål och ovifshet, hvar-
af du hafver ingen-ro i rlden, och ån-
nu mindre då doden vifar fig för di-
na ogon; hvad tifelt tilftånd måfte då
blifva for dig i den långa, långa, jag me-
nar den oändeliga evigheren? Men dia
fördömelfe blifver ån ftorre, ora du
med dma gudlöfa meningars urfäende i
londom, kullflår ej allenaft grundpela-
rena til ali fållhet i alla borgeliga fatn-
hållen; utan gor ock til helfvires eld-
brandar de oförfarna fjålar, fom ej
vera fkillnad imellän fant och falfkt,
imellän hederligir och fkamligit, mehän
dygd och laft. Bed dårföre af Pf 69 :

6. - Gud-, du vefi min galenfkap - - och nf Pf.
25: 7. Tånk icke på (denna) min ungdoms
lynd , utan tånk på viig godbets Jkul.
Bed Gud at hän ville hpna dig bgonen ,

at du må omvdmda dig ijrån morkret —»

på JEfum Cbrifturn , Apofb G. 26: ig.
Bed i tid at du ej för fent nodgas med
dc galna klaga och fucka for Andans
ångelc; Fi bajve felat om råtta vdgen—-
icke vetat, Vish. 5: 7.
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Uf, 3. Men de Chriftne, fåger du,
lefva ej båttre, månge ock vårre ån
hedningar, och dårföre vil du lägga
fkulden på Uran, lika Tom hon ej för-
båttrat elJer kunde forbårtra verlden.
Bellår då felet hos en låra, fom pålåg-
ger de heligafte plikter och ådlalte fe-
der? En låra, fom år ej nögd med en
urvärtes årbarhec, utan fordrar åfven
hjårtats innerfta luft och böjelfe til det
goda? En låra, fom vihat den endafte
råtra kållan til alla goda gårningar,
tron på Chriftum och en ren kårlek
til Gud? En låra, fom foreftåller kraf-
tigare , forrråffeligars och högre beve-
kelfe-grunder, ån något annat folks
låra? Nej, det år deras fel, fom ej
hafva en fann, mindre en tilråckelig
och aldraminft en lefvande kunikap
om en få helig, få vålgörande, få hål-
fofam låra: Deras, fom ej förfarit, at

Guds bud icke åro fvår, at JEln ok
ir ljufligit , ocb hans horda lått.

Uf. 4. J, fom åren upfoftrade i den
Chriftna låran, men fören et ochrifte-
ligit lefverne, få at för eder fkull var-
der Guds namn, och eder tro, förfmå-
dad ibland hedningarne, lårer af den-
na betraktelle, at ordfaken til ederc
fyndiga lefverne år eder okunnoghet
im eder dyra falighets-låra, J hafven

ej
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ej en rätt kundfkap om eder Chriften-
dora, J tankea antingen inret cller li-
rer, til minftone ej rårt efter, hvad fant
år lofvårdr år, Beder då pä denna
Bönedagen, at j mårte fe de tinäer, fom
Ugga i eder Gtida - Låra. Beder, at vårs
JHErras JEfu Cbrifti Gud, bärlighetenes
Faäer , ville gifva eder visdomjens ocb
uppenbarelfens /hida til fin ktmfkap: ocb
uplyfa eder förflånds ögon verkaa Eph.
x; 17 20. Beder at j mågen forfara,
hvad Guds gode-> behagelige år. Rom.
12: 2. Lårer af JEfn, ty hän år mild
och odmjuk af hjertatj få fkal hän
vederqvecka eder, och i fkolen finna
ro til edra fjålar, ty då hafven 3 ej at
frukta något ondt, utan kunnen vånta
alt godt, i andelig, lekamlig och evig
rnåtto.j

Uf. 5. J trogne Guds barn, och
JEfu råtta Lårjungar, j, hvilkas angenå-
mafte och gladafte tankar åro, at tånka
efter hvad fant år. Tacker eder
Gud, fom eder beqvåma gjordt at rårt
tånka dårpå. Beder, at j alt mer och
mer mågen hegripa vied Eph. 3; Ig,
19. Beder, at j mågen blifva alt mer
ocb mer upfylte med Guds viljas kimfiiap
uti ali andelig visdorn och forftand, at j
mutten vandra vårdeliga HErranom , til
alt lehag t ocbvara[rukkamme *— medglådje

.
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Coll. i: 9n. Faxer alt mer och
mer i nadene, och värs HErras och Frål-
Jares JEfu Chrifti kuve![kop. i Pet. g: ig.
Upmuntren eder af den falighet j ågen,
når j rått tånken efter eder Chrifteliga
tros låror och en Chriftelig lefnads-
piilee. Ty (dll dr den , fom hafver hifi til
HErrans Lag. (til den af Gud uppen-
barade falighets-låran) och talar om (be-
traktar) bans Lag bdde dag och natt.•

Pf. i : 1,2. Tdnken jja efter , hvai
fant ar ,

hvad drligit dr —• dr , fä rdn-
ker ock eder Gud på eder til det båita.

DISPOSITIONA VARIATIONES.
Difp. 11. Matth. 11: 20. Ldrer af

viig. Propof. Den Chriftna Lårans
förtråffelighet vifad 1:0 Af defs inne-

håll. §; 21. 28.
2:0 Af fåttet pä hvil- /

ket §. 29 32. > hon j *

raSi #v

3:0 Af orfaken hvar- )

före §. 32, -
- \

Difp, 111. Mich. 6: 8. Det dr dig
Jagt, Godt HEvren af dig dfkar.

Prop. Det goda, fom HErren, i fynner-
het af de Chriftne, ålkar.

i:o Hvad

■) Appi. nuitatis mutandis eadem, ae Difp. !:»•



i;o Hvad derta goda innefatrar. Relp.
Alt hvad fant • at. §.21 27.

2;o Huru HErren detta goda ålkar.
Refp. At vi fkole tånka dårefter.
§■ 27 31.

3:0 Hvarfore HErren detta goda, i fyn-
nerhet af de Chriftne åfkar. Refp,
De aro bröder i Chrifto, och dårfo-
re Guds barn. §. 31, *)

Difp. IV. Matth. 9:4. Hvi tankcn j
ondt t edavt bjdrta? Propof. En Chri-
ftens Gudeliga rankar,
1:0 Hvad hän bor tanka efter §. 21 28.
2:0 På hvad fått hän bor tanka dår-

efter, §. 28. 31.
3:0 Hvarfore hän bor på det fåttet

tanka dårefter. ■§. 31. - *)

Difp. V. Pf 1: 1, 2. eller Luc. 2; 19.
Propof. En Chriftens heliga Betraktelfer.
1:0 Hvarofver r

S-ai - 28. -d r , , c
...

ps / en Ghnlten bor an-
-2.0 I<l iIVQCI iätt r\ ci| f* Ti f 1

✓p q _

_ £ nalla lina Betraktel-
§. 2g. 31. V f ,

3:0 Hvarfåre, <
w *

'

§• 31- i
Difp. VI. Matth. 5; 14. (Horn. For E

VoL
Appi. mutatis miitandis, eadem ac Difp. I:ss



Voi. lIT. St. x. fid. jg-) Propof. De
trogne, fåfom verldenes Ijus.
jjo I anfeende til deras låras fårtråffe-

k. lighec , 21. 28.
a;o Deras lefvernes heligher. §. 28—31,
3:0 Deras tilftånds hårlighet. §, 31 —> *)

På famma fått kan Difp, VII. i an-
ledning af Eph. 5 ; 9. handlas om
Guds barn fåfom ljus i HErranom.
1:0 I anfeende til deras oforlikneliga låra.
2:0 Heliga lefverne.
3:0 Härliga tilftånd.

FJER-
*) Appi. mutatis irmtandis eadem, ae Dilp. Itse



FJERDE STORA BÖNEDAGEN 5
J 7 8 9-

OTTESÅNGEN;

Texten, Pf. 62: 9.
ILJoppens nppå honom äitidj J Folk

utgjuter edor hjerta får kömmi
Gud år vart hopp. Sela♦

§• 34-
Tänker ddvpå , at j, Jom foräom eftcr

kottet hafven värit hedrdngar , på then
tid j voren utan Chrifto, främmanåe och
iitan l/raels horgarefkap , och jrämmande
ifrå Loftjens Icflament, intet hopp hafvaa-
de, och voren ntan Gud i verldene. Eph. 2:

ix, 12. - - Ar Apoftelen (kiille med
fä mycket ftårre efterrryck föreftålla de
från hedendomen til Chriftum omvån-
de Ephefier, deras nu varande fälla til-
ftånd, pSminner hän dem deras forr
varande ufla tilftånd, i hvilket de, ut-
om andra de Chriftnas formåner, intet
hopp hade-i och voro litan Gud i verldene.

Nog hafva de vife ibland hedningarhe
mycket fkrifvit om hoppet; men,Tom
de voro uran Gud, uran den råtta och
enda (anna Guden: fom de ej kände
honom råtteligen, uran dyrkade dem,
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fom ej voro gudarj få kunde deras
hopp ej vara et rått hopp, uran antiii"
gen et falfkr eller et ovifst hopp: och
det ej allenaft, hvad derra lifvet angår,
utan ock ännu mer i anfeende til det
tilkommande eviga lifvet. Dåremot år
de Chriftnas falighet ofågelig, at de ej
allenaft kanna och tjena den fanna
Guden, utan kunna ock hafva et vilst
och ftadigt hopp til honom, fom vi få
hora af vär Ottefångs-Text, och dår-
utaf taga ofs tilfålle at betrakta ;

De Chriflnas falighet af deras hopp
til Gud.
i:o Sijoin en vijs falighet , ty Gud år

deras hopp.
2:0 Säfom en heftdndig falighet , ty de

kunna boppas på honom äitiä.

3:0 Säfom en alloni oppen och fior fa~
Hgbet, ty alt folk ja boppas uppi
honom , och utgiuta /it hjerta for
honom.

§. 35. Del. I. De Chriflnas falighet
dr vifs, ty Gud år deras hopp. Hoppet
år en fädan ftnnesrorelfe, en fådarx
kånfla i £ jålen, fom upkommer af vifs-
heten om et tilkommande godt. De
Chriftnas hopp år en kånfla af deras
vifshet om alt andeligit och lekamligit
godt, och i fynnerhet om den eviga

falig-
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* ; .• # , vfaligheren, efter tien falighets-ordning
Gud förefkrifvir. Srode vår tilkom-
rnande lycka i vara hånder , få kunde
vi fårta vårt hopp på ofs fjelfva. Men
då vi ej hafva alt i vår makr, fom
fbrdras til vår lycka, vi ock, genom
fyndiga och bforfiktiga gårningar, ofta
jföra ofs fjelfva i olycka; få måfte vi
grunda vårt hbpp på et hogre våfende;
På et våfende lom år kunnigt r.ög om
vårt åliggande: vift at utfe rnedel
bch mvägar til vårt vålftånds befof-
dran; nfaktigt mg, at gifva ofs hvad
vi behöfve : godt och bevåget ndg-, at
göra ofs, enligt fina fullkbmjigherer,
lycklige för der tilkommande : fanfdr-
digt mg, at halla fina löfren. Et fådant
allvetande, allvift, alsmåktigt, nådigc
bch fanfårdigt våfende dyrka de Chriti-
ne under naran af Gud; och på den-
na Guden hoppas de. Gud, fåga de
med David i Texten, år vårt hopp „

§. 35. Gud år deras hopp , ty hau år
allvetande, ja få, at hän fattar deras ta-
rar i fin lågel, Pf. 56: 9. och , hafver de-
ras bufviidbär ali räknad , Matth. 10: 30.Gud år deras hopp, ty hän år ailvi s, fom'ali ting få inråttat-, at dem , fom Gud. kår
hafva , tjena ali ting til det håfta , Rom.
8: 28* Gud år deras hopp 3 ty hän år
dllsmåktig : at hän kan görä alt hyad
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hän vil i himmelen och på jorden, ja
få at icke en gång vår fjälafiende med,
lit an liang, litan Cucls ti liite![e kan roro.
Guds burn. Job. i: xi, ir. (add. KFag.
V. 3: 37, 38. Gud dr deras bopp ry hän
år nådig ocb barmhårtig, talig och af ftor
godbet: Hän dr a Horn god, ocb förbafmar
fig åfver ali fin verk 3 Ph 145: 85 9< Gud
år deras bopp , ry hän år fanfdrdig ocb
trojajl , fom bäller det hän lojvat Ebr. 10;

22. 1 Cor. 1 : 29. Skulle hän tala ndgot
ocb icke görat ? Skulle ban fdga något ocb
icke hallat? kunne vi fråga med Bi-
leam i 4 Mo f. B. 23 : xy. Nu haf-
ver hän lofvat: Jag dr ndr bonom i
nbdene ; Jag /kai taga bonom therut och
lita bonom til aro komina. Jag Jkal mat-
ta bonom med långt li/ ocb hete bonom
minä faligbet. Pf. Q 1: 15, 16. Jag vill
icke bfvergifva eller fbrlåta tig. Ebr. 13:
5. och därfore håller hän det vifseriiga.

§. 37. Således hafva de Chriftne et
faft och fåkerr hopp, ty der ftödjcr fig
på fem oryggeliga grundpelare i Gud
Sjelf. Dåremot åro de ogudaktigas
hopp Jåfom en fpinnelvdf Job. 3 : 14.
Snart fordårfvas fpinnelvåfven ; fnart
forgås ock deras hopp fom aro uran
Gud i verlden. De fåtta fitt bopp på
forgångcliga ting. De hafva pråktiga
hus, fruktbårande åkrar, hoga heders-

tjån -



tjenfter, måktiga vånner, många tjena-
re. Men hnfen upbrinna, åkrarne ftå
bara, hederstjenfterne forloras, vånner-
ne forfvinna, tjenarena gå fin väg,
den ogudaktige lamnas, och jag hade
få når fagr, at haa låmnas allena, dår
hän icke dageligen hade med fig (in
domare, fina vittnen, fin plågare. Men
de fåtta ock fic hopp på fäjångeliga
ting, Sådan år ali jordifk vålmft, ali
jordifk åra, alla jordifka flcatter. Delfe
åro alle fäfånglige. Ty fåfångt mitta
de fjålens oåndeliga begår: fåfångt ril-
fredsftälla de famvetet; fåfångt hjelpa
de emot alla olyckor, fjukdomar och
doden: fåfångt fria de på domedagen
och ifrån en ofåll evighet. Med et ord;
deras bopp varder fortappndt. joh. g: 13.

§. 38. Guds hanas hopp år dåremot
faft och /åkert, På Guds fida är inter,
fom kan gora der vacklande. På mån-
nifkans lida åro tvånne hufvudorfaker,
fom kuuna gora och ofta gora det o-
fåkert. Den fårre ligger uti hennes in-
fkrånkta begrep, fvaga infigt och tan-
kars otilråckelighet, at finna Guds vä-
gars djup, hans heliga orfaker och vifa
affigter i fin regering. Den' fednare
ligger i månnifkans viljas afvikande i-
frå Guds vilja, hvaraf upkommer en
kånfla i fjålen, af defs ovårdighet at
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hoppas något godt af Gnd. Det forra
förhindret komraer af månnifkans o-
kunnoghet; det fednare af hennes fyn-
dcr. Men deffii hinder undanrodjer
Gud genom hr ord, och därigenom 6-
kar deras falighet, fom hoppas uppå
honom, at de kurina hoppas på honom
oltid h varo m uti

§. 39. D. 11. Hvad jag går , vetfl tn,
icke nu-, hårefter fkal tu thet få vein Tade
JEfus til Petrutn, Joh. 13: ,7. Så heter
det ock til alla fvaga i trone; Hvad Gnd
gör, veta de icke. Med fit infkrånkta
forftånd vilja de begripa et oinlkrånkf
våfende: de vilja veta orfakerna til alt
hvad fom fker i verldene och med dem
i fynnerhet : ja de vilja ock vai on-
Ikä, at Gud annorlunda ån nu fker,
Ikulle handia med dem. Men defla
fvaga Jtankar friar Gud dem ifrå, då
hän lårer dem, at hän leder dem efter
pt råd , fom är det båfta, det vifafte,
och uptnger dem på åndalyktone med aro
Pf, 73: 24. lårer dem at utropa af helig
forundran med David Pf. 40: 6. HErre
min Gud

,
jior aro tina under, och tina

tankar , fom tu ojs hevifar • tig år ingen
ting tik j och med Apoftelen i Rom. xr:
33. O bvilken djuphet af then rikedom,

fom dr hdde nti Gnds visdom och hundjkap;
burn ohegripelige aro hans domar , och

oran-



oranfakelige hans vågar ; men lårer dem
tiilika, at Gud iart dem på jorden, på
det de {kola bereda fig til himmelen,
låmnat dem tiden, at bereda fig til
evigheten: lårer dem at Gud til deras
båfta låtit lidandet komina med uri fa-
lighetenes ordning: men lårer dem ock
at dennn tidfens vedetmbda år ieke lika
emot den härligbet, Jom pd dem uppenbaras
fkal. Rom. 8: *8- Men Ikola Guds barn
alcid vara i mörkret ? fkal det alrid gå
dem, Tom Ifraels barn i oknene, at på
ena lidan omgifver dem eldftoden, på
den andra molnftoden? Nej, når det
kommer fom fullkomligit år, (kai det
årervånda fom endels år. I himmelen (ko-
la de utvalde fe Gud fåfom hanan i him-
melen Ikåda honom, anfigte emot an-
figte: I himmelen Ikola de få veta hvad
de på jorden ej begripit af Guds vågar,

§. 40, Så undanrodjer Gud den
forra ordfaken, fom gor hoppet vaek-
lande och obeftåndigt. Men den fedna-
re håfves lika lyckligen genom de
Chriftnas oforlikneliga Gudalåra. Når
månnilkan eftertånker, at Gud år icke
den Gud , hvilkom et ogudaktigt våfende
hebagnr. Pf. 5; 5. Når den upvåckra
fyndaren af ångflan och i ovifshet frå-
gar: Hvarmed /kai jag llidka HErran ?

med bugahde for then höga Gudenom!
Skal jag blidka honom med hrånneofferl
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Mieh. 6; 6. då vifar Gud i fit ord det
enda förfoningsmedel, fom intet mån-
nifko- ellet* änglaforftånd kunnat påfin-
na, då hän lät lin enfpdde Son blifva
en månnifko-fon, och forenade Gud-
domen med mandomen, på det af hän,
fom var Gud och månnifka i en per-
ien, (kiille kunpa vara medlare emellan
den fortörnade Guden och den fallna
månnifkan. Gud var i Cbrifto ,

och för-
[onndc verlden medfig fjelfvom, och före-
brådde tbem icke. theras fynder , och haf-
vev hefkiekat ibland ofs förfovingenes orcL
3, Cor. 5; 19. Nti fom den aldrahög-
fta yishet påfunnit detta fprfoningsme-
del, få hafver ock den aldraftarkafie
kårlek fatt det i verket. Ty ja dlfkade
Qud verldena at hän utgaf fin, enää Son.
på det at hvar och en jom trer på honotn ,

fkal icke furgås utan få et evinnerligit
iif joh. 3: 16.

§. 41. Hårutaf få de Chriftne. tro
peh hopp til Gud, fåfom fin forfo-
nade fader, at de ej behofva frukta nå-
got ondt, utan kunna vänta alt godt af
honom. De kpnna hoppas på hornin akid:
1 de onda dagar få vai fom de goda, i
lekamlig få vål fom andelig nod, i
korfs och bedråfvelfe få vål fom veder-
qveckelfens tid, i motgång få vål fom
medgång, i döden få vål fom i lifver,
i evighecen få vål fom i tiden. De

kunna



kunna fräga, med Apoft. i Rom. g: 32,
Gud bafver icke Puomit fin egen S on, utan
gifvit bonom ut for ofs nila j burn fkulle
hän icke ock gifva ofs ali ting med honom?
och i följ. 3S- v. Ho kan fkilja ojs ifra
Cbrifii kirlek? hedrofvelje , eller ångefl ,

eller furföljelfe eller bunger , eller naken~
het, eller farligbst eller fvard? fanit med
honom utbrifta i 2:ne lifta verf. af fam-
ma Capitel: jfag dr vifs tberpa , at hvar-
ken dbd, eller lif, eller änglar , eller förfia•
änrne , eller väldigbeter , eller the ting
fom nu aro , eller the ting fom tilkömma
fin la * eller bhgbet, eller djnphet , eller lin-
got annat kreatnr fkal fkilja ofs ifrd Guds
karlek, fom av i Cbrifto JEju varoin
HErra.

§. 42. Del. 111. De Cbriftnas falig-
het af fit hopp til Gud år en allom oppsn
ocbfor faligbet , ty alt folk bjudes at ut-
gjuta•_ fit bjerta for honom fom det heter
i Texten: f folk utgjuter edor bjerta
for honom. Som Gud, det aldrafaligafte
yäfendet ej velat, at fådane fkulle fatras
hvilkom den faligbet, fom hän fjelf
befitter, fkulle (få mycket et åndeligit
kreatur kunde emottaga) meddelas; Alt-
få nät Guds barn kånna den fotma,
den vederqveckelfe, den ro, fom lig-
ger i. deras hopp til Gud, onfka de at
alt folk, ej allenaft Judafolket, fom i
Gaml. Teftamenter var Guds egendoms

folk,



folk, eller det Chriftna folket, fom är
Guds egendoms folk i dec Nya, utan
ock alt folk, alla flåkrer och af alla
tungomål, måtte förfåttas i famma fali-
ga tilftånd, Således var ej nog for
David, at Gud var hans hopp , fom haa
fåger i verfen för vår Text, utan hän
bjuder ock alt folk at taga del i denna
falighet, och det emedan Gud år, och
vil vara, vårt hopp, fom hän fdger,
det år både deras och hans hopp. Så-
ledes var ej nog för honom, at hän
kunde för lig enfam fåga Pf, 130: 5.
j/ag väntar efter HErran , min fSI vän-
tar och jag hoppas uppå hans ord , utan
lian upmuntrar ock alla lina underfåta-
re derfil v. 7. Ifrael, fåger hän , hoppas
tippa HErran, iy ndr honom är nåd och
mycken för/ätel/e. Och hvi icke? Då
Gud Sjelf lofvar i Of 2: 23. Jag (kai
fäga til det, jota intet var viitt folk: Tn
Sf mitt folk : och det fkal fåga: Tu äft
min Gud : och i Ef, 45: 22. kallar til fa-
lighet alla verldenes åndar.

§.43. At de Cbrijlnas falighet af de-
ras hopp til Gud är en flor falighet , fe vi
dåraf, at de kunna utgjuta lit aforo, ång-
flan och bekymmer upfylta bjertn for
honom, det år, öpna for honom alt
hvad fom år i deras hjcrta; nedlågga
alla fxna angelågenherer i Guds fkote;

Kunna



Kunna fåfom ålfkade barn anfortro fm
Gud ali deras nod, alt deras åliggande,
alla deras omforger, ooh det under det
fåkra hopp, at han, fom formår rikeli-
gen gora öfver alt hvad de bedja eller
tanka, varder ali ting vål gårande.
Anglia deras fyndcr dem, utgjuta de in-
for lin Gud et borfårdigt hjcrta, det
år et ångerfult, et troget och lydigt
hjorta. Trycker andelig och lekamlig
nod dem, få utgjuta de infor Gud et
andåktigt bånehjerta. Och når de Jå
låta Rt begår vara kunnigt infor Gud\ uti
ali ting med lon, åkallan . och tackjägelfe,

hehbfva de ej hafva någon plagande ocb
qvåljande omforg. Phil 4; 6.

§. 44. Ack en ftor faligher! ack en
pbdkrifvelig faligher! må icke hvar och
en af ofs ftadna i forundran och hå-
penhet? Männe vi icke hafva orfak, at
hår ftå hilla med våra tankar forr aa
vi tånke på något annat? Guds An-
de lårer ofs detta med fit vanliga
mårketekn: ordet Sela. Et ovd, genom
hvilker han fordrar utaf ofs et hilla
hållande , et noga eftertånkande, och et
vordnadsfullt hjertnts uplyftande, Pf. 9; 17.
Et ord, hvilket derfore fåttes i flutet at
verferna. Et ord hvilker vil fåga det
famma, fom Guds utrop i Ef. 1: 2. Ho-
rer: j himlar , ocb tu jord faitat med

åronen;



Aronen; ty HErren ta]av
, och i 34.

Cap. 1. v. Kommer i bedningar och ho-
folk akter tippa', jorden hbre til, ocb

bvad ther inne dr, verldenes krets med
fin våxt.

Tillåmpning.
§. 45. Fråger nu, värdafte åhorare,

edra famveten, om J hafven hopp til
Gud, eller om j åren ibland dem, fbm in-
ter hopp hafva: om ederr hopp år et lef-
vande och råttfkafFens hopp fbm hafver
rålamod och undergifvenhet under Guds
vilja med fig, eller et förvändt och
dodt hopp, en falfk inbillning om fa-
ligherens årnående utom falighetenes
ordning, famt ali flags timmelig fållhet
i decta lifvet: eller ock om hos eder
fmnes, i ftållet för hopp, aldeles en
fortviflan, at j med Cain fågen af 1 Mof.
B. 4: 13. Min mifs advnmg dr ftorre an at
bon md mig forldten varda, eller med
Riddaren i Samaria: Om an HErren
gordefenfier pd himmeten, burn kunde thetta
fke? 2 Kon. B. 7: 2. och dårfbre fätten
j edert hopp på männifkor, eller den-
na jordenes fåfångeliga och förgånge-
iiga ting.

2. Såger edra famveten, at edert
hopp ej värit eller år råttfkafFens, få
årkånner, huru fvårt j forgripic eder
emot den ftora Gudens allvetenhet, all-

vishet



vishet, allmagt, godhet och fanfårdigher.
Flyr til eder Frålfare, HErran JEfum
Chriftum, den väri hopp ir, i Tim. j: f.
hvilken lidit döden för at lågga grundea
til ederr hopp, hvilken ock Gud up-
våckt och gifvit hårlighet, at j fkolen
hafva defto fåkrare och faftare tro och
hopp til Gud.

3. Eder, fom fvåfven emellan hopp och
fruktan, och fen ej annat ån mörker för
edra ögon, edertilropar Gud i Ek 50: 10.
Ho är then ihland eder , fom fruktar HErren,

then hans tjenares rbfl lyder ? tben i mbrkret
vandrar , och hanoin fkin intet ; Han bop-
pas nppå HErvans namn ,

och jbrtåtc kg
tippa (in Gud. Låmnar hoppets ankare
eder 1 hornien, ftöten j på morgångens
klippor, ångflens 3, når 3 fen edra för-
Hager mifslyckas, få veter, at Gud of-
ta kullkaftar alla våra anllag, på det
at hän märte hjelpa ofs genom ofor-
modade vågar ,

til fin åras Horre glans:
veter, at om den allvife Guden, fom få
inråttat alt i verlden, at hän genom
de båfta medel, på det båfta fått, ärnär
de båfta åndamäl, fin åra och månni-
fkans vålfård; om hän fkulie, efter eder
åftundan, åndra fin ordning- få blifven
3 då förft olycklige, til minftone olyc-
kligare, ån j redan gjordt eder, eller
inbillen eder vara. Varer vakande, fti-
tige och noga i edra göromål, men

under



imder alt detta beder, at Gud fom hop-
pet gifver, upjyller eder med alla frögd ocb
jrid 1 trane •, at j hafven et fullkomtigii
bopp , gennm thens belga /hidas kraft.
Rom. 15: 13,

/? ■ ■ >

J trogne Guds barn, Tom redan på
jorden åren /alige , dock i hoppet , Rom.
g: ,24. vaver glade i hoppet: tolige i he-
dvbfveljen Rom. 12: 12. hdller hoppfens
bekänneife ovikliga, Ebr. xo; 23. vaver
redehogne , at Jvara hvarjom ocb enoni\ fom
begåra fkål til det bopp, fom i eder ar
i Pet. 3: 15. Varden j forfmådde, at j
hoppienspå lefvande Gud, x Tim. 4: 10;

jii Jbrjer ieke jåjom de andra , de där in-
tet bopp hafva, 1 Theff. 4; 13. uran be-
der med David, Pf. 5; 12. Låt glädjii
dg alla tbem

, fom trofia uppå tig- evinner-
iig lät tbem frbgda fig; ty ta befkarmaf
tbem: lät tbem i tig glade vara, fom titi
nami kärt hafva.

§. 46. Difp. II:a Joeis 3: 1 6. HEr-
ven [kai vara Jino folke en tilflygt ocb
Ifraels barnom et fäfte , eller Pii 46: 2.
Gud är vår tilflygt ocb jiarkbet Hbg-

ftas beliga boningar aro . Prop. De troomas
tilflygt til Gud.
1:0 Såfom en fäker tilflygt §. 35 38,
210 Såfom en beftåndig tilflygt §. 39 41.
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3:0 Såfom en allom öppen §. 42. men af
de trogna tagen tilflygt $, 42-. 44.

Difp. III:a Phil. 4: 6. Hafver ingen omJorg\
Utan edart hegar väre kimnigt inför Gud.

Prop. Guds barn utan omforg, når de
göra fit begår kunnigt inför Gud.

1:0 Hvarföre de kunnä hafva ingeti
omforg. Refp* Ty Gud år deras fa-
fla och beftåndiga hopp. §. 35 —4l.

2‘.0 Huru de göra fit begår kunnigt
inför Gud. Ref. De utgjuta fit hjer-
ta för honom §; 42. 44;

Difp. IV. Pf. 31: 15. Men jagy HErre,
hoppas vppa tig och /dger: Tu dft itiin
Gud, Pr. De trognas hopp uppå fin Gud.
1:0 Såfom et fåkert §. 35 . 38»
2:0 Befiåndigt % 39. 41.
3:0 Allom öppet §. 42.
4:0 Dem rrognom faligt hopp. §. 42.

På Tamma, fått kan betrakras i anled-
ning af

Difp. V;a Rom. 15 : 13. Gud fom boppet
gifver at j bajven et fullkomligit hopp,
Prop. Guds barnas fullkomliga hopp.
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'H 6 G M Å S S A N;

Texten, Upp. B. 19: s.
TJallsluja! [alighet och pr is. årå
*' ~’L och kraft , väre HErumom va-
roin Gudh

§. 47.
Dine helige HErre lofva slig Pf 145 :

10. - Som Gud kaiias helig Ef. 6: 6;ry 0

emedan hän år Ikild ifrån ali ofullkomi
lighet; Vår dyre FrSlfare helig, ry hän
år obefmirtad och fkild ifrån fyndarej
Ebr. 7: 2 6. Guds Ande helig - , ry haa
år ej allenaft Sjelf fkild, uran ock
fkiljer de rrogna ifrån alt der fyndigt
år, Alrfå kallat David Guds helige,
dem ibland änglar och månnakor, fom
åro fkilde ifrån det onda.

§. 48. Defle helige lofva, der år,
vålfigna och på er hogre fårr, ån de
liflölå och oförnuftiga krearur, prifa
Gud, emedan de fårr fram for dem
Horre formåner , genom forraogen-
heten, at kånna och tjena Gud; et
forftånd at foreftålla lig Gud, fom
111 fornåmfta och Ijufvafte foremal,
och en vilja, fom äftundar, at genom
föreningen raed Gud, fit högfra goda,
årnå den högfta falighet, fom kan falla
på. et åndeligit våfende. Sålunda lofva
Guds helige honom icke allenaft i him-

melen,



rnelen, uran ock på jorden, fom vi få
hora af vär Hogmäfio-Text ech i an-
ledning dåraf berrakta;

Guds lof af de helige i himmeten
och på jorden.
i;o Hvilke dejje helige aro , jom lof vei

Gud.
2:0 Hvilken denmi Cuden år, fom de

lofva.
3:0 Hvarjone de honom i fynnerhet lofva.

§. 48. Del. 1. Evilhe de helige i
hwimekn ocb pä joräen aro, [ovi lofva
Gud, lårer ofs Guds Ande i orden nåft
for vår Texr, der det heter: Sedän hor-
de jag (Johannes) fajom en ftor rbft af
en ftor fkara i hivimelen, jom jade: lialle-
luja Evangeliiten och Apoftelen hade
förur, fom han beråttat i föregående 18-
Cap, hört, huru en Ångel ropade med
höga röft: tallen, falien är det flora Ba-
bylon : Han hade ock fett en fior jor-
di(k fkara af Konungar, af kopmån och
af f jofarande, hvilke greto och bekla-
gade Rabels fall, och deras dårigenom
lidna förluft v. 3. 20. I derta 19. C.
horer han en fior himmelfk fkara, de
helige Ånglar och alla utvalde, iå uti
nåde- fom harlighets-himmelen: få nti
den ftridande, fom tritimpherande for-

Hom. F. Voi, VI. St■.!. E fam-



famlingen. Defte frögda ftg ofver
Guds domar, fom hän låcit gå ofver
det Romerfka Babylon. Och loin den
jordifka (karan

, fom begrer Babylons
fall, beftod af rre ftånd, altfå fer maa
hår, at den ftora fkaran i himmelen,
fom efter Guds befallning i ig. Cap.
20. v. frogdade fig ofver Babels fall,
och utropade dåröfver Halleluja, utgjor-
des åfven af tre ftånd. Förft af de
falige hiramelens innevånare, de helige
ånglar och affomnade helgon, hvilke
aro Gud nårmaft, hår ropa Halleluja i
Texten, och dårföre fåttas emot Koniin-
garna Cap. xg: 9. Sedän af de Tjugu-
fyra Ålä[ia , och jyrä djuren, joinfolio neder,
tilbådo Gud , och fude: Amen Halleluja
—-v. 4. hvilke beteknar alla trogna Lå-
rare, och ftållas emot de Påfvifka kop-
inan, fom for penningar fålde fynder-
nas förlårelfe Cap. xg: 11. och ftft af
alla ofrige helige på jorden C. 7: 3,4,9.
fom fåga ’ Halleluja - lat ofs gladjas
och frögdas, och gifva honom aro. v. 6, 7.
och defte fvara emot de fjofarandes
ftora myckenher. Cap. ig: 17.

#

)

§. 49. De helige fom lofva Gud,
åro fålunda de helige i himmelen och
på jorden. Defte alle turopa, fom re-

dan

*) Prout expUcat & refert Gez. h. I.



dan ånfordt år, Halleluja, hvilket år et
Ebraifkt ord, (om betyder; Lofver Gud,
men år behållic i Svenfka Ofverfåtrnin-
gcn af Bibeln, fåfom ock Chridenhe-
ten i alla tider och måft i alla fpråk
brukat och brukar der.

§, jö4 Del. IL De hellge i himme-
len och på jorden åro då de fom iof-
va Gud • De fom mcd höga roft fåga;
Halleluja. Frågas nu i Del, i. Hvilken
denne Guden av., fom de lojva• få Ivaras
i TeXten, ar det år HErren våv Gud:
den HErren, fom år HErre öfver alla
HErrar x Tim, 6: 15. och der cc) fbrfkapelfens och uppebdlleljens valgnrning JTy ho bor mer lofvas af air i himtne-
len och på jorden , an den fom gifvic
alt i himmelen och på jorden hr
fende, men hafver fit våfende af ingom
androm? Ho bor mer åras, an den,
fom uppehåller alt, men fjelf Uppehål-
les af ingom androm? (2) Aterlösnin-
gens vdigataing, i kraft h vai af vi åre
icke väre egne, ty Vi åre dyrt kopre,
dhjore båve vi pnfa Gud nti var kropp
ccb i varoin anda , bvilke Cudi tilhura*
1 Cor. 6: 19, 20 . y) for HelpeljenS
Valgärning. Dc rrogne, fåfom thet uU
voida Pråfterfkapet - hora jårknn*
na ljus, 1 Per, 2: 9.
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§. 51. Denne HErren år vår Gud,
men hän år, fåga de helige i Texten,
ej allenafl: de heligas i himmelen och
på jorden, utan ock alla månnifkors
Gud. Hanår ock vår, dia och min Gud,
och det för de ftora ocb dråpeliga verk
lå i naturens, fnm nådenes bushållning ; /

naturens bushållning genom fkapelfens
och uppehållelfens vålgårning: I nåde-
nes bushållning , genom Aterlosningens
och Helgelfens vålgårning. för fknpel-
Jens vålgårning år HErren vår Gud , i
ty hän gjordt alt af intet, och det få
härligen, at icke den måktigafte på jor-
den kan gora det ringafte lof, det
minfta grås efter, ja, at icke Salomo i
ali fin hårlighet var få klådd fom en
af liljorna på rnarken. Alt for din
fkul, o månnifka! och du fjelf, til kropp
och fjål, åft det ftorfta Skaparens raå-
fierftycke. Gack til alla trån, grås och
orter, de fkola fåga dig, at de våxa,
fom du, men ej hafva Ennen, fom du:
Gack til alla djur, foglar och fifkar, de
Ikola fåga dig, at de hafva finnen, fom
du, men ej en fornuftig fjål, fom du:
Gack til alla ånglar, de fkola fåga dig,
at de åro andar, få vål fom din fjål,
men hafva ej en med kropp forenad
onda, fom du. Hvad rått hafver du

afr til deffe förmåner? med hvad for-
•ntter hafver du fårvårfvat dig deffe

för-



fordelar ? Betrakta ock uppehållelfens
vdlgdrning och Guds Forfyn, hvilken
börjas med lifvers ingång, fortfåttes
med defs fortgång, och åndas ej med
defs utgång. Ser du icke Guds vis-
het och magt r veridenes regerande?
Hans råttfårdighet, i de fyndefullas
ftraffande ? hans barmhårtighet i de
botfårdigas fkonande: hans trofafthec
och fanning, i fina loftens upfyllande?
ja, huru ofågeligen hårligt åro icke
hans Guddomeliga fullkomligherer blef-
ne uppenbarade, under de omftåndig-
heter, fom efter forfta anfeendet tyc-
kas fordunkla dem, jag menar, det go-
das och ondas, dygders och lafters,
fynds och ofkulds blandning o m hvar-
andra, fedan fynden en gång funnit et
olyckligit intråde i verlden? Här haf-
ver Gud uppenbarat fig, fom en vis
Gud genom fina mångfaldiga vägar:
fom en råtrfårdig och forfkräckelig
Gud, genom fina domar: fom en barm-
hårtig Gud genom fin hjelp: och ud
alt, fom en fior och alsmåktig Gud:

§.52. HErren är ock vår Gud för
Återlåsningens verk dår Gud blifvcr mån-
nifka, och Gud och månnifka i en per-
hon; dår den råttfårdige lider for orått-

Lifvet dor, på det dödfens
karn måtte lefva, och Vålfignelfen var-
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der en forbannelfe, på det vi flculle
forloffade varda ifrån lagfens förban-
nelfe. Men hvad vore Chriftus med
ali fin fortjenft och forvårfvade falig-
het ofs nyttig, om vi ej vifte dåruraf,
otn vi ej toge del dåriui. HErren år
därföre vär Gud, åfven för Belgelfens
vålgårning. Beiinna, hvad nåd Gud
dårigenom bevifar dig. Hafver du för-
tjenr, at blifva en Chriften? at tagas
ifrån få många och ftora lånder, fom
fitta i morkret och dpdfens fkugga?
at bliföa född på nytc genom vatrn

och sndanora? juplyfas af Guds
viljas kundfkap, i ali andelig visdom
och förftånd ? -«• blifva begåfvad med
tron? rvagen och renad med JEfu

*— eelakrig af hans fortjenft,
och dårmed iklådas hans rättfårdighet?
frias från fyndafkulden och fyndaftraf-
fet i råtrfårdiggorelfen och fyndavål-
det i heliggörelfen? forenas med din
Gud och Frålfare, och finaka den.til-
kommande verldenes kraft? at haf-
va alla medel, at borja hår en him-
melfk lefnad, och fedan med din Gud
lefva i en evig falighet ?

§. ?3. Denne vår Gud lofva de he-
lige. De lofva honom for fkapelfens val-
kamin g , då de, med de 24. åldfte i
Upp. B. 4: 10. nedfalla för honom, fom

futer



fitter på ftolen och tilbedja den dår
lefver ifrån evighet til evighet, och få-
ga: fiErve , tu åft vdrdig tagn pris , orÅ

ori; kraft: ty tu bafver [kapat ali ting,

oc/; for tin vilja Jkul haivu de varelfe och
aro fkapt. v. n. For Atcrlösningens val-
gåvning lofva de vår Frålfare, join ofs
alfkat bafver ,

och tvagit af vara jyndev
med Rt hlod ; och fåga med Joh. i Upp.
B. x; 5, 6. Honom väre ära och vätde,
ifrån evighet til evighet. För helgelfens
valgårning lofva de vår Gud med Ap.
Petro i i Epift. x, och fåga: Fäljignad vä-
re Gud, och vårs HErra r jfElii Chnfti
Fadcr , fom ofs fhr ■— tilfalighet v. 3,4, 5.
Men i fynnerher lofva de helige tien-
ne Gudens Jalighet och pris , ha och
kraft ■, hvarom vi nu få tala i

§. 54. Del. 111. De helige lofva
hår a) Guds falighet ,

ej allenaft den fa-
ligher, fom af Gud år meddelad hans
fornufriga kreatur, Ånglar och månni-
fkor, uran ock den falighet, fom Gud
Sjelf befirter: De lofva ej allenaft falig-
heten af Gud, utan ock faligheten i
Gud t Gud fåfom det aldra fullkomli.
gaftc våfcndet belitter den aldrafullkom-
ligafte falighet. Inter kan ftora hans
falighet innanfrån. Afund, nit, vrede,
håmdgirighet, aro fjerran ifrån hans
rhron. Sorg, ångflan och bedrofvelfe
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tora ej nalkas hans boning. Intet kan
eller ftora hans falighet utifrån.
Ljungeld, ftorm, jordbåfning, gora få
litet hans ftol fvigtande, Tom folens
ftrålar gifva honom ftörre glans. Ty-
ranners hot, otrognas ondfka och fyn-
dares olydna kan få litet bedrofva ho-
nom, fom de väldigas fårodmjukande,
de fromas boner och hans barns lydnad
kan oka hans frogd. De utvaldas fån-
ger och de fördomdas randagniflan;
Ånglarnas lofvande och djeflarnas for-
fmådande, kunna hvarken oka ellet*
minfka hans falighet. Hän år efter fm
Apoftels utfago i t Tim. 111. Then
fnlige Gud, och efter Davids i Pf. 16;1r.
nv f3r honom gladje tilfyllefi , och et hi-
fit gt v a!ende pa hans hngra handevrnnerliga.

Af denne fullkomligen falige Gud,
hafver, fåfom ifrån en lefvande kalla,
flurit och dageligen flyrer alt falighet
til hans fornuftiga krearur, få vål de
helige ånglar, fom nti fin medfkapade
falighet blifvit få befåftade, at de aldrig
mer kunna falla, fom ock ti! männifkor-
na, hvilka Gud fkapat til falighet, årer-
löft til falighet, helgat och vil helga til
falighet. Men fårnåmligaft år falighet
vederfaren och vederfares dem trog-
nom och utkoradom, hvilka Gud til
falighet utvalt, til falighet kallat och up-
lyftj til falighet omvånt och fådt pä

nytl;
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nytt: til falighet råttfårdigat och för-
nyat, til falighet förvarat och förvarar,
prolvat och profvar.

§. 5?. De helige ■ årkånna, upboja
och lofva Gud /3) för Hans pris och ara\
få väl den invårtes , fom hgger och år
grundad i hans hoga natur och hoga
fullkomligheter, hvilka i Guds pris och
åra innefattas och den utgöra; fom den
ntvartes pris och ära, hvilken gifves
honoin af alt, hvad fkapat år. Guds
pris och åra år ytterfta åndamäler af
alla hans gårningar, ty til fin åra haf-
ver hän fkapat och uppehåller alt: til
fin åra hafver hän ock återloft och
helgar månnifkan. Guds pris och åra
bor ock vara ytterfta åndamåler, af
månnifkans gårningar, fä at ehvad vi
ate eller drtcke , eller hvad vi gore, ja lo-
re vi crora alt Gudt til aro. r Cor. 10;
qi. Icke fom Gud vore åregirig, ry
åregirigheten år en laft, fbm drifver an,
at foka en åra, lom enom icke tilkom-
mer. Men, fom Gud år det fullkom*
ligafte våfendet, och fålunda fullkom-
ligen helig, Ef. 6: q. få kan ingen fvag-
her, ingen ofullkomlighet, ingen laft
falla på honom. Nej, hän år vdrdigt
hän hafver råttighet at fordra och taga
pris och aro, Upp. B. 4: ix. och det
långc mera än ea Fader och HErre,
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utan at befkyllas for åregirighet; Mal.
i: 6. Icke ellei* fom Gud behöfver vårt
lof. Nej, hän år, fom redan anfort
år, det fullkornligafte våfendet och
dårfore fullkomligen falig; i Tim. 6: 15.
Hans falighet qkas ej, om vi åre ho-
nom, den minfkas ej elier, om vi van-
åre honora : Pf. 2: x 4. Ef. 6: 1 5.
Mieli, 6: 6, 7. utan det år en evig
fanning, en ovilkorlig fkyldighet, at
det fkapade tinget (kai åra fin Skapare,
mäönifkan fin Gud.

§. 56. De helige lofva ock fin Gud
y) för bans kraft. Denna kratr år få
llor at hvarken djefvul elier verld kan
hindra henne. Sä ftor, at Gud af alla
fina gårningar varder hvarken trött elier
mhdd Ef. 40; 26, Så ftor, at hän kan
dbra alt bvad hän vil. Dan. 4; 3. Men,
fom hän ej vil något, fom ftrider emot
fina ofriga fullkomligheter och de fka-
pade tings natur, dårfore vil och kan
hän ej gora fanning til logn, elier
logn til fanning, ej rått til orått, ellei*
orått til råtr,ej dygd til laft, elier laft
til dygd. At fåga, at Gud kunde gora
det, vore, at ej prifa hans fullkomlig-
het, utan det vore at tillägga honom
fvaghet och ofullkomligher. Nej, an-
norlunda prifa och lofva de helige fin
Gud, for hans kraft a) i naturens rike,

då



da de urbriftå med David PC 33:5 —9,
HF.rren älfkar rattfärdigbet om hän
hjuder Ja ar det gjordt. /3) ! nådenes ri-
ke, at de rned Apoflelen i 2 Cor. 12:
14, fåga; Gudi väre lof , fom altid läter
o/s feger kehällä i Chrifto. y) 1 bärligbe-
tenes rike, at de med de beliga , fom (hl
fhr ftolen, ropa med bnga vbji; i Upp. B.
7: 10. Salighet honovi (nm bitter på
varoin Gudi och Lammena , och Jäga\ Amen,
lof och årfi, ocb vishet , ocb taek, ocb pris
och krajt, och jiarkbet väre värotu Gud
ifrån evighet tilevigbet. Upp. B. 7:9,10, 12.

§. 57. Denna falighet och pris, åra
och kra fr lofva de helige, i fynnerhec
vid det Romerfka Babylons odelåggan-
de, och önfka at (aligheten måtre fökas
af Gud och icke afRom : prifen ock aran
mårte tillägnas Gud och icke Rom: kraf-
ten måtre bevifas afGud, och icke afRom.
Salighet, fäga de, och pris , åra ocb krnft
väre varoin Gudi. Ty hans domtnnr nro
Janne ocb väite: Ty hän bafver dömdt den
Jiora [kokan, den medJit holeri bafver for-
derfvadt j<wdena; och bafver hamuat dna
tjenares hlod utu hennes hand. v. 2.

§. 58- Appi. T. Hafve vi någon rid
haft ordfak, at lofva Gud for den falig-
het, hän betedt vår Evangelifka For-
famling, for den pris och åra, lian in-
lagt, och den krafr hän vifat ej alle-
nafl genom det Romerfka Babylons

tyran-



tyranies forfvagande, uran öck alla fig
få kailande ftarka andars, alla befpätcares
nedtyftande; få år der vift i deffa ti-
der. Vi kuona nu fjunga om Evangelii
feger och fåga med Apoftelen i i Cor.
2: 14. Gudi vai-e lof, fom altid läter njs
feger kehällä i Cbriflo. HErren uppehål-
le fin fmorde,fom hän utkorat, at i fina
Lånder fordrifva' ej allenaft alla fråcka
andars öfvertro, uran ock låmnat Evan-
gelii ljus ali framgäng emot ali Päfvitk
och fåvifk vantro i

Men 2. Huru lofvas Gud for den-
na och alla andra fina vålgårningar ?

Finnas icke mitt i Chriftcnheten de,
hvilke, om ej med orden, dock med
gårningarna fårfmåda Gud, få at hans
namn for deras fkull varder fårfmådat
ibland hedningarna? AU din verk HEr-
re, taeko dig PC 145: 10. Himlarne
verk PC 19: 2. Soi och Mane —foglar
PC 148: 5 xo, 13. AU krsatur
i himmeten , på jordene och imder jorden
och i hafvet evighet. Upp. B. 5: 13.
(fe ock hela 136. PC) Det år ingen drop-
pe i dine brunnar, inter blomfter på di-
ne ångar, inter tråd i dine ikogar, ingen
fogel på dine berg, ingen fiflc i dine
floder, inter djur på dine fälr, fom ic-
ke med tufende röfter upmuntra dig
at lofva din Gud. Skulle då allenalt
din roft faknas ? fkulle du vara den en-
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dafte, fom ej lofvade Gud? fkullc du,
fom framfår alla Ikapade ting, ej alle*
naft fåtr en fornuftig fjål gencm fka-
pelfen, utan ock en dyrt köpt fjål ge-
nom Återlosningen , och kan f å en hel-
gad fjål genom Helgelfen, dä icke faft
mera lofva Gud, och fåga med David i
Pf. 34: 4. Fnjcr med mig HErren , ocb
later ojs med hvarandra upboja hans nnmn.

3. Hafver du underlåtit denna dia
fkyldigher, få kan du ånnu, få långe
Guds godhers, tålfatnhets och långriio-
dighers rikedom varar, omvånda och
båttra dig. O! huru lycklig blifver du,
om Guds vålgerningar, hvarmed du of-
verhopas hvart hålft du vSnder dig,
drifva dig at blygas och forja ofver
din orackfamhet, fom gör dig ej allenaft
vårrc ån de oförnufrige djuren, uran
ock vårre ån ali Guds verk, och dår-
jåmre öfvertygar dig, at du ånnu ej
kömmit til de heligas antal. Men ånnu
lyckligare blifver du, om du dåivid lå-
rer Guds Ande verka uti dig en lef-
vande tro på din Frålfare, fom vld al-
la tilfållen prifar och hallit Gud i vörd-
ning, famt gifvit ofs de hårligafte tan»
kar om Guds Majeftåt och åra, men
åndock blifvit få, fom en Guds håda-
re, domd til döden. Hårmed hafver
hän gjordt, hvad du bordt gora, och

lidir



lidit hvad du bordt lida. Tilägna dig
denna din Frålfares fortjenft, få får du
ej allenalt tilgift for det du underlårit
at lofva din Gud, utan ock kraft, at uti
din Frålfares fottpår, med de helige
lofva honom.

4„ J Guds helige på jorden, Lofvcr
Fadren, fom eder hafver heqvåme gjordt
til at delaktige vara i de betigas arjvedel
i Ijufet Col. i; 12. Lofver Sonen, [om edef
dljkut hafver ocb tvagit eder af edra jyn-
der med ht hloä\ Upp. B. j : 5. Lofver
den Heh Ande, genom hvilken Guds kårlek
år utguten i edra hjertan

, Ro m. 5; 5.
Tacker edar Gud for den nåden, at J,
uti hans lofvande, iiafven en forfmak
af den himmelfka frogden, ja, en him-
mei på jorden Pf, 92 : 1,2, 3, 5. Be-
der ock, at j mågen fä lofva Gud med
hans helige på jorden, at j ock få iof-
va honom med alla hans heliga i him-
meleu.

§. js>- Bifp. II;a Frijer med mig
HErrnn, ocb låter njs med bvarannan up-
haja hans namu, Pf. 34; 4. Prop. HErrans)
pris af de trogne på joiden och falige
i himmelen.

1:0 Hvilke prifa §. 48. —' 49.
2:0 Flvilken de prifa §. 50. 54-
3:0 Hvarfore de prifa §. jj. 57.
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Di Cp. III; a De heligas Förfamiing fkal
lofva HErran. Pf. 149: s. Pr op. HEr*
rans lof af de heligas Förfamiing,

i;o Hvilka de åro, fom höra til de
heligas Förfamiing, §. 48 49.

2:0 Hvilken HErren år, fom de lof-
va. §. 50. §. S-

3:0 Hvilka fullkomligherer de hos den-
na HErren i fynnerhet lofva,§. 54-57.

Difp. I V:a Prija ffernjalem HErran\ lofvarLion din Gud. Pf. 147: 12. Prop. Guds
pris och lof af der andeliga och him-
melfka Zion och Jerufalem.

i:o Hvilka i detta Zion och Jerufa-
Jem prifa och lofva HErran. §. 48 - 49.

2:0 Hvilken de lofva. §. 50. 53.
3:0 Hvarfore de honom i fynnerhet

lofva. 54. 57.
Difp. V:a Gndi väre lof, fom äitiä lätev

ofs feger bebällit i Chvifio. 1 Cor. 14,
Prop. Guds lof for Evangelii feger.

1:0 Hvilke de åro fom C
lofva. §.48. 49. <

2:0 Hvilken de lofva. £ for Evangelii
§. 50. 53- \

3:0 Hvarfore de i fyn-<
nerhetlofva. §. 54- 57. £
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AFTONS Å N G E N.
Tfxten, Pf. 66: i, 2,

JÄ\hgåens Gudi ali LandLoffjunger
A til at åra ham namn} prifer ho.
nom hårliga.

§. 60. Mitt hjerta är redny Gud, mitt
hjevta år redo , at jag [kai fjunga ocb lof•

va Pf. 57. §. Genom hjertat förftäs
ej den inre delen af månnifkans kropp,
ifrån hvilken, fåfom från en kalia,
pulsådrarne fora blodet, och ril hvilken
de andre ådrarne fora dem
uran fjålen den våfenreliga delen af
männilkan, fom, i krafc af htt andeliga
våfende, hafver formögenhet at forftä
och vilja, och hvilka formogenheter
röra hjertat. Når då David fåger, at
hans hj'erra var redo, vil hän fåga, at
hans fjål var redo, at fjunga och lof-
va lin Gud, Och fannerligen år fjålen
fornåmligaft denfom Gud bevifar li-
na vålgårningar. Hon år fördenfkul
ock den, fom hän befynnerligen for-
drar lof utaf. F.aft ån Gud bodde i
hela Salomos Tempel; få var dock det
aldraheligafte det rum, i hvilket hän
gaf the hårligafte teckn af fin närva-
relfe; *) altfå, faft de trogne aro den

helige
O

*) I hvilket ock Lagfens Taflor och Manaa
förvarades.



helge Andes Tempel; få år dock
deras fjål den helgedomen, hvareft
Gud lårer höra fin röft, lagr fin Lags
taflor och forvarat fin huglvalelfes Man-
na, och dårföre bor fjälen fornåmligaft
lofva fin Gud.

§. 6r. Skal detta (ke, måfte fjälen
dårtil vara redo. Redo år den, fom ej
år hindrad af någor annat. Dä år fjå-
len redo, at lofva fin Gud, når hon ej
låter jordifka ting få fyfelfåtra fig, at
hon förgäter fin Gud. De trogne haf-
va handen vid plogen, men hjertat hos
Gud, fålom en Sjöman hafver handen
vid ftyret och ögonen til himmelen.
Redo år den, fom forefett fig med det,
fom behöfves til hans åndarnåls vin*
nande. Då år fjälen redo, når hon år
fårdig med alt, fom fordras til Guds
lof, men hvad fom dårtil fordras, få vi
höra af Texten, och i anledning dår-
af betrakta;

De frognas hjerta [ajoin bereåt (it
fjunga och lofva (In Gud.
i:o Hiivu bjertat leredes til Guds lof,
2'.0 Huru de trogne fjunga och lofva finGud.

§. 62. Del. I. De trognas hjerta årheredt til at fuuga och lofva Gud når cd) 1
Horn. F. Voi, VL St, 1. F för»



forftändet finnes en fan n och rilråckclig
kundfkap om Gud och hans namu , fom
det herer i Texten: Frögdens Gudi , /o/-
fjunger til at Ira hans narun. Guds
namn år ej allenaft hans våfenteliga
narun, JEHOVA, fom tilkommer imet
kreatur Ef. 42: 8- eller de öfriga namn,
fom Gudi rilågnas: utan ock Gud Sjelf,
Pf. 20: 2. til lit våfende Joel. 2: 32. e-
genikaper, 4 Mof. B, 9: 16. och gärnin>
gar, Joh. 17: 26. ty fåfom det ena tin-
get ildljes ifrå det andra igenom defs
namn 5 altfa vördas under Guds namn,
alt det hos Gud, hvaruti hän uppenba-
rat fig, alt det, hvarmed hän fkiljes
ifrå alla andra ting.

§. 63. Hjerrat beredes ock til Guds
lof når /3) i viljan upvåckes en karilla,
en rorelfe, fom fvarar emot kundlkapen:
i forftändet, en frogd i Gudi, hvarom
det heter i Texten: Frögdens Gudi ali
Land. Denna frögden kan ej annat an
upkomma hos den trogna fjåien, når
hon betrakear Guds verk och gårnin-
gar, hvilka i anfeende til månnilkan,
ej åro annat ån vålgårningar, och det
få uti naturens rike 1 anfeende til Ska-
pelfen, fom i nädenes rike, i anfeende
til Arerlösningen och Helgelfen.

§. 64. Guds barn frögda fig ofver
Guds godhet i naturens rike > ofver de

ikä*



flcapade och af Gud uppehållne ting
i verlden, hvilka Gud låmnat ofs ej
allenaft ar befkådas uran ock at nyrtjas.
Uri hvarc och et kreatur, ja det minfta
grås hånger en droppa af Guds god-
het, hvilken, når den fmakas af en
fund kropp, forordfakar en fåt frogd
i hjerrat. Gud kröner äret meå Rt goda,

ocb bnns fotfpär drypa af fetma. Pf. 65:
t2. Så många kronor, få mycken frögdj
få många forfpår, få mången ljuflsg
ka n da. Du fär vara glad i dit arbete,

ty tbet år en Guds gdfva, Fred. B. 5: 14.
Du fdr i goda dagar vara glad; och tben
onda dagen taga ock til godo, Cap. 7: 15.
Du får äta titt brod med frogd, och dric-
ka titt vin med godt mad, Cap, 9: 7,

Sålunda år denna frogden ej fordotn-
melig, uran tillåren och olkyldig; men
få år den dock vida fkild ifrån Guds
barnas andeliga frogd. Ty utom det,
at de ej altid hafva mycket af detta
timmeliga goda, få måfte de dock, ora
de ån hade alla Salomos nöjen, åra
och fkatter, med denna vifa Konungen,
bekånna at alt detta år fåfångligit.

§. 65. De trognas rårta, ftorfta och
beftåndiga frogd år dårföre öfver Guds
vålgårningar i nddenes rike , öfver den
falighet, fom deras Frållare dem för-
vårfvat, och den helige Ande beredt

F 3 dem



dem dl. Hår år JEEus deras FrålEare
om hvilken de rhed Maria må Eåga;
Min f jäiprifar ftorltga HErran , och min
nnäe frögdar fig i Oudi minom Frålfare.
Luc. i: 47. Hår år utlcorelEen cil Ealig-
het: De frbgda fig derfore , at deras
namit aro Jkrefne i bimmelen. Luc. 10: 20.
Hår år deras råttfårdighet, hvaröfver
de med Efaias må utbrifta: Jag frögdar
mig i HErranoni och min f jäi ar ghd i
viinoin Gnd

, ty hän hafver mig utiklädt
tned falighetenes kläder och dragit pä mig
råttfårdighetenes kjortel. EE 61: 10. Hår
år forlofsningen ifrån alt ondt. De
kuuna då Eåga med David; Far nu åter
tilfreds min jjål, ty HErren gör tig gndt.
Ty tn hafver uttagit viina fjäl utu dode-
nom, min bgon ijrån tårar ,

min fot ifrä
fa/l. PE. 116: 7, g. Hår ar våntan på
ytterfta dagen, fåfom deras lonings,
kronings och EörloEsningsdag, hvarfore
de, efrer JEEu upmuntran i Luc. 21; 28-
kurina fe upp och lyfta fin bufvud upp ; ty
ta rialkas detas fbrlolsning. Hår år hop-
per om det eviga lifvet, thereft år glå-
dje tilfyllefl, ocb et lufligt väjende på Guds
hogra hand evinnerliga. PE. 16:11. Hvil-
kens hjerta må ej hårutaf inragas aE
frogd, hålft når haa eftertånker på
hvad Eått HErren fårvårfvat oEs denna
Ealigheten? Gud blef månnifka, at go-
i-a ©Es månnifkor delaktiga af Guds na-
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fur. Hän nedfteg på vår jord, at up-
taga ols i fin himmel. Hän dog for ofs,
at vi fkole lefva genom honom. Frög-
der eder då j rrogne fjålar! Drånker
ali eder forg i delta ljufva betraktelfer!
Detta rika åmnet väre dag och natt
för edra ögon! Goren j der, få fkal
eder aldrig fartas frögd, få år ock edert
hjerta redo , at fjunga och lofva eder
Gud, Huru der bör Ike få vi höra i

§. 66. Del. 11. Når hjertar fålunda
år redo, lofva de trogne fin Gud a) med
orden och tungan. Når deras hjerta
öfverflödar af frögd i Gudi, få talar
dåraf deras mun, at de ock upmuntra
andra, ja ock ali lanä , at frögda s Gudi,
fom det hster i Texren. Tånke vi
fjelfve vårdigt om Gud, få långte vi
ock at upvåcka andra ril anftåndiga
tankar om detta höga och Majeftåtifka
våfendet. Den fom fjelf fmakat och
fett, huru Ijuflig HErren år , upmun-
trar ock andra at följa med, Då kan
munnen ej tiga, fom David i Pf. 116:
10. fåger: Jag tror , derfore talar jag.
Huru Ikulle icke munnen tala då Chri-
ftus och hans Ande bo i hjertar. År
grunden lagd i hjertar genom Guds
vålgårningars lefvande kånnedom, da
tånker, då dicktar, då öfverflodar hjer-
tac för andakt och frögd: då utgjuter

F 3 der



det fig fom en ftrom: då år det en
fkatckammar, hvarucaf maa kan håmra
det ena och der andra goda: ja, ofta
kånner hjerrat rner ån munnen kan lit-
tala.

§. 67. Men de rrogne tala ej allenaft til
Guds lof, uran de aro ock beredde at
pS) lofjjunga til at åra bans mimn , fom
derherer i Texren. De loffjunga e.] alle-
naft med fin röft uran ock med fpel, fom
David upmuntrar til, uroin flere llåilen, i
PC 150: 3. och folj. verfer, då der herer:
Lofvsr Gud med hafuner med vdl-klingan-
de Cymbaler. De tala emellan fig med Pfal-
mer och Loffanger och andeliga vifor: /jun-
ganctes och [pehmdes HErramm i deras
hjerta. Eph. 5: 19. Gud fer vål håldre
de finas frogde-rörelfer i hjertar, ån der
hopfökta lof, fom fkrymtares mun utra-
3ar; Dock fom hän Ikapat kroppen (a
vä! fom fjålen, få vil hän genom krop-
pana lemraar, få vål fom af fjålenes
fdnnogqnherer lofvas. Anvånder då eder
mun och runga at loff junga HErren, bru-
ker ock dårtil Muficalifka Inftrumenter;
men forgårer ej, ar j ock med edert lef-
verne fkolen lofva Gud, om j efter Guds
b?fallnino- i Texren fkolen y) prifa ho-

, c ,P >J r 1

nom uarnga.
§ 68. Vår dyrafie Frålfare, fom båft

vsr burn hans himmelfke Fader vil och
bor prifas, lårer ofs jdetta, då hän i Math.

j;be*



5; befaller: Låter edertljus i himmeten,
ooh i Job. 15: g. fåger: Tberuti är mm
Fader prtfad , at jbaren mycken frukt. Men,
ftåmma ej gårningarne öfverens med qr-

den och tungan, fä herer i Amos 5: 23.
Haf bort tina vifors buller ifrån mig ; ty jag
orkar ieke hara titt F[aitat e -Jpel. dyjag vet
edor ojvertrddelfe, then mycken är, och edra
fynder, the tber (tarka aro. v. 12. Men når
bjertat kommer öfverens med munnen,
och hjerrar och munnen med gårningar-
ne, dä år der en Gudi behagelig cfverens-
ftåmmelfe, då prifas Gud hårhga. ,

§, 69, Appi. I. Oi ar alle de, hvilkas
hjerran ej aro redo at fjunga och lofva
Gud, måtre håruraf upvåckas a) at iåra
Guds Ande upvåcka deras forftåad, få at
de rått känna lin Gud, och upvåcka en
frogd i Gudi /3) at medupriktig ånger år-
kånna alla de fynder de begått genom
Guds lofs åfidofåttjande 7) under fin forg
fly til lin Frålfare, fom upfylr alla de Ikyl-
digherer, hvilka de i anfeende til Guds
lof forfummar, men ock lidit alt det ftraff,
de med Guds vanärande dragit ofver fig,
r. (J O

d) At af honom håmta krafr, ar efterföi-
ja honom i Guds lof och pris.

2. O! at ock alle,, fom af Guds Ande
lårt huru de (kola loffjunga och prifa
Gud, mårte for den nåden tacka honom,
och, om de ej kunna få ali Land upmun-
trade at frogdas Gudi, loffjunga ar åra

hana



hans namn och prifa honom hårliga; de dock med
fina barn, af hvilkas mun Gud ofta bereder och
vii hafva beredt fitt lof, mStte få långe med gla-
dan mun lofva Gud Mr på jorden, til defs deras
nögdafte arbete och gladafte ftunder blifva, at fä
med helgonen, utan återvåndo, lofva honom i
himmelen.

§. 70. Difp. 11. Pf. 9:3. Jag frvgdnr mig, och dr
ghd i dig ; och lofvnr ditt namu du dldrnhfigfte,
Prop. En Chriften, fom frögdar fig i Gud och lof.
var hans namn.

1:0 Karu hän frogdar fig i Gudi g, 6a >— 65.
a:o Huru hän lofvar Guds namn §. 66 68»

Difp. 111. Pf. 92: 5. UErre du ISter mig ghde-
Jign fjungn om dim verk, Prop, En Chriften fom
gladeliga fjunger om Guds verk.
i;o Guds verk hvaraf glådjen upkommer §. 6a -65.
2:0 Huru en Chriften därom gladeligafjunger g. 66.

68.
Difp. IV. Pf. 100: 1, a. Sjunger Gudi gladeliga.

Prop. Guds barnas glada Loffång.
i;o Deras glådje §. 6a 65.
2:0 Deras Låffång %. 66 68.
Difp. V. Pf. Ix7: 1. Lnfver HErfan, alle Hed-

ningar; prifer honom ali folk. Prop. En Chriftens
önfkan, at alla hedningar och alt folk måtte lof.
va och prifa PlErran.

i;o Gladeliga §. 6a 65.
a:o Hfirliga §. 66. 68.

UPSALA,
Tryckfc hos Direfteuren Joh. Edmav.



PREDIKNINGAR

öfyf.r

ANDRA
HUFVUDSTY CKET

i
CATECHESEN,

AF

ANDERS CHYDENIUS*
Th. Dogt.or, Frost och' Kykkohesbe

i Gl. Carlebt,

Voi. VL St. 2.

Med Kongi. Mnjits Allcrnådigjfe Privilegio.
~\. /\Avy\./\y -

—\/v, /

UPSALA,
hos M. SWEDERUS k, a. b.

1754-



Imprimatur.
Upfala Confiftorium Ecclefiafticum

d. ig Junii 1783*
Ad mandatum

Sven Wijkman Casparsson

E .O. Th. Adj. o. V. Conf.v. Not.



Muy.cigioi öi jj.T) I&ovtss , km mssveeavti f).
Joh. XX; 29,

I. PREDIKAN.

s*Efu lät tnig ftådfe harja
Vti Tig alt hvad jag går,

At jag måtte fvamgäng fpårja
Ocb fu fädant Jlut Joni bör!
Kävi 0! jEfu biif mig när ,

Lät mig blifva ther tn åv!

§. I.

lag vet pa hvem jag tror , ocb är i>ijs %

t/ at hän jårmär förvara mit hetrodda
gods intill den dagen. 2 Tim. 1: 12.
Så kunde den flora hedningarnes Apo-
ftel med full trygghet fåga; men det
kunde Vifst denna tidfens judar eller
hedningar icke göra, och icke på långt
når en gång alla s ibm redan denna ti-
den buro det Chrillna namnetj ry haa

Horn. F. Voi vi. St. 1. G 2
'

Ida-
.

t) Med denne devife voro närvarande Predik-
inngar beledfagade ifrän Pfoften Herr Doct A.Chydenius, fbm ärhöli den utfatta faeloningenaf 15 Ducater i Guld.



klagar, at de Tom i Afien hade antagit
JElli låra , våndt llg ifrån honom, bland
hvilka hän i fynnerhet klagar öfver
Pbygellus och Hermogaies v. 15 och De-
mas, ibm ock ofvergifvit honom ochfått kdr-
lek til thenna verlden. Cap. 4 : xo. Det ko-
llade i Apoftelcns Pauli tid mera at bekån-
na lin rro, än i våra urvårtes roliga,
men tillika fåkra och kånliolöfa tider
Af hela detra bref fes rydeligen med
hvad omhet och innolla rårelfe hau
fkrifvit der: hän lag för lin tros bckån-
nelfe i hand och bojor i Rom , och var
detta hans andra ellcr iidfta fängelfe,
dår hän dageligen lag döden for hna 6-
gon, och fåger dårfore: Jag offras nu
ocb tiden tilfiundar at jug (kai Jkiljas bd-
dan. Cap, 4: 6. Hän hade i detra fitt
fångelfe redan en gång ilått til förhor
och klagar, at alla den Chriftna trons
bekännare hårvid öfvergåfvo honom,
och HErVen allena ftod med honom ocb
ftyrkte honom V. 16, 17. Martyr - kronan
var ej eller långt borta, den hän med
ftor frimodigher och glådje emottog v.
7,8, emedan hän foljande året blef et
mål för den gfymma Neros blodtorft
och raferi. Si i fådanrfall, Vålfignade
Ahorare! koftade det pa at fåga: Jag
vet på hvem jag tror.

§ 2.
Men hvad var det då hän viiste?

Han



Hän vifste fårft pii hvem hän rrodde j
hän kånde den Guden fom hän bekån-
de ooh dyrkade. Upfoftrad bland de
Skriftlårde, upammad af en flug judifk
Rådsherre i alla gamla Teftamenters ftad-
gar och en den riden hogaktad Phari-
failk lårdom, hade hän ifrån barndo-
men fårt fig begrep om Guds Majeftet
och höga egenfkaper, hvilka likvål
lågo likafom döda och vårkade ingen
forbåttring i hans hjerra, alt tildes hän
feck Te och kanna den andra Reponen
iGuddomen, fin och hela verldenes for-
barmare, och den rredje Perfonen den
Helige Ande fick förkrofsa hans hög-
modiga och egenråttfärdiga hjerra, och
leda den fjuka fjålen til lin låkare; då
fick hän förft nya kunfkaper och de
förra renades och blefvo lefvande, få
at hän fjelf betygade, der hän anfåg
alla fina ofriga inligter, hvilka efrer
den tidfens lårdom ingalunda voro fmå,

for fkadd ,
emot den ofverjvinne/iga vars

HEvras JEju Cbrifti kunfkap. Phil. 3 : 8.
Hän vifste for der andra åfven bu-

rn hän rrodde. Apoftelen kånde med
fraårta fig vara af naturen ett forloradt
far i ulfvens fatans käftar , men fig dock
få af den evige Fadrens fkote en dyr-
bar fkånk hans endafte och aldrakårafte
Son, fom i fin Mandom hade ncdflagit
morkfens magt och med fitt blod kopc

G g ho-
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honom fri ifrån et evig fångelfe; hän
kånner i fin fjål en ofvernaturlig krafc,
verkad af Guds Ande, at fly ril HEr-
ren JEfum, fin och hela verldenes Frål-
fare; hän flyr, hän fatrar, hän hål’er
honom, och tilägnar fig hela hans for-
vårfvade falighet, och vil fäga: låfvad
väre min falighets Gud, Jag vet på
hvem jag tvor.

For det tredje viiste hän ock at up-
penharligen hekanna pS hvem hän trod-
de. Hän beråttar nåfl: for vara ingångs»
ord, at hän led fina hand och bojor
for fin tros och Chrifti namns bekånnel-
fe Haili, dem hän vid fina forhor med
alfvare tagit i forfvar, på det at pre-
dikan om Chrifto genom honom fkulle
ftadftftas, 2 Tim. *6. 17, och hårfäger
hän at hän icke fkåmdes för denna fin
tros bekånnelfe, ty hän vifste på hvem
hän trodde.

§• 3-
I anforde orden låger hän fedan:

av vifs , at hän fårmår f lvvava mit
hetrndda gods in til den dagen, Hår
forklarar Apoftelen åter, hvad denna
hans oryggeliga tro värkade hos honom,
nemligen en vifsher om en ftor nåde-
lon i himmelen af fin dyra Frålfare,
den hän hår kallar for fitt betrodda
gods. Den Heliga Skrifts utrolkare åro
vål ej af gnahanda tanka derom, hvad

Fan-



Paulus hår forftår med fut berrodda
gods och med den dagen til hviiken
der (kai forvaras; men faken blifver nog
tydelig, då vi jåmfore detta med hvad
ban fjelf i Cap. 4: v. 6, 7 , 8- fåger: Jag
offras nu , och tiden tilftundar , at jag /kai
fkt/as heidän, jjag bafver hamput en god
kump, jag bafver fuUhordat loppet , jag
bafver hallit trona. Hårefter dr mig får-
varaå råttfdrdigbctenes krona, hviiken HEf~
ren mig gijvei [kali på tben dagen , then
rattfårdige domaren. Hän talar ju i des-
iä orden om fin tros karnp och feger,
och om den vifshet hän hade om fin
nådelcm, den hän hår kallar råttfår-
dighetens krona, hviiken hän ej alle-
nail: hoppades fä, litan hän var få vifs
om den , ibm hade hän den allaredo
i fina hånder ; den år, vil hän fåga, i
godt forvar: hvarken fynd , d jefvul eller
verld , ingen tyran, inga plågor, irke
en gång fjelfva den grymma doden
kunna beröfva mig den. Likaledes för-
klaras hår tydeligen hvad dag hän ta-
lar om, nemligen dodfens och domfens
dag; ty då , men ej forr, blifva JEfuvånner hårligen kronte.

§. 4.
År nägon af Eder, Ålfkade i HEr-

ranom ! fom icke fer hårvid, huru lyck-
lig denna Guds maa redan var, då hän ,

ån vandrande i dodligheten, hunnit til
G 4 en



en £a glad och oryggelig vifshet om
fin föreftående ftora falighet ? Om
] icke ip-ed et fiendteligit förakt an-
feen alla vara uppenbarade fannin-
gar, upkommer uran ali tvifvel hos
eder åtminftone en onfkan, at med
Paulo åga et lika ofvikeligit hopp om
denna rättfärdigherenes krona, och jag
förenar i dag min med alles Edre onlk-
ningar, både för mig fjelf och eder
alla , med en glådjefull förfåkran, at
den Snnu kan århållas, allenaft vi med
alfvare och i rått ordning föke den.
Men vi fe hvad dårtil fordras, nemli-
gen at vcta vifst på hvem raati tror, at
denna tron år lefvande hos ofs, få at
vi med Paulo finnas behjernde at bekån-
na den , om det ock fkulle fke med
förluft af alt vårt timmeliga goda. Hvad
fkole vi då fåga om vår tids Chriften-
dom ? Det år ingalunda underligt om
denna vifsheren hos de fiåfte ibland ofs
faknas, då många finnas, fom icke en
gång åga en bokftafvelig kunfkap i fin
falighers. fak, och an flera hos hvilka",
om den ån finnes, ligger den dock docl
och hjertat dåremot heh och hallit ned-
fånkt i orårtfårdighet och verldflig hi-
fiä, Sådane kanna dårfore aldrig få-
ga: Jag vet på hvem jag tror, och
ån mindre vara vifse om den tilkorm
msnde fifiighet, lom dem år til buds.

At



At bota defsa Zions refvor, at uphjel-
pa en forfallen Chriftendom, blir dår-
fore nodigt, at med eftertryck fore-
ftålla hvem vi fkole tro uppå, och bu-
rn denna tro bör vara befkaffad; ty
hvad år vår Chriftendom utan en få-
dan tro, och vår lyckfalighet utan det-
ta hopp? Vi åre fom Paulus fkrifver
om de Ephefer fore deras omvånde!fe s
utan Cbriflo ocb frdtnmande ifrän loftjens
tedament , intet hopp hafvnnde , ocb aro
under Chriftna namnet likvål utan Gud
i verldene, Ephef, 2:s 2. Måtredå Zions
våktare ratt veta med Paulo på hvem,
de tro och med en liflig karilla åfven
forkunna androm hvad hopp HErren kal-
lat ofs ti/, ocb burn rik bans arfs bärlig-
het av mi belgonen F.ph. i : rg,

Vår Apoftohfka Tros-bekånnelfe 5

fom af den falige Luthero forklaras nti
vår lilla Careches, och utgör det Andra
Hufvudftycket däruti, och af ofs genorn
Guds Nådiga biftånd kommer i ord*
ning at afhand'as, gifver ofs den båfta
anledning at profva vår tro och uplifva
yårt falighers hopp,

Men innan vi komme ril derta huf-
vudåmne, blir ofs nodigt at få ätmin-

et kort hiftorifkt begrep om den-
na vår tros - bekånnelfe.

_

§• 5-
Den har ifrån åldre tider tilbaka, ut-

G 5 ora



om Stfkilliga andra nam n blifvit kallad
7ro, eller Troshekännelfe , emedan den
innefarrar vigtiga Hufvud låror, fom de
forfte Chriftne bekinde om den Heliga
Treenigheten och des välgårningar; men.
har tiliika fått, uran tvifvel forft i den
Ofterlindfka Forfamlingen, namn af
Symbolum, fom egenteligen betecknar et
flciljemårcke eller löfen, hvarigenom
Chriftna namnets råtta bekånnare, fäfom
Chrifti andelige ftridsmån, kunde Ikiljas
från både Judar och Hedningar.

JEfu forfta (åndninge bud hade ej al-
lenaft i Hans egen Skola blifvit om hans
heliga låra noga undervifte, uran de blef-
vo ock på Pingeft dagen efter hans him-
melsfård ,

fåfom ock längre fram af den
Heliga Anda undervifte uti alla til vår
falighers låra hörande nodiga ftycken ,

hvilka ingalunda forfummade, at efter
fin måftares befallning Marci i6i 15, med
alfvare predika Evangelium, dä de med
Apoftelen Paulo troligen förkunnade li-
na åhörare alt Guds rad Ap. G. 20: 27. och
det med den oförtrutenhet och flit, fom
famma Apoftel lårde fin kare Timothe-
us, at halla på i tid och otid 2 Epift, 4: 2.
Men da den Chriftna låran i en haft ut-
bredde fig bland millioner Judar och
Hedningar , och denna låras bekånnare
afven under de fvårafte förfoljelfer vun-
no en allmån kårlek, fom Lucas redan

• vifte



vifte beråtra Ap, G. : 13. ooh det intet
var mojeligir, at alla Tom antogo detta
namnet, huono blifva få noga underråt-
tade om JEfu låras hufvudftycken, hån-
de fig at Hedningar, Corn hvarkenkån-
de Gud eller Chriftum, ftucko fig in i-
bland de Chriftna, och många af om.
fkårelfen, fom hvarken låtit undervifa
fig i den Chriftna läran, an mindre an-
tagit den, foro ut for korflig vinnings
fkull, at foreftålla fig bland Hedningar-
na råfom Chrifti fåndninge bud och pre-
dikade honom, men utan ordning och
fammanhang Sådant kunde ej annat an
väcka de trognas upmårkfainher och
fordubblä deras åhoga til en noga un»
dervifning och at antaga fig en rroa be-
kännelfe, fåfom en lofen hvaraf de kun-
de igenkänna bvarandra, och urmonftra
alla under detta dyra namnet fig dofian-
de Judar och hedningar *), hvilken Tros-
bekånnelfe alla borde kanna och antaga
innan de genom Döoelfens Sacrament fin-
go antagas uti forfamiingens gemenfkap.

§. 6.
Men huru denna trosbekännelfe fått

namn af Apoftolifk bör jag åfven med
na-

*) Ruffinus expofit, in fymb. Apoftol. pag.
154, Jeaif. Gerh. Joh. Vpffius de tribus fymbolis,
Djffert. 1 §, 18 och folj, och Joh. Franc. Budde.-
us in Ifagog, sd TheoJ» univerlam jr, cap.
» $■ «



några ord underråtta eder om. Långt
ifrån at den fkulle leda fin uprinnelfe
eller fammanfättning ifrån fjelfva Apoft-
larna, fåfom flere af det mörka Påvifka
tidehvarfvets fkribenter vilja påftå, få
Jångt, at de dikta vifsa ord daraf i hvar-
je Apoftels mun, hvilket dock vid for-
fta påfeende år få blottat på Hiftorifka
grunder och bevis, at det föga förtjenar
vederlåggning. Jag vii allenaft nåmna
de hufvudgrunder, hvarfore en fådan
tanka år naftan allmånneligen forkaftad,
åfven af en del Påfvifka Skribenter,
nemligen forft emedan i Evangelifter-
nas och Apoftlarnas fkrifter den hvar-
ken finnes inford eller omnämnd, hvil-
ket ofelbart fkedt om den hafr en ome-
delbar ingifvelfe til grund, och af A-
poftlarna blifvit förfamlingarna antvar»
dad. För det andra emedan de forfta
Chriftnas fkrifrer fom lefde til fyra
hundrade år ifrån Chrifti fodelfe nåm-
na nåftan ingen ting om hela den A-
poftolifka Tron, ehuru de hade mång-
faldiga tvifter med kåttare innom for-
famlingen, fom med detta vapen af
Apoftlarnas egen hand hade kunnat kar-
vas, hvilket de ingalunda underlåtit at
nyttja, om det värit at tilgå. För det
tredje vederlågger fxg denna tanka åf-
ven af fjelfva trosbekånnelfens innehåll.
Et Apoftolilkt ellei* råttare fagt Gud-
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domeligit monfter i denna delen hads
vifserligen värit fullkomligare ån detta,
dår många grund-articlar i vår låra ,

fåfom om förfoningen, om tron hvar-
med den anammas , om Sacramenterna
med flera, aldeles faknas. For det fjer*
de år den Apoftolifka tron ingalunda
den endafte fom i åldre tider värit i
forfamlingen antagen: de voro ganfka
många och hvar forfamling hade na-
ftan fina egna, hvilket ingalunda håndr,
om denna hafr fitt npphof ifrån fjelf-
va Apoftlarna. For det femte år det
åfven bekant afKyrko - Hiftorien at den-
na Apoftolifka Tron tid efter annan im-
dergått många åndringar och tilöknin-
gar, hvilket de trogna ingalunda rillåtit
om de fjelfva fått den utur Apoftlar-
nas hand.

Af heh annan grund har den fått
fttt namn, nemligen emedan den inne-
håller en lårdom om den Treenige Gu-
den och hans vålgårningar, fom aldeles
år enlig med den låra fom Apoftlarna
i fin tid genom Guds andas omedelba-
ra ingifvande fjelfve hafva predikatoch
upfkrifvit. Och vilje vi åndteligen föra
dels ålder på något fått til Apoftlarnas
tid) få finne vi grunden til den famma
vara redan lagd af Guds Son JEfu Chri-
fto verldenes Frålfare i Math. ag : 19. dår
hän befaller fina Apoftlar at på ut ocb

lå-



lava alt folk ocb dnpa them i Namu Fn-
ders ocb Sons ocb thens Helge Andas. Apoft-
larnaålåg fåledes efter denna befallning,
at förft låra alia dem, fom de ville dö*
pa j hvilka til den ålder komne voro ,

at de kunde fatra något om Gud; och
efter fom de borde dåpas i Treenighc-
tens namo, faller det tydeligit, at de
aldraförft borde låras at kanna denna
for alt fornuft okånda hemligheten } om
tre Perfoner i en Guddom och därorn
aflågga fin tros bekånnelfe.

§• 7*
Hårvid frågas vidare med flsålj hvem

må dä vara des ratta uphofsman> då den
likväl kunnat tilvinna fig fkygd af A--
poftlarnas allmänt vördade namn? For-
fattare af de förfta tidevarfvens händel*
fer i Chriftenheten utreda ingalunda det-
ta> men af alt hvad af dem i detta åm*
ne kan finnas, fer man rydeligen, at
denna tros bekånnelfe ingalunda värit
någon enfam forfattares fofterj emedan
den på olika tider och orter linnes va-
ra altfor olika åndrad och rilökt, och
fynes troligatt at den redan vid til är
komnas döpelfe blifvir i Apoftlarnas rid
eller ftraxt derefter börjad med en kort
bekånnelfe, at de trodde på Gud Fader,
Son och den Heliga Anda, men at den
fedan blifvit i anfeende til irriga menin-
gar, fom upkommo i den forfta forfam-
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lingen, rid efter annan forokr af de ren-
låriga och råttrogna med en ellei’ annan
tilfatts, den de, fom ville antaga den
Chriftna läran , fkuile årkånna, innan
de ilåptes til Forfamligens gemenfkap ge»
nom Uopelfens Sacrament; på det den
Apoftolilka läran derigenom kunde bi-
behållas i fin fårfta renher *). Derfore
hafva ock vår Evangelifka Tros bekån-
nare ftålt denna Apofiolifka tron fråmft
ibland fina rros bekånnelfer, at deras
motftåndare matta fe, der de hlijvit icke
annorlunda ån den forfta forfamlingens
trogne ftndigt ftändavde uti Apoftlarnas
lärdom Ap, G. 2 : 42. Denna Apofiolifka
tro bar åfven den falige Docl. Luther i
andra hufvudftycket lagt til grund for
vår tros byggnad i fin Cateches, den
hän i trenne fårfkilte articlar tydeligea
fprklarar. Orfaken til de mm hän gif-
vit dem i Catechefen, nemligen at de
Utgora_ andra hufvudftycket deruti, ei-
ler följa ftraxt på Tio Guds bud, up-
gifver hän fjelf i fin ftorre Cateches va-
ra den, at då vi i Lagen fått ofs våra
plikter fårefkrefnä, vifa trones artiklat
hvad godt vi undfått och ån hafva at
hoppas af vår Gud. Lagen befkrifver
ofs våra fkyldigheter, men trones ar-

-tik-

*) vide Pefrutn Kingium in hiåoria Symboli
Apoltojid, Cap H, HI, IV, V, & VL



tiklär gifva förmåga at iaktrrga dem.
Den forfta artiklen *fk.ai i dag gcnom
Guds näd fyllofåtta vär upfnårklamher.
Årnner år icke mindre vidftråkt aa
vigtigt, derföre anhåller jag.hos minä
k. åhårare om tålamod. Men för Dig
Du ftore och Treenige Gud böjer jag
mig i ftoftet och beder öm näd , at fä
låra i dag veta och rått forklara på hvem
jag tror och at denna tro måtre blifva
rått brinnande i mir och minä åhöräres
bjertan! Fader vår <Scc.

Texten. Then Apoftolifka Tron,

Forfta Artiklen.
Jag tror på Gud Fader Alsmågti •

gan , Himmelens och Jordefiss
Skapare.

Hvad är der?
Jag tror at Gud hafver mig [ka-

pat och &c.

i 8.
I anledning af denna Vår lipläfta Text?
Vilja vi i Herrans Heliga namn, med
hvar andra betrakra :

Guds fiora vålgårningar efter den
Forjia Anikelen.

Hvar-



Hvarvid vi

/) hara Inra kanna dejja vålgr.rningars
hbga urfprung , elJer vår Fdlgorare.

2 ) ?;W vordnad fora ojs til finnes de
bitharande vilgårnirigav och

3 ) hvad deforhin da ofs ti/.
Tn helga ljus , Nådenes pnrt

Uplys ofs &c. N;o, i 81- v. 2.-

Forjia Delen.
Atråtr låra kånna vår vålgorare

komraa vi at i dag' fäfta vår upmårk-
famher vid tienne hufvud omftåndighe-
ter, nemJigen at förft underföka den
vigtiga fatfen: om det gifves någon Gud,-
något evigt uphof, hvaraf denna verlden
hårftammar; for der andra, hurudantdet
år til fina höga egenfkaper, och för det
tredje,at i denna Guden aro tre Perfoner.

Den forfta och aldra vigtigafte fan-
ning, fom vi tro och bekånna, år uran
tvifvel den, at en Gud år til, då vi få-
ga : jag tror på Gud Fader ahmågtigan.
Jag menar raig vål icke hafva bland mi-
nä åhorare någon få gudlös fjål, fom
ville forneka denna fanningen nti vår
Chrifteliga religion; men fom det Gud-
domeliga våfendet år för ofs ofynligit
och fåledes af de ting, fom blott med
tron böra fattas, fom Apoftelen Paulus

Horn. F. Voi. VI St. 2 H iå-



lårer Ebr. ix : i. och tron åter bor haf*
va fina oryggeliga grunder, om dcn ej
fkal fårtjena namn af vantro eller vid-
fkeppelfe, blifver det nödigt för ofs at

updaga dem,pä det vi med Tamma Apoftel
ma vera på hvem vi tro Tim. i; 21.
Dertil behöfves ock ej mera, an at jag
på en liten ftund öpnar för Eder tvån-
ne böcker, af hvilka den ena kallas na-
turens, och den andra uppenbarelfenS
bok. Den förra åga alla förnuftiga ior-
denes inbyggare, den fednare ej andra
ån vi, fom kallas Chriftne, tillika med ju-
darne, Tom dock måfte Takna den dyr-
bara hålften deraf, nemligen nya Tefta-
mentet. Och föriiår jag hår med nara-
rens bok ingen ting annat, än hela den-
na verldenes byggnad, himmel och jord
med alt hvad deruti åro.

9•

„

Vål an, lått ofs då op na den, och
underföka cm vi deruti firma några be-
vis derpå at en Gud måfte vara. Med
minfta eftertanka blifva vi varfe at grun-
den til alla vara kundfkaper ligger i år-
farenhet. litan at Te, hora och kånna
något, veta vi ej heller det aldraminfta,
uran åro långt blindare ån de flåfta lef-
vande djuren. Igenom denna ärfaren-
heten antaga vi ofs oryggeliga grund-
fanningar , genom hvilkas tillåmpning
vi fedan upfinna många helt nya och

tilföre-



tilforene aldeles obekanta. B!and de af
årfarenheten opnade grundfanningar är
åfvea den en, at alt hvad fom vi Te och
vera vara til, måfte hafva någon orfak
til fin varelfe ; ty hela naturen predikar
for ofs dageligen, at af inter blifver in-
ter ; men år något måfte det ock hafva
hafr någon orfak, hvilken fats åfven
derfore få allmånr vunnit burfkap hos
alla månnifkjor, at den, fom ville neka
fien Tamma och fåga, at af inter uran
någon orfak kan något vara, utmön-
ftras den fnart ifrån fornuftigas antal
och finner endaft firt rum ibland dårar.
Denna nodvåndiga orfaken til hvart och
et rings varelfe , måfte finnas antingen
i fjelfva ringet cller utom det Tamma.
Vi må ej tala ftort om andarna, hvars
våfende vi föga kanne; dock kumia vi
Auta af hvad vi årfare om vår egen fjål,
fom noga vet af fig fjelf, at den inga-
lunda åger den aldraminfta kundfkap el-
let fårmåga at kunna vårka något til
fin egen varelfe, och måfte fåledes haf-
va orfaken dertil utom fig. Men når vi
vända vår eftertanka til de lekamliga
ting, fom forekömma ofs i den fkapade
verlden, fe deras fammanfittning af na-
ftan oråkneliga liflöfa och ovårkande de-
lar, fom til alla fina flyttningar och för-
åndringar fordra någon utanifrån vår-
kande krafr, få blir flutfatfen åfven få
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I&tt, fom oryggelig, at grund - orfaken
til deras väreile och befkaffenhet måfte
fdkas helt annorftådes ellei* ucom dem.
Månniika! finner du dig icke uri derra?
vil du icke rro orfaken til v alla tingeas
varelfe vara urom dem ? Du år ju i die
och andras ryeke en Forfte biand jorde-
nes lefvande inbyggare; kom då och fåg,
har du med dia egen visdom, makt och
virkan fjelf tilredt dia varelfe? har du
fjelf i moderlifver gifvit dia kropp den
utvårres fkapnad,den au har, de oråk-
aeliga grofre och finare blod ror, fenor,
mufkler, ben och alla inelfvor, dia kropp
nu beftår af? Du kan ej vara nog for-
måten och dum atpåftåder, och om du
ån ville gora det, frågar jag: huru år
det möjeligit, då du icke en gång kin-
ner det minfta af hela dia famrnanfåtr-
ning, ån mindre åger någon kraft at
virka varelfe åt det minfta grand ellei*
fandkorn; och felar dig, frågar jag, en
fådan formåga aldeles, fom dock fer
alla de andra få hogt ofver axlarna; fe-
lar, fåger jag, den hos de lefvande,
huru fkal den då flnnas i de döda tin-
gen? Nej den fins der icke. Ho mdler
vntnet med hnndene och jattnr himmelen
medfin fpan ,

och begriper jordenei med try
fingers niatt och vager herg med en vigt
och bogarna med en vågl Ef 40; 12. Och
det biir åndå orimmeligare, at et ting

Ikal



fkal vårka fin varelfe forr ån det år til
få långe det ännu år et imet? Derfore
måfte orfaken til deras varelfe finnas nå-
gorftådes utom dem. Men frågan blir,
hvareft bör den igenfäs? Hade hvart
och ett ting fin egen fårfkilra orfak til
fin varelfe, eller allenaft några få en
gemenfam orfak, men andra åter hade
annat uphof, fora ingen gemenfkap ha-
de med det forra, få år lårt begnpeli-
git, at de af olika uphof tilkomna oråk-
neliga ting i en och lamma verld fkul-
le vårka en oordning och forftörelfe i
hela des orakrets, hvaremot då vi nu
blifva varfe den fullkomliarafte ordning
och fammanhang emellan alla himlakrop-
par inbördes och emellan dem och vär
jord och emellan alla lefvande och doda
ting til et obegripeligit antal på joiden,
få at intet llägte, intet fkapadr ting,ften-
trå-eller grås-llag forloras, uran alla i
fin ordning utgöra rjenliga hjul eller
ftyckcn i detta ftora och dråpeliga ur-
vårk, ledas vi til nödvåndigheren at år-
kånna en enda allmån orfak och uphof
til hela verldenes varelfe och alla tin-
gens deruti. Denna ftora, enda och ali*
manna orfaken til vår och andra tingens
varelfe i verlden år den fom vi egente-
ligen kalle Gud. Hän måfte fäledes
vara til; en fådan orfak kan ingalunda
nekas af en fornufrig eftertanka, och den-
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na vigtiga fanning år fåledes funnen.
Den väre dä en (kamfläck ibland mån-
nilkor, Tom under namn af fornuftig vå*
gar hyfa fådana rankar, hvilka i fig fjelf
fnörråt ftrida emot alt fundt förnuft.

Men om vi, ålfkade i Herranom, ån-
nu blada litet mera i denna ftora naru
rens bok, kunna vi dår åfven lafa icke
otydeligen flera denna ftora måftarens
hårliga egenfkapcr. Hos detta alla tin-
gens gemenfamma uphof måfte ofelbart
tinnas en outgrundelig djup vishet och
allverenhec, at kånna det framfarna, når-
varande och tilkommande, at kunna up-
finna och i ordning ftålla oråkneliga och
olika ring i et beftående fammanhang.
Hår lyfer ofs i ogonen en oändelig ali-
magt at ifrån et inretf frambringa få o-
råkneliga olika yarelfer. At framhafva
af inter det aldraminfta fandkorn eller
minfta kråk på jorden förutfåtter en
oåndelig allmagtj hvad obegripelig för-
måga hafver da icke fordrars til många
millicner olika varelfer! Lika få tyde-
ligen talar hela naturen för ofs cm den-
na ftora måftarens allmånna godhet e-
mot fina fkapade kreatur. Hela verlden
år for de fkapade tingen fåfom et om-
nogt förrådshus och en rik ikattkarmna-
re från hvilken de uppehållas, fpifas och
vederqvåckas dageiigenj hvart träd hai-
lin faft, hvar blomma liri fågring, hvart
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kråk fit bord dukar, och for männifkan,
deras herre, har Hän opnat alla natu-
rens riken.

Det år i anfeende på air detta, Toru
det nåppeligen an gifvits något folldlag,
fom icke gjordt lig några begrep om
Gud. Utur denna bok hafva de låft den
vigriga fanningen , at det år •en GudDDQ O 7

til, ehuru nagra nyare refe belkrifvare,
kanike mera at af nyfikenhet ftota den-
na ali religions grundpelare eller ock af
okunnoghet om fråmmande folks låror,
foregifvit några folkflag gifvas, fom al-
deles ingen kundfkap hafva om Gud ,

hvilket foga lårer intråfFa hos andra ån
vildar, fom hvarken genom umgänge
eller ofning kunna hinna til något räct
fornufts bruk *), Derfore talar en vis
hedninge derom fålunda: ”af få mån-

H 4 ”ga
•) Magr. Petter Kolh , fom i fina forfta bref

från Africa påltod om Hottentotterne, at de ingen
kunlkap hade om Gud, har genom nårmare be-
kantfkap med dem måft återkalla detta. Se a:ten
Theil feiner volllländigen Befchreibung des Africa-
nifchen Vorgeburges der guten Hoffhung, s:ter
Brief. Det famma intygar åfvenProbften Ziegenhnlg,

en af Danilta Miflionairerne pS Kulien Coromandel,
i anledning af det fvar, hän fått af en Hottentot
på fin frSga, om hän ville och trodde någon Gud
vara til: Hvem vil icke tro at en Gud år; den
fom icke tror, hän kan ju fe omkring fig, öfver
och under fig, få fkal hän fnart bli varfe at en
Gud är. Der Miffionair-Bericht aus Oft - Indie»
P- 651.



”ga flågten gifves inret något, utom
■”månqiffeaa, fom hafver något begrep
nom Gud , och ibland månniikorna gif
”ves inter foikflag få vildt och få grymt
”ehuru det ej alrid kan veta humdan
”Gud år, fom likvål icke ver, at det
”har en Gud” #

) och på et annat ftålle
frågar hän: ”Hvad år det för flågre el-
”ler hvad folkliag i verlden, fom icke,
”åfven uran lårdom, kånner lig intagit
”for Gudarjia’’ **)? Juft detra vil åfven
den Heliga Apoftelen Paulus hafva fagt,
Rorn, i: 19, 20, Tbet fom fårflås kan om
Gud år ingen bemlighet ihland tbenr. Gud
fjelf bafver them tbet uppenharat. 1 thy
häns ofynliga våfende, tbet år hans eviga
kraft ocb Gudom, hafva alt ijrån ver Ide-
nes fkapelfe kunnat befhådas , når the i the
fkapade tingen hetraktas , fd at the intet
hafva at urfakta fig med.

§• ro-

Si få hafver jag opnar den ena bo-
ken, och deraf,faft i ftörfta korthet, fram-
tedt for Eder, ålflkade i Herranom ! o-
ryggeliga och nåftan af hela verlden år-
kånda bevis derpå, at et alsmågrigt och
altrådande våfende måfte vara til, af
hvilker vi och hela den fyniiga verlden
måfte hafva fått fin varelfe och hvaraf
allas deras beftånd måfte bero. Nu vil

JZ3
*) Cicero de legibus L, 1.
**) idem De natura Deorum Lib. x, §. 43.■fr



jagvifa for Eder den andra, fom kai las up-
penbarelfen eller den Heliga Skrift: En
bok, fom, hvarken i anfeende ril ne ho-
ga Uphof eller Gudommeliga innchåll,
har lin like i hela verlden. En bok,
fom år långr ofver alla andra foregifna
uppenbarelfer, hvilka vid minlia granfk-
ning i fanningens dag ej kunna beftå.
En bok, fom uthårdar de hårdafte prof,
eraedan den ej innebåller faker, hvilka
ftrida emot fundc förnufr, fom tager det
fvaga förnufret med nytt ljus under ar-
marna, fom aldrig, rått at tala, fåger e-
mor llg fjelf, fom gifver ofs vårdiga och
med fundt fornufr ofverens ftåmmande
begrep ora der Gudommeliga våfendet
och vårdiga fåtr at dyrka Gud, fom
forefkrifver funda fedolåror, fom gif-
ver til dem de måft bevekande fkål
fom åro mojeliga, fom vifar huru en
af ofs fortornad Gud fkall åter blidkas,
med mera fådanr. Urur denna dyrba-
ra boken ( Ack! at j alle rått känden
den famma for fådan) vill jag nu vida-
re bevifa for Eder, at det gifves en Gud;
ry det år den boken, dår hän har gif>
vit ofs den aldratydeligafte befkrifning
om fig fjelf. Och derra bevis blifver
få mångfalligt, fom der gifves blad i
denna bok ; ty jag vågar fåga , at dår
icke et enda forekommer, hvarpå den-
na fanningen icke finnes afmålad, och
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ma jag i da g ej upråkna många 'deraf
for Eder, da vår upmårkfamhet är vänd
til flera vigtiga årnnen pä en gång. Nog
af at nåmna nSgra fä, Herren fjelf ro-
pade til Abraham ; Jag år Gud atsmåg-
tig. i.Mof. 17: r. Til Mofes utur brin-
nande bufkan : Jag är Abrahams Gud,
JJaaks Gud och Jacobs Gud: 2 MoL 3: 6.
och til hela Iffaels menigher mur de
rykande moinen under dunder och blixt,
Jag är Herren tiu Gud tu [kait inga an-
dra Gudar hafva for mig. Viljen J h-
ra några flera, ty de Annas oråkneliga?
Herren talar genom Propheten Efaiam:
Så fägsr Herren Ifraels Konung och Hans
forlojjars Herren 'Lehaoth: Jag är den för-
fte och jag år den fidfte och utan mig är
ingen Gud. Ef 44: 6. Och uti famma
boks 48: 12, 13 Hor mig Jacob och tu
ifrnel min kallade . Jag äret: Jag är then
förfie , Jag är then Fidfte. Min hand hafver
grundat jordena och min bögra hand baf-
ver omjpannat himmeten. Men det år öf-
verflödigt at anföra flere.

c
§•

Låt ofs nu for det andra vånda vår
upmårkfamhet nårmare til denna Gudens
prisvårda ftora egenfkaper. Vi nåmn-
de vål nyfs något litet om dem, få vi»
da de kuuna låfas utur naturens bok,
dår vi dock ellenaft fe dem likafom i
en Ikymning; men det Sr utur den He-
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liga Skrift, fom de rått kunna fårras i Jen
full dag. Det vore vift upbyggeligir,armed
långfamma fteg med Eder, ällkade i Her-
ranom! vandra igenom detra ftora fålr, at
därigenom upvåcka vår vordnad och up-
elda vårt hjerta dl kårlek emot detra
ftora och vålgprande våfende.

Vi må ej forfka efrer hans uprinnel-
fe eller råkna tilbaka Millioner af Se-
cler, for atutmårka hans bårjan. Fäfångt
tålja vi hans år rned alla råknemåftares
fifror, ty de råcka åndock icke tilj Hans
aratai kan ingen utfråga. Hiobs 36: 26.
Furr an hsrgen vordo , ocb jovden och verl-
den fkapade bkfvo , år hän Gud af evighet
til evighet. Pf. 90: 2. Hans våfende be-
gripes icke af något krearur, eller hans
vareife någorftådes in- eller uteflutes;
Eller menar tu ock at Gud bor på jordene?
Si himmeten ocb alla bimlars bnnlar kunna
icke begripa Honom 1 Kon. B. g: 27. lik-
vål år hän alleftådes, få at der år fä-
fångt at gå undan för denna ftora Gu-
den eller fly for Hans anfikte. Pf. 139:7.
Hvarken äldrar, fiender, eller om det
ock vore hela naturens undergång kun-
na hos honom til våga bringa den min-
fta förvandling • ty hos Honom år ingen
förvandliag , eder ljus ocb morkers omjkif-
telje, Jac. 1. 17, utan blifver altid den
famme i dag och i morgon och i alla e-
vigher. Et andeligit våfende, fom icke
beftår af några fammanfatta delar , fom
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med vara ögon kunde fattas ellei* fes ,

den alla verldenes konftnårer fåfångt fö-
ka at afbilda, utan blifver dem altid o-
begripelig , Then ingen männifkja fedt baj-
ver ieke heller fe k/in. i Tim. 6: 16, i
job. 4: 12. emedan Hän aldeles år en
ande. Hän allena år och blifver enda
oiTaken til lin egen höga varelfe ifrån
evigher, ifrån hvilken allena alla andra
varelfer, fåfom från litt forfta uphof,
hårftamma; och fåger derföre til rriån»
nilkorna: J fkolen vetat och tro mig, och
jnrftå at jag dret: för nng dr ingen Gnd
gjord, fä varder ock ingen efter mig. Jag-,
'jag år Herren och litan mig år ingen
Frålfare. Ef. 43: 10, 11, Hän år och
blifver en Majeftåtifk, förlkråckelig och
ftor Gud; ly Herren tben aldra bog(le
år forfkråckelig, en ftor Keming på heh
jordene Ff 47: 3. Hans hårlighet och
Majeftåt fåtter hela Ifrael i forlkråckel-
fe 2 Mof. 20. Inbyggarena i Ajdod plå-
gas och do, och deras Dagon bryter
arin och ben af fig t Sam. 5 for den-
na vår Gud, Tom nti detta litt Maje-
ftåt belitter af fig fjelf alla ftora full-
komligheter i aldra hogfta grad , och
år det aldralyckfaligafte våfende, fåfom
Paulus kallar honorn; tben eviga Knmin-
gen, oforgdngeliga , ofynliga och allena
vija 1 Tim. 1 17. åfven Jaliga ver f, n
Cap. 6 : 15, fom fåledes åger och ut-
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ofvar en fullkomlig Allmagr, då hän ej
allenaft’ förfåkrar Patriarkan Abraham
derom och fåger: Jag är Gud alsmåg-
tig i Mof. 17: 1. uran frågar honom
åfven om hän råtc trodde det, då hän
fåger'; man HErrtinoin ndgot vara omöje-
ligit ? Cap. i0: 14 Hvilken aldeles Gud-
domeliga egenfkap vara trosbekånna-
re hafva fårlkildr velat uttrycka, fram-
for alla andra*i den Apoftolifka Tron,
da det heter: jag tror på Gud Fader
c.lsmågtigan3 den alla trogna ån i dag
med Hjob bekånna och fåga: HErve
iag vet och jag tror, at tu alt ting for-
mär. Cap 42: 2. Ja den de i alla evig-
her utur Mofis och Lambfens fång (ko-
la beprifa och fåga: Star och underlig å-
ro tin vark; HErre Gud alsvåldig. Up.
B, 15 ; 3. I denna boken befkrifves
hän ofs åfven fåfom aldeles trofaft och
fanfärdig, det är en fådan fom hand-
lar med månniffcor, vifar dem vågen
til faligheten, gor forbund med dem,
men ock på andra fidan hotar med
håmd fina fiender, och i alt detta blif-
ver faft och oryggelig vid fina ord och
håller fina loften heliga. Ty denna bjel.
ten iHrali ljuger icks , eller Idter Cig äng~
ra , ty hän ar Gud och ingen mennifka,

1 Sam. 15 ; 29, Hans fiender drabbar
firafret, men hans vånner kunna hvila
trygge på hans forbund och fjunga med
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Mbfe öch Ifrael: at Gud år en hiippa ,

alt thet hän g'6r thet år rått , och trofafi
år Gud. 5 Mof. 32; 4, Hän foreftälles
hår icke allenaft fåfom fjelf ganfka
helig, hvilken ihret orått gjorde, ofs ril
et belighets efterdomme, dä det heter
ril Ifraels barn : Ghrer edra jjålar icke
til ftyggelfe j hehniiter e der icke -ty jag år
Herren eder Gud , Thcrfore s fkolen jf helgä
e der , at J hlifven bdtge , fy 744 år helig.
3 Mof. li: 43, 44 uran äfven fådan, Tom
af alla fina fornuftigä kreatuf med ftcr-
fta alfvare utfordrar en fullkomlig he-
lighet, i ry hän ofelbart ftratfar laften
och belönar dygden , hviiket egenteli-
gen kallas hans råtrfårdigher; Herren år
råttfårdig; Hans jjål fåger David, batar
then ogudaktige och them ther gårna orått
Irukn. Hnn jhdl lata regna bfver the 0-

gudaktige ljungande eld och fvafvel Her-
ren år råttfårdig och bnfver råttbetena kår,
tberfore at therns anf.kte fiddar lippa thet
rått år. Pf. 11 : 5,6,7. Ifrån hans 6f-
riga höga egenlkaper år ©ck hans all-
vetenhet eller visdom aldeles ofkiljak-
tig; den år få ofkiljakrig ifrån det full-
komlighets begrep vi mille gora ofs
om et våfende, fom år uphofvet och en-
da orfaken ril hela verldenes varelfe, at
det utom denna ailvetenhet ej kan åga
beftånd; den år evig och ftråcker fig cj
ailenaft til alt der framfarna, nårvaran-
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de och rilkommande, uran ock til alla
mojeligherer; den utr.anfakar det annors
nog konfHga och inbundna imånnilkjo-
hjertat, fom ingeh annan i verlden får
rarr uppä, fom Gud fjelf fäger: Jag
Merten kan utranfaka bjertat ocb prbfva
njuravna , och gifver hvarjom och enoni ef-
ter häns vegar ocb efter hans gårningars
frukt, Jcr. 17: 10. och ropar derfore ve
ofver them s fom rro flg kunna dölja lig
for honom, och fäger: Me them fom fbr-
dolde vilja vara för Herranani , til at får-fkyla theras upfät ocb halla tberas gdrnin-
gar i mbrkret och Jäga\ Ho fer ojs ? och
ho kånner ojs? och ofvertygar dem om
fin vilfarelfe juft deraf, at hän var enda
orfaken til deras varelfe , hvarfore ho-
nom inter kunde vara fordolt; då hän
fålunda tiltalar dem: Hvi åren J fd vrån-
gei lika fom en krukcmahnres ler tånkte ,

ocb et vark Jade om fin mdflare; hän bafvericke gjordt mig , och en potta fade til.finmakare , hän kånner mig intet. Ef. 29: 15,
16. Andreligen afmålas ock dår Gucls
oåndeliga kårlek, hvarmed hän icke al-
lenaft omfatrar lig fjelf, fåfom det hög-
fta godaj utan ock alla fina fkapade kre-
arur Pf. 145: 9. Vish. B. n; 25. och
får namn af godhet emot dem, fom ål-
fka honom, fåfom David fäger: 7u Her-
re dft god ocb nådelig , af flor godhet , aU
lom them Joni akalla"tig Pf 86: j. Lång-
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mödigher emot de ogudaktiga: Jag vei,
fade Jonas, når Gud icke firaxt ville
förgora de ogudaktiga Niniviter , At tu
åfi en nådelig Gud , hurrnbårtig, langmoåig
och af ftor mtldbct. Cap. 4: 2. men barm-
härtighet Kallas den egenteligen, når up-
våkte fyhdare. for medlarens Jefu fkull
foka nåd och forfoning och vinna til-
gift for alla Tina fynder och uptagas i
Guds fortroende. Aldeles i en fådan
mening rager Apoftelen Paulus detta or-
det, då hän fkrifver til Timotheum och
fåger: mig, mig Tom forr var en arm fyn-
dare, en JEfu fiende och forföljare, mig
år veäerjaren harmhårtigbet 1 Ep. 1: 16,
Men vi hinna icke gå längre.

Ser nu, Välfignade Ähoräre! få hår-
lig,(lor och Majeitåtifkforeftålles ofs Gud
x denna boken. Gifves någon af månni-
fkor forfattad, fom utan dennas filhjelp
har få kunnat beftyrka hans varelfe
och befkrifvit honom fådan? Man Hed-
ningarnas uppenbarelfer hafva gjordt
det? eller mån Turkarnas Alcoran ? Nej
de må fkyla fig i morkret emot detta
vårt ftora falighets ljus. Kommer fram
J verldflige vife och betyger om ] kan-
nen , at det fornufrs ljus, fom J allena
uphojen då J viljen trampa denna up-
penbarelfen , någonfin har värit i ftånd,
at gifva få hoga och vårdiga begrep
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om detta alsmägtiga väfende? J fvaren:
Jo! Vi kunne ju åfven af fornufter fin-
na at Gud måfte vara fådan, Tillåren
mig fråga: hafver någon förnuftig hed-
ninge gifvits, Tom ej låft denna befkrif-
ning om Gud af vår uppenbarelfe, hvil-
ken lemnateder få många ocb ftora be-
grep om Gud ? Ar det någon ? jag för-
fåkrar den finnes icke. Vai hafver en
och annan af dem taiat vackerr om Gud,
men alt få långt under det Ijus, fom fin-
nes i vår uppenbarelfe, Såger an n ars
rent ut, hvad tycken J om denna be-
fkrifning på der Hogfta Våfendet ? In-
gen ting; ty den fåfter et band på e-
dert famvete , det i långe fökr ar låfa
eder ifrån, och blifver et gnagande fkarn
i edert fyndiga oga. Men fåger åndock,
emedan J viljen fkryta af fornufr, år
den icke en Gud vårdig? År den icke
rned fjelfva edert fornuft til alla delar
inltämmande , faft öfver det Tamma? Jag
underfkaftar den helt tryggt den aldra-
ftrångafte granfkning och J kunnen få
mycket mindre neka til den , då J ofta
viljen Ikryta deraf, at J alt fådant An-
nen utan uppenbarelfe. Vai an; få lårt
ofs di med innerfta hjertan annama den-
na fanning i vår rros arrikel, och ifrån
denna dag alt til fidfta andedrågten
bekånna i hjertar, med mun och alla
gärningar, ar det gifves en helig, als-
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raågtig, råttfårdig ooh förbarmande
Gud.

Denna fanning år ingalunda af de o-
nyctiga hjerne-griller eller -fråmrnande
fatfer, fom hvar och en ma hafva hvad
tro hän vill ora. Nej der gifves ingen
fanning ril i verlden,'fom hafver mera in*
flytande på vår dygd och lyckfalighet
ån denna. Den uuingen, fom icke er-
kånner någon Gud, har ock med det
famma fonderflitit alla hand fom borde
och kunde leda honom ril dygden. Hän
kånner ingen Skapare, ingen Lagftifta-
re, ingen håmnare eller beionare. Hän
år allena fin egen Gud. Hän kånner
ingen annan förbindelfe ån djuren, at
måtra fina finnliga begår. Nåftans ära,
lif och ågendom åro for honom alt
tjenliga medel, hvarigenom hän oför-
fynt vil förnoja dem. Hän kånner in-
ter ftraf och ingen beloning i et annat
lif, och fåledes hvarken band för laften
eller upmuntran for dygden. Ufek kre-
atur med det ofortjenta tilnamnet män-
niltä. I månnifklige famfund , fora altid
åro bygda på åra, tro, år hän en högft
Ikadelig tnedlem. Inga löfren binda ho-
nom, ingen anftåndighet tyglar hans ra-
feri, och ingen ed-gång håller honom.
Trolös emot Föråldrar, uprorilk emot
Ofverhet altid i lirr llnne, men ej up-
penbarligen oftare, ån hän ler fig tilfålle
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dårtil, bedrågelig emot alla, få fnart
hän fer fig vinna något dårmed,århaa
den forderfveligafte månnifka i et fam-
hålle. Men en fädan Guds förnekare
fkadar åndock ingen annan få mycket
fom fig fjelf. Hän erkånner hos fig in-
gen odödelig f jäi , och inter annat lif
an det djurifka ; men hän kan dock ej
hindrafin olyckcliga fjål at täncka. Hän
fer hela fin vandring vara upfyld med
jårafner, fom en fafeiig död fnart fkall
liuta, hän åger ingen Gud,derf6re ock
inter hopp om bätrre lif, foflkråckelfens
könung ftår ofta för honom långt forr
an hän komrher. Hans laftfulla lefnäd
flortar honom i många ejänden • men
hvad fom gjör honom hans plågor gruf-
veligaft, år den fVukran,fom hän aldrig
kan få ifrän fig, at under alt hans för-
nekande rorde dock tii äfvenryrs varä
någon Gud, och om hän år, luun evigt
förbannad och olyekelio- måfle hah ick@'
doa blifva, fom vågat förfmåda Hans hsliga
varclfe. Äck i at J dä rnihö Ähörare
ville hår af fatta en innerlig fafå for al-
la Gudlöfa fatfer, fom få långt förnedrå
männifkan , och for de ihähnifkors for-
troende och ömgSnge, hvilke föka at
utfprida fådana , ty de fmitra fnart och
hemlioen för o-ilta det fvagå fnåririifkö*i-J t > ZT>

hjertat, ti! edef egen oboteligä olyekä.
Låt ofs tvertom af innerfta hjertats grund
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bekånna,at en Gud år, lär ofs infor ho-
nom både allmånc och enfkildt och infor
naftan uphoja denne Gudens dråpeliga
egenfkaper och ftyrelfe ; ty ifrän denna
kålla flyrer ali dygd, ali rrohet, alt hopp
och åndteligen ali lyckfalighet.

§■ *3-
,Der tredje fom vi i denna delen af

vår betragtelfe hafve at mårka år, ar i
denna ftora och Majeftåtifka Gudcn aro
tre Perfoner, hvilket for hela fornufcet
år och blifver en herniighet, och må-
fte dårfåre endaft fattas och låras af up-
peubarelfen. Apoft. Johannes ralar dår-
om ganfka tydeligen i. Ep. 5; 7. Tre
avo —•— aro et. Af hvilka ord vi/
forft fe, ar der år allenaft en Gud och
et Guddomeligir våfende; De kunna icke
angå någon annan ; ty då hän ralar o m
Fadren, Ordet och den Heliga Anda,
dem både hän och hela den Heliga Skrifr,
men i fynnerhet hela nya Teftamenret
uttryckeiigen erkånt vara Gud , kan ock
der våfende, fom af dem beftår, ej va-
ra annat an et Guddomeligir våfende, och
det fäger hän vara et, och ingalunda

O■c 7 O

flera. Därnaft forekommer ofs at anmär-
ka huru i famma Guddomeliga våfende
likvål aro tre ferfkildta Perfoner: de nåm-
nas fleraftädes i den Heliga Skrifr, men
hår utfåttes talet på dem helt vift, at
de aro tre, hvarken färre eller flera. Vi-
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dare upråknas de hår i fin råcta ordning,
få at Fadren år den forfta, Order den
andra och den Hclige Ande den tredje
perfonen. För det fjerde båre vi veta,
at med Ordet icke förftås någon annan
ån Guds Son, fom at forlofla månnifko-
llågtet antog mandom, och var nu äter
upfaren til himmelen, hvilket famme A-
pofte! rydeligen förklarar i fin Evangelii
boks forfta capitel, hvareft hän förft få-
ger at detta våfendreliga Ordet var når Gu-
dt, och at detta Ordet var fjelf en fan
Gud, och fedan ,

at detta Ordet vardt
kbtt , det år antog månnifklig natur och
bodde ibland ofs , och fidft at detta Or-
det var Guds Egen Son, da hän betygar:
vi Jagom Hans bhlighet Jafom enda Son-

fens hårlighet. For det femte och fidfta
bor vid defla orden ej eller undgå vär
upmårkfamhet huru vifligen Guds An-
de låtit Johannes upgifva denna hemlig-
heren, i det hän ej fagt at trc åro en,
hvilket år ormmeligir, utan at de tve aro
et , det år: Tie Guddomelighetens Perfo-
ner åro icke en Perfon , utan et Guddo-
meligit våfende; få at vår Chriftna lå-
ras befpottare, fom utmåla denna hem-
ligheten för orimmelig, icke hafva me-
ra grund därtil, ån om de ville neka
en Hogfta magt mi et rike kunna beftri-
das af tre ferfkildta perfoner; hvilken
liknelfe likvål ingalunda bor låmpas hit i
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flcra affcenden, ån blott at bevifa möje-
ligheten dåraf at tre kunna vara ec.

§• 14-
Men detta år ingalunda det enda fpråk

i den Heliga Sldrift, fom for ofs Chrift-
na updagar denna hemligheten. Den år
icke orydeligen redan urmårkr i gamla
Teftamentet, men åndock långt klarare
bevift i det nya. Af Gamia Teftamen-
tet: hir råknas forft alla de (kriftenes rurn
dår Gud talar om fig fjelf, fåfom om
flera; fåfom dä hän i Mof. 1:26. fåger:
Låt ofs gjhra månnifkona til et belåte tbst ofs
liki år. och Cap. 3 .• 22. HErren Gud fade
Adam år yorderi fåfom en nf ofs s fåfom ock
Cap. 8 1 ; 6 , 7. HErren fade t. låt ofs necU
(lign med mera; och åndteligen Ef. 6.
8 HErren fade : Ilvein /hifi jng fånda ?

hvilken vili vara vårt bodfkap ? För
det andra bevifa åfvcn de fkriftenes tutu
det famma, dår andra tala om Gud få-
fom om flera: rii exempel, når Guds
mannen Mofes bcråttar om Sodom ,

at

HErren lått regna ofver Sodom vch Gomor-
ra fvafvel ocb eld ifrån Herranom 1 Mof.
19: 24. Och når Mofes beråtrar 2 Mof,
34: 5, at HErren fjelf fteg ned i mol-
net, nemligen den hlmmelfke Fadren
och ropade vid namn HErren: det var
hans enda Son, fom år fin Fadcrs hår-
lighets fken , Ebr. 1: 3. den Mofes få
inneriigen bad at en gång få fe 2 Mof.
33. is. och fick lofte derotn verf. 19 och
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kunde derfore fåga på vift fåtr fom Jo-
hannes : "ji Jågom hatis härlighet -, fäfom en~
da Sonfens härlighet. Joh. 1 : 14. at forti-
ga flera. För det tredje böra i fynner-
het hir råknas de garnla Teftatnentets
mm, fom utmärka defla perfonernas an-
tal til rre: fåfom Ef. 48: v. 16, dår
Guds Son, det eviga Ordet f jelf talar
och fåger; Jag bafver tilfbrena ieke bem-
liga taiat; ifrtw then tulen tå thet taiat
vardt, äriag tber, och nu jänder mig UEr-
ren HErren och Hans Ande. När det nu
af t2;te verien blir ovederfågeligit, at
det var Gud ellet en Guddoms perfon,
fom här talade, och den andra var HErren
HErrenj nemligen Gud Fader, fom fånde
honom tillika med den tredje HErrans
Ande, nemligen den Heliga Anda ,

få
år Treenigheten bevift med der famma.
Och ho finner ickc ar Seraphim, då
den Treenige Guden med lin härlighet
upfyke remplet, juft della tre Perfoner til
pris utropade Helig tre ferfkildta gån-
ger. Ef. 6: 3.

Detra alt oaktadt blifva dock de vir-
nesborder onekeligen långt klarare ora
Treenigheten, fom finnas i det nya Te-
ftamenret; bland hvilka följande aro de
förnåmfta; nemligen förft, tilgången vid
vär dyrafte Frålfares Dopelfe, Mat. 3 :

16 , 17. hvareft den himmelfke Fadren
vitnar om fin Son fom doptes och lå-
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ger: thenne ar min kare Sou i hvilken jag
bafver et godt hehag. Och den Heliga
Anda, fom derföre med flcål mä kailas
Guds finger, likafom utpekar honom
for de nårvarande, hvilken den famme
var, om hvilken den himmehka roften ta-
kde, då Hän nti dufvo-liknelfe fatte fig
på JEfum. For det andra, Frålfarens
befallning efter fin upftändelfe: Gdr for-
den fkull ut ocb lårer alt folk ocb dbper
tbem i namu Faders och Sons och tbens
Helge Andes. Mar. 28 : 17. hvareft alla
tre Perfonerna upråknas nti fin råtta ord-
ning, med befallning til Hans fåndninge-
bud, at de i alla tre perfonernas namn
Ikulle dopa, hvaraf åfven alla tre perfo-
nernas jåmlikhet blifver tydelig. 1 öfri-
git finnas de alla på flera hiilen i nya
Teftamentec områrda , fåfom i Apofte-
lens Pauli fednare fånde bref til de Co-
rinthier Cap. 13 : 13., då det heter; Vars
HErras JEfu Chrifii näd och Guds kärlek
och den Helge Andes delaktighet väre med
eder allom, Och uti Johannis Evangelii 14:
2 6. dår Frålfaren -fjelf fåger; Hugfvala-
ren den Helige Ande, hvilken Fndren /kalijdnda i mit namn , hau fkaU låra eder ali
ting. Hår lofvar Frålfaren at den för-
fta perfon Fadren fkall i den andras
namn fånda den rredje eller den Helga
Anda, ofver de trogna; men tiden tillå-
ter ofs icke at anfora flera.
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§• M-
Uti vår eviga och obegripeliga Gud

finnas uran ali tvifvel för ofs ganfka mån*
ga aldeles förborgade hemligheter, dcm
vi hår i dodligheten icke åga någon kun-
fkap eller begrep om. Så år ock med
Treenigheten. Denna hade viflerligen
äfven blifvit ofs förborgad, om Gud ie»
ke funnit den nödig at uppenbara; men
dä vi utom den icke ens kunnat gjora
ofs något begrep om forfoningen, iom
fkedde genom den andra perfonens mån-
nifko-bliFvande, om den förfta Perfo-
nens outfåjeliga nåd deruti, at hän ut-
gifvit Un SoiijOm Sonens brinnande kår-
lek , då hän genom en antagen mandom
förbant fig med hela månnifko - flågter
och dog for dem, fåfom den florfta, ja
fåfom den enda miffgårningsman, Ebr. i%
14, 15.2 Cor. j: 21. och om den tredje
perfonens invigandel af JEfu Mandom
til lina dyra ämbetens forvaltning A£E
10 : 38 och des värkande nåd uppå ofs
i omvåndelfenj och ymnoga utgjutning
öfver de trogna; fä har den nådige Gu-
den behagar fora ofs lika fom i en gry-
ning at fe något liter in i denna djupa
hemligheten; hvarfore ofs åligger på e-
na fidan, at med vördnad och lika fom
på afttånd, fåfom Mofes, betrakta den»
na ftora fynen 2 Mof 3: 3. och dår i-
genom uphöja Hans nåd emot manni-
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fkorna; och pä andra lidan agta ofs at
vi af förverenhet ej vilje Jopa den for-
når, och antingen fbka at urgninda des
djup, elier ftöta ofs därpå, då den til
många delar blifver för ofs obegripslig,
faft ingalunda orimmelig, forn befporta-
re utropa den.

Vid omtalandet och befkrifvandet af
denna hemligheten nödgas vi bruka ord,
tagna af andra ofs bcgripeliga ting, ac
dårigenom föka gifva ofs faft nog ofiiil-
komliga begrep om denna hoga fak,
åfven forn den Heliga Skrift nyrrjar få-
dana, då den forfta af de tre kallas Fa-
der, och den andra Son ; hvarvid vi no-
ga bore taga ofs ti! vara, at vi ingalun-
da under Faders hamner, ehuru den for-
fta af dem råtreligen kallas och år en
Fader ofver alt det Toin fadcr heter i
himmelen och på jordene, Eph. 3: 15.
läinpe på honom alla de begrep, vi an-
nars gore ofs om naturliga fåder;ej el-
ier tillågge den andra alla Sonliga egen-
fkaper, ehuru hän fom en fon fåges va-
ra född af Fadrenom Pf, 2: 7. men i
fynnerhet år hår af forfamlingen anra-
gic et namn at kalla deffa tre,~fom aro
et Guddoraelighetens våfende förrre Per-
foner, hvilket vål ingalunda finnes dem
rillagdt i det omedelbarligen uppenbara-
de ordet, och vil derföre af många al-

deles



deles utdommas af vår Chrifteliga låra
och tros bekånnclfe, hvilkec i fynner-
het den Ofterlåndfka Forfamlingen ea
lång rid ftött fig vid, men fbm i den
våftra eller Rornerfka redan vid pafs for
rufende år fedan blifvit allmänt antagit
och bibehållit, och åfven af vara rros
bekånnare, vid det ftora mötet i Augs-
burg år gilladt och nytrjadt, hvilket ehu-
ru maa finner det af åldre och nyare
fkribenrer, åfven af verldfliga vifa va-
ra nytrjadt i ganfka mänga olika bemår-
kelfer; kan dock ingen vara rått låmpe-
lig at gifva rjenliga begrep om derra o-
begripeliga våfendets Trefalligher, men
år dock för at kunna handia om denna
hemligheten det låmpeligafte. Andre
hafva fokr at nåmna dem Tamman-eller
lika varande (opoSaw) eller Tjelf beftån-
dande ( ), men de kunna icke
vara hårti! mera lårnpeliga an der forft-
nåmda, och beror faken ingalunda på
hvad namn deffa tre ferfkildt nårnnda va-
relfer bekomma, det kommer allenaft
derpå an, hvad begrep vi gjore ofs om
faken under et fådant namn; och det
hafva vår Evangelifka rros bekånnare
tydeligen ytrrat i Augsburgifka Bekån-
nelfens förfta artikel, dä de fåga ”Var-
’'der ock det ordet Perfon hos ofs bru-
”kadt uti Tamma mårkelfe, Tom de gam-
vla foriamiingens lårare, i thenna faken
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’’thet brukaf hafva, nemligen, at thet
”mårker icke någon del eller egenfkap
”uri androm, uran thet fom egenteligic
”år, och fin varelfe hafver i fis fjelfvoA

§■ *?• '
Af denna den Meliga Trefaldighetens

ftora och mångfaldiga forrårrningar, fom
i det uppenbarade ordet ofs befkrifvas,
finne vi en ftor del vara fådana, fom
ftundom tilegnas den ena,ftundom den
andra Guddomeligherens Perfon, och i-
bland åter Hera perfoner tillika j andra
årer tilfkrifvas en enda perfon med al-
la andras uteflutande. Til de forra fin-
ne vi höra naftan alla forrårrningar, fom
fke uroin Gud, fåfom då det herer om
fkafielfen , icke allenaft at Gud Fader ali
ting fafver fkapat, uran at der eviga
Ordet och den Helige Ande åfven gjort
det, fåfom Konung David talar derom
Pf. 33 : 6 Himmelen år gjord genorn HEr•

rans ord, och ali hans häår genom Hans
muns anåa. Uri fielfva forfonino-s arbe-ro
tet, fom annars egenreligen rilkommer
den andra perfonen, herer det, at Gud
den himm el (ke Fadren utgaf fin enda jän
Joh, 3:16 och Apoftelen Paulus fåger:
la tiden vardt fu 11kämmen , fdnde Gud fin
Son, juddan af (jvinno , pa thet hän fknUe
forloffa them fom under higen , och for la-
gens fkull under förbannelfen voro Gal.
4; 4, 5. Så, ehuru omvåndelfen värkas
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egenteligen af den tredje Perfonen, fågas
vi likvål blifva i nya födelfen den him-
mellke Fadrens barn , Gal. 3; 26. och
fåfom broder och fyftrar Frålfarens jE-
fu medarfvingar Rom. g: 17. Den ril-
erkännes åfven andra och rredje Perho-
nen på en gång, då Apoftelen fåger:
jt åren våttfårdigade genom HEn-ans JE-

Ju narun och genom vår Guds anda. 1 Cor.
6: u. Och om dc trogna herer det ef-
ter omvåndelfen , icke allenaft at Chri-
ftus bor mi deras hjerra genom trona
Eph. 3: 17. och at de äro den Helige
Andes tempel 1 Cor. 6: 19. hvareft dea
Helige Ande bor Cap. 3:16. uran Frål-
faren fåger åfven at ock Fadren ej al-
lenaft Ikall ihka dem, uran at både Fa-
dren och Sonen och den Helige Ande,
hela den Heliga Treenigheten fkola hom-
ma til dem och blifva boende når dem
Joh. 14: 23. Vid hvilka ftora och he-
liga forråtrningai- Gnds anda genom A-
poftelen Paulum utftakar denna ordning
imellän Perfonerna, at alt ting göres af
Fadren, igenom Sonen, nti den Heliga
Anda. Rom, 11 : 36, och då hän på et
annat ftålle fåger: Ei hafve allenafl en
Gnd, Fadren , af bvilkom ali ting aro
och HErra JEfnm Chrifhim , genom hvil-
ken ali ting aro. 1 Cor. 8-‘ 6.

Men det gifves ock fådana heliga
goiomål i denna Treenigheten, fom til-
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hora hvardera Perfonen fer{l<ildt, hvilkå
ej kurina fågas om aildra, hvilfea likvål
fke innom Gild och aro af ofs föga me-
ra ån ti} namnet bekanta, nemligen ,ar
den evige Fadren hafver af evighet fbdr
Sonen ellet den åhdra Perfonen; Sonen
åtet år den , fom lårer fig födas af Fa-
drenorn, och om den Heliga Anda Pe-
kanne vi, at hän af evighet utgår af Fa-
drenom och Sonenom. Konung David
införer Pf, 2 ; 7. och der efter en af Gud
fjelf gifven uppenbärelfe och pä v hans
utrryckeliga befallning, den himmelfkä
Fadren fje.f ralande til fin Son: In dfl
min Son , i dag hafver jag fodt '

tig , hvib
ket om Sonen kalias en utgång af hegyn~
veljen och of evighet Mieli. 5:2.! kraft
af hvilken eviga fodeife hän fått fitt
Perfonliga nam n och kalias Son , icke
allenaft af alla nya Tefiamentets heliga
författare uran af den himmelfkä Fadren
fjelf och det ivanne ferfkildta gånger,
nemligen forft vid hans dop Mat. 3:
17. och fedan vid hans forklaring Cap.
17. hviiket namn hän åfven flera gånger
gifvit fig fjelf. Men den tredje Perfon
flciljes åter ifrån de andra genom fitt
urgående af Fadrenom och Sohenom.
Ty JEfus fåger utrryckeligeri om bonom
Joh. 15: 26 at hän utgår af Fadrenom,
och ehuru det icke ftär urrryckeligen i
Bibelen, ar lian åfveti utgår af Sonenom;
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blifvef der dock vid mindfta granfkning
af fakcn påtageligit. Frålfaren kallar ho-
nomi Match, io: 20. Fadrens Anda,
fom talade uri hans Apoftlar, och Pau-
lus kallar honom åcer både Guds och
Chrifti Ande Roni. 8: 9. och fåger at
Gud Fader bafver fåndt fin Sons Anda
uti vara hjertan, Gal. 4: 6. och Frål-
faren årer fåger ar hän fkal fånda den
ät lina rrogna af Fadrenom Joh. 15:26.hvaraf år klarr at hän år både Fadrens
och Sonfens Anda, fåndes af Fadrea
och Sonen, och fåledes åfven utgår li-
ka af dem bågge, då Frålfaren fåger ty-
deligen; jfaq och Fadren drom et Cap.
ie: 30. Men frågar någon rnig vidare
ofh della Perfonliga fkiljernårken, hvad
år at af evigher foda, födas och utgå?
huru Ike de i Guddomen; fä fvarar jag
oppenhjeftigt; jag ver det icke: jag for-
ftär det icke ;| och når våre-månglårde
Theologer Ikrifvet Pora böcker fulla
med PnaPe delningar ofver deffa åmnen,
måPe dock flutfatfen på ali deras lår-
dom vara den at de veta det icke. Men
jag lefver i det glada hoppet, at än £n
gång få med opna ogon fe denna Po-
ra hemligheten, åtmindPone med glädje
betrakta den i en tilkommande evighet.
Ack! at vi då vore mera angelägne,
at ernå derra hoppet, och forgfålligc
forvara det, än fyllelfåtta ofs med o-

nyttigc



nyttigt forlkande i et botnlöft evighets
djup.

§■ 18.
Andra Delen.

Sedän vi nu fåledes i vår förfta be-
traktelfes del fökt öfvertyga Eder om
de fanningar, at en Gud gifves, at hän
innehafver högfta fullkomligheter, och
at i en Guddom aro tre Perfoner; leder
ofs ordningen at öfvervåga de hufvud-
välgårningar fom höra til denna arti-
kel. I den Apoftolifka Tron nåmnes
allenaft en enda, Skapelfen , då det he-
ter: Jag tror pd Gud Fader

, alsmågti-
gan himmelins och jordenes Skapare, Me n
den Sai. Lutherus bar förftåtr, at i iin
lilla Cateches af della orden utvikla dem
fiera; nemligen förft Skapelfen , då hän
läger; fng tror at Gud bafver mig Ska-
pat och ali kreatur m. m. For der andra Vp-
pehd/mugen, når hän tillågger, och at
hän thet ännu h dlle r vid magt. För det
rrcdje Börjårgningen , då det heter: ther-
tilfbrforjer migrikeliga och dageliga m. in.

Och for det fjerde lefkyddningen, den
hän befkrifver fålunda: Befkarmar och he-
varar mig för fkadn och farlighet och alt
ondt. Och horer til denna arrikel, och
förfta Perfonens vålgårningar åfven o-
felbart för det femte , det at hän fhr vår
faligbet utgifvit fin egen alärakårafte Son.
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Til hvardera af della fem omftändighe-
ter mafte vi då, fä mycket tiden nå-
goniin kantillåta, i HErrans namn vån-
da vär eftertanka.

§• »9-
Den forfta af della ftora vålgårnin-

gar år fåledes Skapelfen; et den llore
Gudens Alimagts värk, hvarigenom hän
i tidens begynnelfe hafver af inter fram-
bragt hela verlden, med alt hvad der-
un finnes, och gifvit alla tingen fin va-
rclfe och egenlkapen Vi hafva
då vi taite om Gud i gemen, vifat hu-
ru deffa lekamliga tingen , fom vifa fig
for ofs i verlden, ingalunda kunna i fig
fjelfve hafva någon orfak til fin väreile,
uran at den mälte fökas och finnas i Gud
allena. De kunna icke heller ifrån en
evighet leda fin uprinnelfep ty då deras
fåråndringar och omfkifren sora det

*
. £3

Vi egenteligen kalla tiden, hvilka altid
forutfåtta deras varelfe, den de ej. ågt
eller kunnat åga af fig fjelfve, måfte
det hafva värit någon gång, då de und*
fått den famma, hvarefl: tiden forfl: ra-
ger fin borjan. Detta verldenes uphof
hafva inga verldllige vife ånnu kunnat
uran tilhjelp af uppenbarelfen utgrunda,
men for ofs år det Gudi lof! tydeligtj
ty det ftår på förfta raden i vår He-
liga Bibel, at Gud i hegynndfen fkopade
Bimmel och Joni i M of. i; i. Ingen
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annan ån hän har kunnat vara uphofvet
dl denna ftora och obegripeliga konft-
byggnad: Ingen karvarit i ftånd at up-
vifa någon annan lldckeiig måftare ril
et fådant ftorvårk; Honom årkånna ock
ej allenaft alla Chriftna derföre, utan
åfven alla Judar och Turkar. Derföre
ma vi vål utropa och bekånna: HErre
tu dret allena ; tn bafver gjordt himmeten
och alla bimlars himlar, med ali tberas bar ,

jordena ocb alt tbet tberpd år , hafvet och
alt tbet theruti är ; Tn gor alt lefvande
och tben bimnelfka hiiren tilheder tig.
Nehem. 9: 6. Hvilket ftora vårk, få-
fom utom Gud med råtta tilkommer al-
la tre Perfonerne i det Guddomeliga vå-
fendet, Fadren, Sonen och den Helge
Ande. I anfeende hvartil Fadren åfven
kali as r dtta fadren ofver alt tbet Fnder
heter i himmeten och pd jordens Eph. 3: ty.
emedan ali ting aro af honom, fåfom
famma Apoftel fåger på et annat ftålle:
Sd hafve vi dock allenall en Gud , Fadren
af hvilhom ali ting aro och vi nti honom ,

1 Cor. g: 6. Orn Sonen vitnar Evange-
liften Johannes ganfka tydeligen; genom
tbet nemligen det våfendteliga ordet, fom
år Guds Son, hvilket forut år bevift, ge-
nom thet aro alt ting gjord, ocb ty for*
litan år intet gjordt ,

thet gjordt dr Job.
1:3, Och otn den Heliga Anda bekån-
ner en af Jobs vinner, Elihu och fä-
ger: Guds Ande bafver gjordt mig och
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tbens Ahmagtigas ande bafver gifvit mig
hf. Jobs 33: 4, Men det gifvas ock
flerafpråk, Tom rilråkna detta vårk rvån*
ne Guddoms Perfoner pä en gång, få-
fom om Fadren och Sonen Eph. 3; 9,
når thet beter: Gud , nåmhgen Fadren,
bafver ali ting j.lapat, gennm JEfum Cbri-
jlum\ åfvenfå fåger famma Apoftel Ebr.
1:2. At Gud bafver gjordt verldsna ge-

ttoni Sonen. Om Sonen det eviga Ordet
och den Helga Anda beter det åter;
PC 33: 6. Himmeten dr gjordgenom HEr~

van s ord-, ocb ali hans bar gettoni hans muns
anda. At nårmare föka urreda, hvad
och i hvad ordning hvardera Perfonen
i Guddomen virkat i SkapelCen, menar
jag aldelcs ofverftiga värt begrep och
ali vår höfva; håift vi i denna hemlig*
het cj hafva nårmare uplyfning af up-
penbarelfen, ån hvad Guds anda låtit
upteckna om ordningen mi desiä Perfo-
ners vårkningar, da der heter; af ho-
nonty nemligen Fadren , igenom bonom ,

nemligen Sonen ocb i bonom det år i den
Helga Anda aro ali ting. Rom. n: 36.

Men hvarfore denna hela Treenighe-
tens ftora vålgårning i vår Trosbekån-
nelfe egenreligen tilråknas Fadren, eller
forfta Perfonen, dårvid anmårke vi at det
blott iker för ordningens fkull emellan
Treenighets Perfonerne, eller at urtryc-
ka det ånnu tydeligare: vid fördelnin-
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gen af den Treenige Gudens vålgärnin-
gar emellan alla tre Perfonerne tilråk -

nas fkapelfen mcd råtta den forfta Per-
honen, fåfom det forfta vårk eller väl-
gårning, fom Gud gjovdt urom ftg f jelf,
då återlofnings vårker i få många af-
feenden tilkommer ferfkildr den andra,
och helgelfen den tredje Perfonen i Gud-
domen.

§. 20,
Vid Skapelfen anmårke vi vidare, at

den år inter annat ån et vårkeligt fram-
bringande af inter, eller at gifva de tin-
gen varelfe, fom forr aldrig värit til ,

få at denna fkapelfe ingalunda beftod
nti en blott inredning af verlden, och
de oråkneliga tingen, fom forekomma
i tienne, uran i et vårkeligt och hogft:
underbart frambringande af inter: Sä-
danc år äfven egenteliga bemårkelfen af
Andans eget ord i i Mof. i: i. / begyn •

nelfen fkapade Gud bimtnel och jord, det år
hän frambragte dem af inter. I fådan
rnening nytjar HErren fjelf der i Ef 42;
5. Sä jågev HErren Gud , fom himmeten
Ikapiir och utflråcker j och i Cap. 45; Ig.
Så fdger HErren , fom himmeten /kopat
hafver , Gud fom jovdene beredt bof-
ver -

- jag dr HErren och ingcn mer.
Men Apoftelen Paulus urrrycker detta
ånnu klarare, då hän fåger: alt thet
man Jer år vordet of intet Ebr. n: 3. det
kan ej heller annars vara; ry hvad vin-
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ner väl et forlkande fornuft derigenom
ora det at forringa en alsmågrig ikapel-
fe, ville förutfåtta något åmne, hvaraf
verlden blifvir fkapad eller tilredd. Det-
ta ämne har måft värit lika orkloft at
någon gång i evigheten frambringa fm
varelfe forr ån det var til, och raåfte
derfore likavål få en orfak dertil utom
fig fjelf, hvilken ej annorftådes kah i-
genfinnas ån hos Gud j och fjelfva til-
danandet af få oråkneliga ting, faft det
ock Ikedt af något åmne, uptager och
årfordrar åndå en oåndelig bäde visdom
och allmagt, fom gör denna målfaren
til en fullkomlig Gud.

Ora tiden til denna fkapelfe anmår-
ke vi åter forft når den fkedde, och
måfte upriktigr bekänna, at vi uti den
oändeligen framflutna evigheten inret
åga några Ikiljetekn då denna verlden
begynt at vara. Det år evighetens na-
tur, at den ucmårker fig aldrig för ofs
genom några Ikiljetekn. Vårr begrep
vil mätä den genom Ar, Secler oeh mil-
lioner omfkiften, men de drunkna
alla dåruti, och ju djupare vi forfka
-ju mera få vi öfvertygelfe derom, at
den blir ofs obegripelig. Den modan
bor derfore råknas forfpild, fom vi an-
vånda at gå med vår tideråkning tilba-
ka. Låt ofs hålfi: fe om vi framåt råk-
nar ifrån verldenes ikapelfe, kunna få ofs
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något begrep om tiden då den blifvir
rilredd. Inga verldflige fkribenter ellei*
Håfdateknare hafva värit i ftånd, at rned
ininfta fannolikhec utmårka denna tide-
punkt: Vår vålfignade Bibel år den en-
da fom upgifver den genom noga föt*-
teekningaf några viffa månnifkoflägter,
hvilka med namn, ålder och flågtregi-
fter ledas ifrån fkapelfen, igenom de ål*
Ida och morkafte rider, forenade och be-
ftyrkte med åtfkilliga mårkvårdiga hån-
delfer i de flåftas vandel. Genom des-
fa underråtrelfer hafva vi blifvir fatte i
ftånd, at med någörlunda vifsher utfta-
ka verldenes ålder, få at den nu ftiaer' O

til inemot 6000 år, ellei* om man vil
ännu nårmare uttrycka den til 578 1 år
eller dåromkring. For det andra an-
mårke vi den tiden innom hvilken den-
na fkapelfe blifvir borjad och fullåndad.
Guds mannen Mofes år ock den ende
fom upgifvit ofs den, och tydeligen ut-
ftakat få vål tiden innom hvilken, fom
ock ordningen hvaruti hela verlden blef
fkapad • Ty hän hafver uti Skapelfe Bo-
kens t:fta Cap. noga upnåmr hvad HEr-
ren Gud gjordt eller fkapat på de forfta
fex ferfkildta dagar af verldenes varelfe,
ibland hvilka månnifkan år den fxdfta
af Guds händers vårk, och det ftår, at
hän på den Ijunde dagen hvilade af ali
fin vårk fom hän gjordt hade Cap, 2: 3.
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hvaraf fåledes är klart at Skapelfen gåt
for fig på fex dagar. Der fynes yål i
2:dra verfen hårvid forekomma någoa
tvetydighet, då det heter ; at Gud full-
komnade pä fjunde dagen fin vårk, fom
hau gjordt hade , likafom något af fka-
pelfen återftått ånnu til denjna dagen |
men urom det at fkapelfens Hittona i
foregående Capitlet aldeles flutar fig med
fjette 'dagen , få finnas fiera fpråk i den
Heliga Skrift, fom tydeiigen beftyrka
detfarnma. Såfom i Mof- 20: xi. Vtifex
dagar bafver HErren giordt hinimel och
jord och bafvet ocb bvad therinne år, iå«
ledes alrfammans ocb bvilade på fjunde
dagenorn; och Cap. gi: xy. / fex dagar
gjorde HErren himmel ocb jord men på
Jjunde dagen hoit hän up ocb bvilte fig.
At förriga flere. Och hafva den Heli-
ga Skrifrs uttolkare nogfamt funnit, at

denna omnåmda lilla tvetydighet hänle-
der fig ifrån fjelfva Ebraifka fpråk ers
egen natur*), hvarfore den ock i vår
nya Prof öfverfåttning fynes rårteligen
vara håfven och forklarad. Hårborjag
ej heller forgåta at korteligen omnåm-
na for eder ordningen mi hvilken den-
na verlden blifvit fkapad, nemligen på
forfta dagen fkapade Gud åmnet til ali

K 4 ting:
*) Emedan de Hebräer icke hafva något plus-

quamperfe&um, få nödgas de uttrycka det med
perfetto.



ting, fom var et haf med mårker ofver-
holgt, och ljufet, fom med mörkret
Ikulle omfkifta; På den andradagen til-
reddes fjelfva den ofanreliga himtaryrn-
den: På den tredje fkildes vatner på
jorden i haf ifrän det torra, och jor»
den vålfignades at båra orter och rrän:
På den fjerde Ikapade Gud de ftora
himla Ijufen, fom fa mycket gagna jor-
dens inbyggare, och gifva månnifkorna
den treggehanda indelning af tiden i da»
gar, mänader och år, jemte ftiernorna:
På den femte frambragres allehanda lef-
vande djur och hikat' i hafvet, och al-
lehanda flags foglar i luften: Och på den
fjette eller lidfta dagen blefvo alla lef-
vande djur gjorda på jordene , och bland
dem den dyrbarafie af dem alla, aldra-
iidft, nemligen raännifkan; hvilket alt
tydeligen kan fes af oftanämde Ska-
pelle Boks forfta Capitel ; och ehuru
bland de Ikapade ringen, fom inom des-
iä fex dagar blefvo Ikapade, ingalunda
uttryckeligen nåmnes änglarne, få är
dock tåmmeligen fåkert, at de ock in-
nom famma tid fått fin varelfe af Gud,
emedan de på flera ftållen i den Heli-
ga Skrift fågas vara gjorde af Gud.
David fäger Pf, 104:4. om Gud och
til honom ; Tu gihr tina ånglar til vdder
och tina tjenare til ddslåga3 hvilka Da-
vids ord Apoftelen Paulus åfven upre-
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par Ehr. i; 7. Men aldratydeligaft och
med et heligt efrertryck intygar lamma
Apoftel om deras (kapelle genom So-
lien , då hän Colosf. 1: 16 låger: Genom
honnm aro ali ting fkapat, fom i himmeten
och på joi den aro , fynlige och ofynlige , vä-
re [ig tbron , eller barfknp , eller Forfiado-
rne eller Ofverbet: alt år [kapat genom ho-
nnm och til bonom. Och når det rillika
af Skapelfens hillona år klart, at ingen
fkapelle förr eller fedan värit, litan det
herer 1 MoC 2: r,2. Således fullkomnadeshimmeten och jorden ocb ali tberas bar;
och i den foljande verien: På fjunde
dagen hade Gud vedan fullandat ftt vårk ,

fom hän gjordt , fä blifver klart at ock
änglarne innom denna tiden blifvit fkap-
te. Men fvårare blir det for ofs at fåga
hvilkendera (kapelfens dag dårnl af Gud
blifvit nytjad, antingen den forfta då
forfta Ijufer fick fin väreile , eller den
fjerde, då alla den fynliga himmelens
ljus danades, eller den fjette då männi-
fkans förnuftiga I’jål blefgjord, eller ock
någon annan; dock, det beror ock in-
gen ting hårpå, nog af, de åro åfven
denna ftora måftarens hånders vårk.

§• 21.
Men det år ingalunda nog, at vi

fåledes betragte Skapelfen i gemen uti
et kort fammanhang, likafom på långt
hali j den falige Lutherus har förltått at

K 5 ftålk
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ftålla denna ftora Guddomeliga vålgär-
ning ofs nårmare under ogonen, dä haa
fåger: jfag iror at Gud bafver mig J.ka-
pat ooh alla kreatur: gifvit mig kropp.och
Jjål, ogon , aron ocb alla lennnar , fornuft
ocb ali finnt. Så Ikall denna vålgärning
fåttas ofs likafom lefvande for ogonen,
at upvåcka vår vordnad och Vårma värt
hjerta emot denna ftora vålgoraren. Låt
ols då allenaft pa en handvänning åf-
ven något nårmare betrakta detta vårt
och hela vårt ilågtes uphof. Når Gud
hade fkapnt hela den iynliga verlden ,

och fldft äfven på detta värt jordkiot
fatt allehanda lefvande kreatur och få-
nad , bellöt hän ånteligen i fitt heliga
Treenighets råd, at åfven dårpå fkapa
månnifkan , at blifvä rädande ofver alla
de andra jordenes lefvande inbyggate,
at nytja dem, och alt hvad pä jordene
fkapadt var , til fin rjenft, nyrta, noje
och beqvåmlighet. Detta fitt fidfta hån-
ders vårk och mäfterftycke fammanfar-
te Gud af tvånne färfkilta och med hvar-
annan aldeles olika delar, nemligen kropp
och fjål; til den forra af dem nytjade
HErren et lika tilredelfe åmne, fom til
de andra lefvande kreaturens kroppar,
nemligen jordenes ftoft. i Mof. 2: 7.
jåmfört med verfen 19. Deraf bildade
Gud månnifko-kroppen med alla lina
lemmar 5 fådan fom vi ån åga den. Den
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andra delen var ofynlig, och kunde af
denna jordmafla ejtilredas; det var fjå-
len, den måfte hafva et hogre urfprung,
den måfte fkapas å nyo , och ora den
heter det, at Gud inbläfle en liflig ande-
drägt i mdnmfkans näja , få at männi/kan
hlef et lefvande vdfende. loco eität. Defla
båda delarna blefvo med hvarandra på
det nårmafte få förenade, at de kunde
meddela lig åt hvarandra, meddela up-
lyfningar, delraga i hvarderas oden , med
mera iådant. Kroppen blef förfedd med
urvårtes finnen, ogon, oron, lukt, fmak
och kånlla, hvilka omedelbarligen gif-
va begrep åt fjålen; Sjåien deremot be-
gåfvades med långt hogre förmogenhe-
ter, nemligen förftåndet och viljan,
hvartil åfven kan låggas minnet. Den
förfta af dem inhåmtar ej allenaft alle-
handa flags kunfkaper ora fynliga och
ofynliga ting , utan åfven på åtfkilligt
fått famlar och jårnforer dem med hvar-
andra och åndreligen af fädana jemfö-
relfer upfinncr nya och forur forborga-
de fanningar; eller at uttryeka detta
ånnu korrare och enfaldigare, få år det
förftåndets goromål at tanka ora alle-
handa faker, at pröfva dem, och anfe
der ena for godr, det andra för ondt,
och få vidare. Viljan dåremot fyflo-
fåtter fig med valet, at begåra der fom
förftåndet profvar godt, och fatra en

affky



affky for det fom år ondr, Men min.
ner år blotr en förmåga at en läng tid
bort år forvara hos fjålen de kunfka-
per, fom hon förut fig forvarfvar.

Si få flora och dyrbara åro de gåf-
vor, fom den milde Guden forlånt ofs
månniikor i fkapelfen. De gåfvos vai
forft allenaft åt Adam och Eva , men haa
har ock få underligen inråttat naturen
at vi genom fodllen af.hans goda hand
undfå alla deffa kroppens och fjålens
förmåner, få at vi med vordnad vål
må med Luthero bekånna : Jag tror at
Gud hafver mig [kapat , gifvit mig kropp
och fjål , ögon ,

aron och alla lemmar , for-
nuft och ali Jimie ; hvarigenom vi af vår
ftore måftare blifvit uphogde ofver aha
andra lefvande jordens inbyggare.

§• 22.
Men ofs återftår ånnu en befynner-

lig flor fkapelfens vålgårning at århin-
dra ofs, nemligen den obefkrifveliga
lyckfalighet, Gud i forfta fkapelfen fät-
te ofs nti, i det hän gjorde ofs til fitt
belåte. Jag kallar den med råtta en fka-
pelfens vålgårning, ry dä Gud i firt evi-
ga råd bellot at gora en månnifka, fom
fkulle råda ofver jorden, fade hän: Lå-
tnm ofs gora inännifknn efter värt belåte
thet ofs likaa må i Mof. B. 1:26. och flraxt
derpå i foljande vers, då det talas om
liennes fkapelfe, heter det: Efter fitt he-



läte fkapnde Gud mannifkan , efter Guds
he läte fkapnde hän bonom. Detta Guds be-
låte, ehuru beklageligeh noo- fnarc for-
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lorat, har, fa mycket vi kunnat derom
få ofs begrep, beftått fornåmligaft im he-
lighet och råtfårdighet j ty få I’åger Apo-
Helen Paulus til lina Ephefer, at de (kiil-
le genom rrona fornya fig til det förlo-
rade Guds beläte, och iklåda fig den
nya månnilkan, then efter Gud fkapad
år i fnnfkyliiga råttfirdigbet och heligbet.
Cap. 4; 23, 24. och hafver fäledes haft
fitt fornåmfta mm mi Cjälen , dår den
på et härligt fårt uphogt alla des for-
mögenheter, och fåledes mi de forfta
månnifkors forftånd uptånt et Guddo-
meligr ljus, hvilketvål ingalunda ftråck-
te fig til någon llags allverenhet, fåfom
aldeles omeddeleiig for något kreatur,
men fom likvål leinnade månnifkan ali
nodig kunfkap om Gud, få mycket fom
til hennes fållherkunde behöfvas, och om
den falighets våg på hvilken hon van-
drade, och alla de Ikål fom kunde for-
må henne blifva derpå, äfven en no-
gare kånnedom af kreaturen. Hon
liknade åfven iin Gud uti viljan, ty den
var aldeles bogd til det godaj minnet
måfte ock i detta tilftåndet hafva värit
fiarkt, at långe forvara de en gång in-
håmtade kunikaper. Men denna Guds
bild i månniikan ftråckte fig åfven på er

alt-



altfor kånbart fått til kroppen, Denna
jordbygnad hade genom Gads belåte ai-
deles blifvit forvarad från förgångclfe,
och ingen uplofning emellan kropp och
fjål hade värit at befara, litan hela män-
nilkan

, efter en fullåndad vandring på
jorden , blifvit uran några plågor, uran
en mellankommande död llytrad i en
fullkpmlig himmelfk glådjie och falighet;
ty når vår Frålfare en gång på dome-
dagen Ikali kalla lina kara barn til den-
na ftora roligheten fåger hän; kommer
och bejitter det rike , /o;n eder är tilredt i-
från verldenes hegynnelfe. Matrh. 25: 34,
hvaraf les, at himmelen ftraxt i fkapel-
fen värit åmnad til männifkans del. I
detta tilftåndet hade månnilkan lin ftör-
fta lyckfalighet mi litt fortroende med
Gud j dårifrän flör et vållignadt lugn i
fjålen: alla plågor, ali frugtan var bor-
ra, och hon var med nöjen och kårlek
omgifven på alla lidor. Men ack ! hvar
vandrar jag ? hvarr har jag förr eder
efterranka? til lyckfalighetens o, på no-
jens fält och i den eviga kärlekens ar-
xnar. Jag målle beråtra eder: hela den
fållheten år förlorad, mörker har inta-
get fjålen och vrångheten hjerrat: vår
kropp har blifvit en vandrande dods-
fkugga och ofvervåldigas fnart nog och
ofta helt oförmodat af denna naturens

fiende. Ach! ve och förbannelfe hån-
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ger ofver ofs och et brånnande qval ho-
tar ofs. Men underlåcom dock icke af
åfven i den delen vorda den ftore Ska-
parens ofverflodiga nåd, i det hän gjort
ols til fitt belåre. Ack! vi hafve ock
blornftrats, men vår blorama år fallen.

J- 23.
Andteligen få vi ej heller förbigå at

nämna något om Guds ftora åndamål
med verldenes fkapelfe ; Hän år oförne-
keligen i figfjelf det fullkomligen lyck-
faligafte våfende, fom hvarken behofver
kreaturen eller deras tjenft; ej heller
kunne vi ingå uti hans vishets djup, at
dår forlka hans forborgade affigter med
denna verldenes fkapelfe. Men der ve-
te vi af hans uppenbarade ord, at huf-
vud åndamålet dårmed har värit hans
åras och ftora Namns förhårligande i-
bland lina Ikapade kreatur; ry få fåger
hän; HErren, thet år mitt namu,
ocb jag [kali icke gifva minä aro enoin an~
droin ej heller mitt lof ajgudomen. Ef. 42; 8.
Man fåger i et vanligit ordfpråk: vär-
ket beprifar fin måftare. Så år det ock
med verlden; den ar en oppen bok hvar*
uti Guds ftora egenfkaper ftå for vara
ögon nog tydeligen afmålade. Hans
outgrundeliga visdom fes i hela verlde-
nes och alla des delars fammanfåttning,
hans allmagt i det, at kunna af inter
gifva få oråkneliga ting varelfe och

egen-



egenfkaper, hans ofverfvinneliga god-
het mårkes tydeiigen deraf, ar hän gjordt
alt ganfka godt i den fullkomligafte ord-
ning och fammanftåmnielfe. Derföre
fåger David om himlarnn , at de förtälja
Guds åra och jäflet forkunnar hans bånåers
vårk. Pf. 19: 2. Ja hän i fin andagrs if-
ver upmuntrar dem alla til Guds lof. Pf
148: 3,4, 5, och ffger: lafver honom fol
ocb måne

, lafver honom alla fkinande Jijer-
nor , lafver honom i bimlar alt omhing,
men hvarföre? Hän fvarar; r lbe [kola
låfva HErrans namn > ty hän bjucier fd
vavder thet /kapat. Men huru år det mo*
jeligc? Ting uraa kånfla, lif och för-
nuft kunna ju icke kanna fin Skaparej
ån mindre låfva honom? Nej de kon-
na det icke, men Gud hafver jufi: der*
fore fatt dem jorde.nes fornuftiga inbyg-
gare for ogonen, at de genom farnma
tingens betragtande fl<ola likafom fam-
la tilfammans alt Guds låf i fina hjertan
och derifrån frambåra detta hela natu-
rcns vållukrande rökvårk for fin och he-
la verldenes Skapare. Det år fåledes
genom ofs, fom hän förnåmligafi: vil
vinna litt åndamål. Måtte då ej någon
få nedrig finnas bland ofs, fom qvåf-
ver detta kreaturens låfrop til fin Ska«
pares åra i fitt hjerca , eller offrar det
at nägra afgudar.

§• 24»
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§• 2 4-
Den andra Guds ftora välgårning, fonti

hörer til denna artikel, år uppehållel-
fen , fäfom Lutherus fäger i iin forkla-
ring; jfag tror at hän alt thet , Tom haa
i forfta (kapelfen gifvic mig och andra
fkapade kreatur 5 ännu bällsr viä mngt,
Och år inter annat an et den ftora och
Treenige Gudens allmagrs vårk , hvar-
igenom hän , antingen redan i forfta fka-
pelfen, genom en outgrundelig vishet
infarte uti alla fkapade tingen en förmå-
ga at åga det beftånd de i fkapelfen
hvardera hade undfått, eller ock genom
en lika iior visdom och magt ännu da-
geligea forvarar tingen ifrän forftoring
och undergång. Hårutinnan åro alla af
enahanda rankaj i det en del vilja pa-
ha at uppehållelfen år hvart ögnablick en
ny fkapelfe, emedan de fkapade tingen
urom denna Guddomeliga vålgerningej
kunde et enda ögnablick åga beftånd

,

uran ftraxt gå tilbaka til fitr forfta in-
ter. Andra åter förebåra at deffa på
et ovårdigt fåtr vilja forringa fkapelfen,
då de med det famrna, fom de påftå
en dagelig fkapelfe uti uppehållelfen,
vilja förklara den alsmågtige måftaren
hafva värit oförmögen at jemte varelfen
af tingen åfven gifva dem beftånd: de
gä långre, at vilja vifa orimmeligheten
håraf och påftå, at fåfom kropparna af

Horn, F. Voi VL St. 2. L ftg



fig fjelfve aro inter vårkande, få kunna
de ock fedan de en gäng genom ali-
magten fått fin varalle ej törlora den
famma, uran en likadan allmagr. Men
väre hårmed huru det vil, få förringas
på interdera fårtet den uppchållelfes nåd,
om hvilken vi tala. Ty nti båda fallen
beror vårt beftånd allena af vår Gud,
ehuru fårtet åfven forblef en hemlighet
den vårt fornuft ej kunde hår i dodlig-
heten utgrunda. Når vi allenaft efter-
fmne huru få oråkneliga ting pä vårt
jordklot beftått i flere tufende år: huru
oråknelige örrer och rrån årligen gått
ut, men ock andra kömmit i ftålle: hu-
ru ibland oraliga djur millioner årligen
do borr for at lemna rurn år andra ny-
kommande, men under alt detta in-
ter flågte i ört- djur - eller vatturiket
gårt ut, och i fynnerhet huru hän up-
pehälhr månnifKoflågter, tilredt ofs i
vårt moders lif, dragit ofs fram i veri-
dene, och bevarat hela vårt flågte, och
hvar och en af ofs från undergång,
når vi, fåger jag, berragra alt detta,
måfte vi med forundran årkånna en
alsmägtig uppehållande hand, fom in-
galunda år långt ifrän hvarjom och enoni

af o/>, efter Apoftelens Pauli intygan for
hedningarna i Athen, ty i hononi lefve vi,
roroms och bafve varelje. Ap. G. 17: 27, 28.
Och få mycket fe vi hela Bibelen ige-
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nom , ar Gud vid denna verldenes up-
pehållclfe aldrig foreftäiles, fåfom en
blott åfkådare , uran fåfom den, hvil-
ken med et ouphörligt vårkande år al-
tid tilftädes. Låt ofs allenaft hpra den
Giidfrukriga och berryckta Job taia
bårom: Ho dr then , fåger hän forft om
fkapelfen, fom icke vet , at HErrans hand
hajver tbet gjordt , och fedan om uppe-
hållelfen , at i ha ns hand dr allas theras
jjal, [om lefvandes dr, och alla inånnifkors
khtts ande ? ndr honom dr visbet och magt,

rad och forftand, SH ndr hän bryter ne-
der, fd hjelper intet bygga: ndr hän ndgon
innelycker , fd kan ingen utjldppa Cap. 12:
9, 10, 13, 14.

§• 2?.
Til denna Arrikeln fade vi 3:0 horä

förforgningen eller Guds underliga och
nådiga fkickelfe med fina fkapade kreatur,-

Ar den värkeligen gifves, dårom of*
vertygar ofs icke mindre en fund efter-
tanka ån uppenbarelfen. Huru kunne
vi gora ofs några fornuftiga begrep om
Gud det Högfta våfendet, fåfom en må-
ftare for hela verlden, och päftä, at fe-
dan hän fått et få dråpeligt vårk fårdigt,
lemnar det aldeles utan vård. Sådant
vore ju at vara en dnd och intet vår-
kande Gud, det år, at vara Gud och
intet vara. Denna vilfarelfe vederlågges
ock tydeligen af en dagelig fårfarenher.

L 2 Vi



Vi fe nti hela denna verldsbygnad en
fortråffelig ordning bibehålla fi,g emel-
Jan tingea ifrån det flörfta ril det min-
kä; himla-kropparne (laide och förva-
rade i en undransvård gång och ord-
ning, ingen Iknda utur (in bane, ingen
liota på den andra i et urflakar afltänd
af vår jord. På vår jord fe vi mull ,

ftenar, berg och vatn om hvarandra ,

dock alla i lin ordning och innom lina
grånfor , våxter och djur, utan at der
minfta veta forja for Itrt beftånd , alla
bibehålla lig i et fkick fom de fått i
(kapelfen, och det arrna månndkoflägtet,
fom på de Hella ftållen i verlden med
ali magt arbetar på fin undergång, lik-
vål ånnu beftå. Slger då, kan en Pa-
dan ordning emelian oråkneliga rilfålli-
ga och ingen ting vårkande ting nu i
iiera tufende år fåledes intråffa llumpe-
vis? der blir platt omojeligt, utan må-
lle vift en alt rådande hand hår halla
i ftyret; eller hvad ville man vål an-
nars foregifva ril orfak, at neka denna
hans förfyn? Ville man vål fåga, at
hän icke vifte och forftod at ftyra verl-
den ? Hvem kunde tanka få groft ora
en miftare , hvars hånders vårk vitna
uppenbadigen om en outgrundelig vis-
dom ? Mån någon fkulle fåga, hän ville
icke? talar icke hela naturen om hans
oåndeliga godhct, och ropar med Da-

, vid



vid, at den varar evinnerliga? Vågar
någon forebåra hans oformogenhet, Tom
haft formäga nog, at af intet frambrin-
ga hela detra ftora och Gudomeliga mä-
ftarftycke? deraf Uute vi dä oåndeligen
fåkerr, at emedan vår Gud både vet,
vil och kan förforja lina fkapade ting
i verlden, årerftår for ofs då ej annat,
ån med en hjertelig öfvertygelfe antaga
och tro clenna fanning; få myeket tue-
ta, fom åfven vife hedningar aldeles år-
känt en Gudomelig forfyn , och forenat
den fåfom aldeles olkiljaktig med fjelf-
va begrepet om Gud och derfore fagt.-
den fom nekar en Gudomelig forfyn ,

nekar Gud med detfamma *). Men fa-
ken blir anon långt klarare, om vi hår
åter oppne vår heliga Bibel. Vår dyra-
fte Frålfare JEfus forklarar derta tyde-
ligen Math. 6. Hän vifar ofs ril fog-
larna och beder ofs märkä, huru under-
ligen Gud forforjer dem ; hän förer ofs
på blomfterfålren, at fkåda liljorna pä
markene, huru de våxa, och huru den als-
mågtige HErren utan någon deras egen
åtgård i få Ifor pragt klåder dem och be-
faller ofs dåraf liuta huru myeket ömare
vård hän då måfte hafva for ofs månhi-
fkor, fom framfor dem i alt annat fått

L 3 et

*) Plato de leg. Deum negnt, qui ipfttts !»o-
videntim negnt.



et få ftorr fåretråde v. 26—30, Och
Konung David fåger; Alt våntav efter
tig HErre, at tu /'kait gifva tbem mat i

fin tid, la tn gifver them , få /antia the
,

når tu uplåter tina hand , ja varda the
med god ting matta de. Om tu fordoljer
titt anftgte , få varda the fbrfkråckte , tu
tager t heras an da bort, Ja förgås the och
varda äter til ftoft igen. PC. 104: 27, 28,
29. Om månnifkan i fynnerhet kan in-
ter tydeligare bevis vara uppå Guds al-
dranogafte förfyn, an det fom Tamma
David gifver ofs PT 139: i>— 5. HErre
tu utranfakar mig och kånner mig. Ehvad
jag fitter eller upjiår , vet tu thet , tu fbr-
fiår minä tankar fjerrän. Ehvad jag gar
eller ligger , få åft tu omkring mig , och

fer alla minä vågar; ty f thet år intet ord
på mine tungo■, thet tu HErre ieke alt
vetfl. Tu fkajjar hvad jag både fhrr och
efter går , och betygar ånteligen därof-
ver fin ganfka djupa forundran och få-
ger: Sadana kunjkap nr mig jorunderlig ,

och for hog 3 jag kun ieke begripat.
§. 26.

Således ofverrygade om vifsheten af
denna Guddomeliga Förfyn, få vi nu
nårmare fårklara des råtta befkafFenher.
Den år et Gudomeligt allvetenhers, all-
magts och godhets vårk , hvaruri hän
icke allenaft på der nogafte fer och kän-
ner alla fkapade tingen och deras behof,
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jemte alla möjeliga medel til deras nyt-
ta och vid magthållande och alt hvad
dem forr eller fednare kunde vara til
fkada eller gagn ,

utan ock på det no-
gafte få deltagcr i deras oden , at hän
ifrån alla fma Ikapade kreatur afvårjer
det fkadeliga och befordrar deras nytta
och vålgäng fä långt, fom det ofver-
ensftåmmer med hans egna hoga och
nådiga affigter och åndamål. Detra alt
fker vål hos Gud, utan någon befvårlig
ofverlåggning, och vårkftålles alt ge-
nom hans blotta allmagrs vilja, utan den
minfta tidsutdrågt; men for at göra ofs
fåfom månnilkor något tydeligare be-
grep hårom, fynes derril höra följande
trenne flycken; nemligen forft en Gu-
domelig allverenhet, eller et forutfeende,
få vål af alla medel til krearurens up»
pehåll, fom ock de hinder, fom kunde
ligga det i vågen , hvilken David i nåfl
anforde fpråk få hårligen beprifar. For
det andra et vai af de medel, fom hän
til et fådanr åndamåls vinnande funnit
for båft , jemte et Gudomeligt beflut at
nyrja dem. Såfom HErren , då hän
hört Rabfake forfmådelfe och bönhorr
Konung Hilkias, hade utfett medel och
heilutit at hjelpa Jerufalem, och fade :

Jng vil hefkydda tbennn fladett. Ef. 37: 3s.
För det tredje hörer ock hit en full-
komlig och Gudomelig vårkftållighet

L 4 hår-



häraf, fäfom då hän ril at befkydda Je-rufalems inbyggare på en enda natt Ho g
uti de Aflyriers iåger igjcoo raan v. 36.

§. 2?’
Men fakens vigt fynes Ford ra af ofs

en nårmare granfkning af denna Guds
Förfyn i anfeende til lina olika föremål.
Af det fom redan år fagt fynes klart
at Guds förlyn omfattar alla fkapade
tingen i gemen , få at icke et enda af
dem år dårifrån uteflutit, dätfore fåger
vife mannen; Hän bafver gjnrdt håde
[mn ocb ftora , och bafver lika omjorg for
alla. Vishet. B. 6: g. Dätfore fåger A-
poftelen Paulus om Chrifto : Hän bar alt
ting medfitt kraftiga ord. Ebr. 1: 3. Såle-
des ftråcker den fig åfven til ånglarna,
icke allenaft de goda, hvilka altid le Guds
anfigte Marth. ig; 10. och hvilka uträt-
ta hans befallningar. Pf. 91: ix. uran åf-
ven ril de onda, emedan ock de ftå un-
der Guds ftyrelfe, fom fes af jobs 1:
12. hvareft Gud gaf fatan låf at Ikada
Job och i fynncrhet dåraf, at de ore-
na andar fråga JEium Guds Son , om
hän var kommea at plåga dem förrån
tid var. Matth. 8; 29. Hvaraf tydeligen
kan flutas, at Gud år den, fom åfven
både fkonar och plågar dem. Dock fin-
ne vi lårteligen at månnilkan i fynner-
het blifvit et föremål for denna Guds
underliga förforg 3 dårom tala de för-

nufts



flufts gåfvor genom hvilka hon blifvitO O

uphågd ofver de andra kreaturen redan
i ikapelfen ; dårom intygar i fynnerhet
det irora adelfkap henne fårlånres, fom
beftod uri en likher med Gud, men al-
dramåft der nädefulla bemodande (at
vi må tala om Gud pä månniikligt fått)
hän hafr, ar fedan denna likher förlora-
des i fyndafallet, årer upråtta der fam-
ma , genom löftet om qvinnones fåd ,

och des fullbordande i det hän nrgaf i
döden iin enfödda fon, at löfa ofs alla
ifrån vårt grufveliga fynda elånde, och
at genom lit Guddomeliga uppenbarade
ord leda ofs tilbaka utur ondfkones mör-
ker på falighetens våg. Ja denna oma
forforg iiråcker fig ingalunda allena til
de rrogna , uran åfven ril ogudaktiga,
ty ia fåger Apoftelen Paulus: Gud vill ,

med fullt alfvare, nt nila mdnmfkor [kola
frålfle vnrda och til fanningenes kundfkap
komina i Tim. 2: 4. och Perrus förfåk*
rar åfven , at HErren icke vil , at ndgra
f/iola for gas, litan at hvar och en vånder
fig til håttring, 2 Epift. 3: 9. hvarril hän
åfven tilbjuder dem nåd och formåga ;

och juft därfore hafver hän rålamod med
de ogudagtiga och låter , fom vår dyre
Frälfare f jelf fåger fin foi upgå ofver on-
åa och goda och låter regnn öfver råttfär-
diga och oråttfårdiga, Matth. 5:45. fcke
defto mindre blifver det för rrogna Guds

L 5 barn
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barn en af Guds ord mångfaldigt bevift,
och tillika ganCka t-roftelig fanning, at

hän aldra ommaft vårdar dem. Det kuo-
na vi forft liuta af den ftora foråndring,
fom fkedt rned dem uci råttfårdiggörel-
fen. De voro forut lika med alla an-
dra ogudaktiga blort under Guds lång-
modighct. 2 Petr. 3; 9. fom genom iin
ondfka fkildt fin Gud ifrån, lig och
deras fynder våndt bort Guds anfig-
te ifrån dem, EC 59: 2. Men nu har
Gud for JEfu (kuli tagir bort alla deras
fynder, dårfore hafva de återfått fin
forlorade barna rått, och blifvit af fin
Gud med ömmalie Faders hjerta omfam-
nade. Roni, g; 17. For der andra, finna
vi det rydeligen af den närä förening,
fom fkedt emellan dem och deras Gud
genom trona, i det de blifvit inympade
i det fanna vinträdet Chrifro. Job.
och af honom fupa liffens faft til fin fa-
lighetj Ja hela den Heliga Treenigbe-
ten forenar fig med dem, och med fin
nåd och kårlek upfyller och leder dem.
Cap. 14: 23. Vi liuta derra ännu for
det rredje, af de hårligafts Guds An-
das vitnesborder i den heliga Skrifc om
denna Guds ommafte forforg for lina
barn. Jag vi! , at ej falla eder Ållkade
Åhorare i dag for mycket befvårlig,
allenaft anfora några få: Si fåger Da-
yid , HErrans ugon je uppä tbem Jomfrug-
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tn -honotit : the fom uppå hr,ns godbet trh-
fta , nemligen med en befynnerlig nåd
ooh fäker hjelp. Pf. 33: tg. HErren
kånner the fvommas dagar , fåger hän åter
på et annat ftålle, ocb theras gods (kali
hlifva evinnerliga. The j.koin icke på fkant
kornina i tben onda tiden , ocb i hårdom å-
tnm (kola the nog bafva. Pf. 37: ig, 19.
De hafva undfätt et löfte af HErranom,
at hans ånglar (kola på alla theras vågav
hara the m på hånderna , at the icke fiöta fin
fot på ftenen. Pf. 91:11,12. Ty hän haf-
ver utfåndt dem til tjetifi jor theras fkuld.
Joinfalighet årfua [kola. Ebr. 1: 14. Dår-
fore talade David om denna Gnds for-
forg i fin nod ganlka trofteligen och
fade : Jag år fattig och elånde , tuen HEr-
ren forjer för mig’. Tn åft 'min hjelpare
och forlojjare. Pf. 40: ig- Och låfvat vä-
re HErren for

c
denna ftora tröftcn St

alla lina barn! Andreligen, for det fjer-
de , beftyrkes ock denna ömma förforg
för de trogna genom egen och andras
forfarenhet. Hela den heliga Skrift år
full med de hårligafte exempel hårpå,
huru hän vållignade Patriarcherne, hu-
ru hän halp och uphogde en Jofeph:
huru underligen hän utfårde firt egen-
doms folk utur Egypten , genom oknea
in uti det forlofvade landet med ftora
undervårk ; huru hän födde Prophetea
Elias genom korpar, fom forde honom
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upehålle, och enkan i Zarpharh at mjo-
ler i fkeppan icke blef utrårdt och ol-
jan i krukan intet minfkades i den dy-
ra tiden. 1 Kon. B. 17: 6, 16. Huru un-
derligen hän bevarade Sadrack, Mefek
och Abednego uti den brinnande ugnen.
Dan. 3. och Daniel i lejonekulan, med
många fiera. Den åldfta Nya Tcftamen-
tecs Kyrko Hiftoria är icke mindre rik
på ftora prof af Guds underliga forforg
för de fina, och de felas ingalunda för
et upmårkfamt Guds barn i vår rid

,

faft andra icke fe eller akra dera ; men
den trogne hafver de ftörfta profven
håraf nppå fig fjeif; huru många gån-
gor Gud underligen befkyddac och be-
varat honom och förgc för des vai i
timmelig måtro, då hän fjelf ej förfråcr
at göra det; men i fynnerhet huru ho-
nom i andelig märto med Apoftelen Pau-
]o vederfarits barmhårrighet, och huru
Gud på honom bevifat lina barmhärtig-
hets och långmodighets rikedomar iTim.Ot _ o 0
1: 16. Ser Alfkade i HErranom af’fa
flarka grunder och en få ftor hop med
vitnen Ebri 12: 1. fåtras de trogna uti
en oryggelig vifsher om Guds befyn-
nerliga och nådiga forforg för lina kå*
ra barn.

§• 38. _
Dem mota vål hår i dageliga utof-

ningen af denna fin tröftefulla tro nå-



gra ftoteftenar, hvarvid de ofta hafva
fvårighet ar reda fig.ut. De fe få myc-
ket ondt, få många plågor och olyc-
kor drabba ej allenaft måonifkoflågret i
gemen, uran ock ofta fjelfva Guds barn.
En Abraham måfte vara frårnling ibland
de Cananeer och Egyprier. 1 Mof, 12:
1, ie. Den fromme Jofeph blifva bort>
fåld af fma bröder och for fin dygd
kaftad i fångelfe af Potiphar 1 Mof. 37:
28. Cap. 39 ; 20. En rrogen Jonathan
ftupa i ftriden rillika med fin ogudakti-
ga fader Saul. 1 Sam. 31: 2. En from
Lazaruslig-ga i fveda och armod för den

XD tD

rika maqnens dör. Luc. 16: 20. Och
dem fela ej fådana ftoteftenar i deras
dageliga lefnad. At utreda ofs hårnri,
böra vi göra en noga fkilnad emellan
der onda, fom kommer af Gud och kai»
las ftraff eller aga och emellan der onda
fom beror af månnifkornas fria gårnin-
gar och kallas brott och öfvertrådelfer.
Öm det förra onda eller ftraffet mårke
vi, at det allena kommer af Gud och
kallas egenteligen ftraff, når det drab-
bar de ogudaktiga, för deras ondfkos
fkull. Om . fådant må vi fråga, med
Propheten Jeremia; Ho tår fåga ,at Jå-
dant fker litan HErrans befallning, och at
bvarken ondt eller godt kommer igenom
hans befallning. Jer. Kl. 3; 37, 38. Hvar*
på vi af honom fjelf få detta mårkeliga

fvar;



fvar : Jag (ornghr ljufet och fkapatr mårk-
ret; jag fovt frid gifver och fknpar det on-
da; jfag är HErren , [nm alt åetta gbr.
EC 4s: 7. Och genom Propheren Amos:
Av ock något omit i ftadenom , tbet HEr-
ren icke gör. Cap. 5:6. och Cåger darfo*
re; Jag [kali famka olycko åfver them :

jfag [kali forfkjnta alla mitta pilar pä tbenu
For hunger [kola the jorfmägta , och jbrtar-
de vavda af fkålfvo och ond fdr. 5 MoC
32: 23, 24. Men når HErren låter det-
ta onda dfabba lina egna kara barn s
får der rårtelio-en nam n af en faderligcO C 5aga, fom åfven blirver ourngängelig för
de rrogna; ry få (åger Konung Salomo
dårom: Then fom icke låter fig aga, hän
gör fig jjelf til intet , men tben fom flraffborer, hän vnrder klok. Ordfpr. B. 15: 32;
Denna aga år en folgd ingaluncla af
hans vrede, uran af hans kärleksfulla for-
barmande, och innefartar alla de plågor
och olyckor, hvilka Gud lårer falla på
fina barn, at gora dem mera odmjuka,
mera vakfamma och råliga i fin van-
del; dem hän ofta vedan hår i riden år-
fåtter med glådje och vålgång, men
aldd med oåndehg frogd i. himmelen.
Ora denna aga betygar Apoftelen Pau-
lus for fina trångda Ebreer, och fåger;
Hvem HErren ålfknr , then agar ban. Cap.
12: 6. Och HErren fielf ril Forfamlin-
gens ångel i Laodicea: The jag ålfknr ,

tbem



thevi agar jag och napfer. Uppenb. B. 3; 19.
och Paulus fåger an mera, til lina förr-
nåmda Ebreer: ären j utan aga , i hvil-
kom alle delaktige vordne aro , få ären j
oågta och ieke barn. Cap. 12:8. Håraf
blifver fåledes klart, huru Guds barn
bora emottaga alla de dem här i dode-
ligheten mötande olyekor, nemligen få-
fom en gagnelig aga for dem, af en
om faders hand, at hos fig upvåcka me-
ra drift och åhoga, at vandra honom
til viljes, och det med en aldeles barns-
lig undergifvenher, fom ej tål något
knorr. Det hånder vål ofca at Guds
barn under pakommande olyekor ej tyc-
ka fig kunna fe, hvad de fkiille tjena
dem til, eller hvarföre Gud tycks hand-
tera dem få härdt; men urom det at de
aldrig må tro fig kunna fe in i Guds
vifa och nådiga råd med dem, bora
de ftilla fitt finne igenom en oryggelig
tro pä hans bergfafta loften , och hans
öfverfvinneliga

c
godhet. Och jagboricke;

dölja for eder Alflcade i HErranom, hvad
jag ej allenafi: fjelf, utan, på minä råd,
åfven mänga andra Guds barn med nyt-
ta gripit til i nodenes tid, at ftilla det
oroliga hjertat, nemligen ,at anftålla en
noga betraktelfe ofver vårt eget djupa
forderf, vår forfummelfe i bonen, vår
ftora troghet dåruti, vårt i verlden fig
forgapande hjerta, våra finnes-rorelfers

haf-



häftighet, och vårt hjertas hemliga och
likafom afgudifka mifsrroende for vår
Gud

, men aldramåft öfver det hemliga
högraodec, (om ligger hos ofs, ej aile-
nalt det naturliga, utan ofra det ande-
liga, hvarigenom det onda hjertat vil i
anfeende rii lin dygd , eller Gudaktig-
hers öfningar, eller ock fiera gångor er-
farna befynnerliga nåde - rörelfer, fåtta
för hog ftåmpel på lig fjelf. En lifiig
och blygfam kånila af alt detta år al-
drabäft i liånd, at med tålamod och rröft
böja ofs under HErrans nådiga aga. Och
detta år ofta den Högltas affigt med kor-
fet, fom Apoftelen Paulus beråttar mår-
keligen och öppenhjertigc om iig fjelf;
På tbet at jag mig ieke af the (tora np-
penbarelfer fbrbåfva [kiille , Vardt mig gif-
ven en påle i khttet , fatans ångel thtn mig
kinpuffa [kiille

, på tbet jag icke jknlle fbr-
hå[vas ofvermätton. Och hän fåger, at
hän bad tre refor HErren, at fä kom-
ina undan denna agan, men fick ril
fvars: lat tig noja åt niine våd; ty min
kraft år mägtig i tbe [vaga. 2 Cor. 12 :

7, 8, 9-
Hvad åter der onda berråffar, fom

dem rrognom tilfogas genom andra mån-
nifkors brortsliga gårningar eller laftfulla
lefnad , få år vift , at Guds barn genom
dem ofta ledas i et fvårt lidande: de-
ras oförfonlighet, förfmådclfer , våld

och



och rofveri ja ofta hugg och flag blifva
dem trognom en fvår pläga, hvarvid de
fvårligen igenkånna den Guddomeiiga
Forfynen, och fråga i fut hjerta, är fådant
af Gud ? Gud har ingen del dånui, li-
tan onda månnifkor. Hårvid bör jag
underråtta eder om foljande rre ftyckenj
nemligen förft , at Gud ingalunda haf-
ver någon del i de ondas upfåt och fo-
reragande, uran at det onda aldeles beror
af deras egen onda och fria vilja; ry Gud
år en helig Gud, hvilkom et ogudakrigt
vålende icke behagar ellei* kan behaga;
For der andra, at Gud, förn år en alsrnåg-
tig Gud och hela naturens Herre kan ,

når hän vil, genom ailehanda flags me-
de!, uran at rubba de ogudaktigas fria
vilja och onda upfåt, hindra uröfnin-
gen af dem. Konung Pharao, fom vil-
le forgöra Guds folk , låt HErren upflu-
kas af röda hafvet, 2 Mof, B. 14. Achi-
tophels farliga råd gor hän til inter,
2 Sam, 17. Och Jorains mordiflca upfåt
at halshugga Guds mannen Elifa, kan
emot Guds vilja icke hafva framgång.
s Kon. B. 6: 31, 32, 33. For der tredje
anrnårke vi, at Gud åfven ofta lårer
det onda (ke, fom de ogudaktiga åmna,
hvilket kallas hans tilftådjelfe, det hän
dock aldrig gor lika fom pc å måfå, at
hän uran ferdeles ordfak näille hindra
det onda ena gången och tilllådja det

Horn. F. Voi VI St, 2 M en



en annan; utan blifver det af hans Gud-
domeliga egenfkaper faft och orygge-
ligr, at hän aldrig tilflåder det onda,ora
hän icke antingen fer der vara hans
barn nyrtigt til aga, eller ogudaktiga til
ftraff eller bringa mifsgårniiigsmanncn
fjelf til nåpft, erkånlla och omvåndel-
fe , eller ock i ofrigit at genom lin Gud-
domeliga allvetenhet hånleda dåraf något
godr, I anfeende til hvilker alt Guds
barn Ikola med oryggelig vifshet ftad-
ga fin tro om Guds nädiga forfyn och
fkickelfe i ali ting, få at de helt och
hallit vånda fig ifrän de medel ■ orfaker,
fom Gud brukar til fin aga, och taga
altfammans utur fin Guds hand både
lycka och olycka, medgång och mor-
gång. Konung Davids exeinpel år hår-
vid forträffeligt, når hän på flygren for
fin fon Abfalon blef bannad af Belials
mannen Simei Gera fon, fom kaftade
ftenar och kalladc honorn blodhund, och
Abifai ville håmnas denna o.ndfka, men
David fvarade : lät bonom burnia , ty HEr-
ren bafver hudit bonom hanna David ;

2 Sam. 1 6: io. hvilker ingalunda bor fä
förftås, fom hade Gud gifvit Simei in
detta onda, utan tilfladde HErren det
efter hans ondfka fke, for at åfven dår-
igenom fpåka Davids hjerra, och dårfo-
re tog ock David detta aldeles fåfom af
Guds hand. Och tryta aldrig den go-

da



da Guden medel, ar af de aldra vårfta
gårhingar leda de bäfia åndamäl och en
god iirgåhg; fårom af Joiephs bröders
mordifka gårningar hans uphöjelfe, he-
la Egypti lands och deras egen fräls-
ning irän hungers nod; fäfomhän fjelf
bekånner for lina broder och fåger ; jl
tånken ondt öjver mig , men Gud hnjver
vdnclt tbet iti godo , at hah gprde futu
för 6gon år til at fralfa mycket folk ,

i Möf. B. 50; 20. Men det hånder ock
öfta, at Guds barn ftanna i bryderi om
Gud s forfyn vid det onda, fom kan
drabba dem antingen gencm deras egna
rel och ofvertrådelfer, eller ock genom
deras egen ofötfigtighet, vårdsloshet och
forfummelfe. Här räka Gudfrugtiga mö-
drar, fom af våda qvaftfina barn, ovar-
farnme husbönder och matmödrar, fom
genom fin vårdsloshet väliä en eldsvå-
da, fom på en liten ftund lågger gård
och grund och ali deras egendom i aika,
i oro och villrådighet, huru de bcraan-
fe fadant; de domma fig fjelfva få hårdt
at de forlora fin Gud och hans forfyn
utur ognafigtet ; då likvål felet och for-
feelfen blifver deras, den de, fåfom alla
andra fina fel bora for fin Gud bekånna
och afbedja for JEfu fkull, men fjelfva
fkadan eller olyckan blijr altid dem en
HErrans fkickelfe, den de medjob bö-
ra taga blott af fin Guds hand och få-
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ga: HErren gaf ocb HErren tog ; våljig-
nadt väre HErrans namn , Cap. 1:21. På
denna grund rrycer dem rrognom aldrig
troft ide aldrafvåralle bedröfvelfer, då
de under alt veta, at de komma ifrån
en kår fader, fom intet plågar dem öf-
ver deras formåga , fom fiyrker dem i
tålamod , och fom på bedröfvelfen altid
gör en god utgång.

§. 29-
Til denna Guds underliga forforg ho-

rer ock egenteligen den fjerde Skapel-
fens vålgårning, fom Lutherus i lin
forklaring öfver forfta Artikelen an-
förer, då hän fåger: Jag tror at Gud
åfven hefkarmer och hevarar mig ifrån ali-

fkåns fkada ocb farlighet. Detra Guds be-
fkydd ftråcker fig, fom vi nyfs förut
hört til alla hans fkapade kreatur i ge-
men och i fynnerhet til månnilkan 3 men
aldra ömmall til hans egna barn. Det
ena Ikapade tinget fynes vara det an-
dras undergång, det ena liågtet bland
djuren det andras förflörare , och den ena
månnilkan den andras mordare; och alt
blefve forlorat och forftort, om icke en
alsmågtig hand belkyddade fma hånders
vårk. Men når Gud i litt heliga ord talar
om lina egna barn, uttrycker hän detta litt
belkårra i de aldramåft rörande talefått.
Hän liknar fig vid en moder bland fog-
larna, fom for at belkydda fina tingat*

för



for fiendreliga anfal!, med åfventyr af
fjelfva lifvec urbreder fina vingar j få-
fom då vär dyre Frålfare tiltalre • Jeru-
falcms inbyggare, fäger hän bland an-
nat: Mvu ofta bafver jag velat forfamla
tin harn , lika fovi hanan forfamlar fina
kyklingar underfina vingar. Matrh. 23: 37.
Och Gud hade vårkeligen gifvir dem
et fådant lofte, når hän genom Prophe-
ten Efaiam få tiltalar dem : HErren Ze-
baotb [kali he[karma jerufalem , Jafom fog-
larna göra med vingarna ; befkydda, hjei-
pä , tberinne viftas och unclfdtta honom. Cap.
31: 5. Och åc detta Guddomeliga befkydd
gladdes David innerligen, då hän ur-
brifter i en djup forundran, och fåger:
Hunt dyr dr din godhet, Gud! at manm-

fkors harn bajva trbfl under tina vingars
Jkugga. Pf. 36; 8- Och Frålfaren utmår-
ker rjoggrahheten af denna värd dåf>
igenom, at hän forfåkrar fina rrogna
icke allenaft dårom, at ock alla deras
hufvudhår åro råknade, Marth. 10: 30.
uran ock at icke et ftrå fkall uran hans
(kickelfe faiia af deras hufvud, Luc. 21:
18. Dårfore liknar hän de trogna vid
fin ognaften och fåger; Sd fåger HEr-
ren Zebaoth - - tben eder rorer, ban rårer
hans ognaften; Zach. a: 8- och David
tager båda liknelferna ia uti fin bon :

Eevat a mig HErre , fåger hän
, ftåjom en

ognaften: hejkårma mig under tina vingar*
M s
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fkuggn. PC 17; 8- Och denna få ofra be-
tryckra Guds mannen , fom lårdtafför-
farenheten kånna högden af derta be-
fkårm , talar dårom ganfka tröfteligen i
den 91 Ffalmen: Then ther under tbens
Hbgjlas hefkärm Jitter , och mder thens
/Hsmagtigas fkugga blifver , hän jäger til
HErven; mitt hnpp och min horg: min
Gud then jag boppas uppä. Ty hän frdl-
ftir mig ifrån jdgarens (nnro och ifrån tben
fkadelign peflilentia. Hän fknll hetåcka mig
med fina fjådrar, ocb titt bopp fkaU vara
under hans vingar. Och få hela Pfalmea
igenom ; fom med ftor rröft kan ofra
läfas af Guds barn, och våcker gfådje
i fjålen , når den med uplyftat hjerta
til Gud noga betragras.

.

„
\ §• 30-

An aterftar ofs vålfignade i HErra-
nom, ar betragta en Guds Faders flora
vålgarning, nemligen, at hän åfven ut-
gifvit fin egen aldrakårafte Son för ofs;
hvarvid vi hafva at i fynnerhet i agt-
taga tre ting: nemligen förft, hvad fom
kunnat förmä Gud at aflemna ofs mån-
nifkor denna gåfvan ? för det andra ,

hurudan den år ? och för det tredje,
huruledes hän gifvit ofs denfamma ? Sä
mycket tiden täi (kola vi korteligen up-
löfa hvardera frågan.

Hvad altfå den förfta omftåndighe-
ten beträffar, nemligen, hvad fom kun-



nat formå Gud därtil, ar lemna ofs fin
aldrakårafte Son, få hai* pä vår fida in-
galunda varir någon orfak, fom kunnat
formå honom ril denna Pora vålgårning
emot ofs. Månnilkan hade då fom ny-
ligaft värit uprorifk emot fin Gud, af-
våndt fitt hjerta ifrån honom och fattat
fortroende for Hans fiender; därigenom
var Guds ftora Majeftåt forolåmpadr,
hans helighet och råttfårdighet upretad
til vrede och håmd, och dödsdomen ha-
de ftraxt bordt gå i vårkftållighet; dår-
före fåger ock Apoftelen Paulus uttryc-
keligen , at der ingalunda fkedde for rätt-
fdrdigbetens gdrningar, fom vt gjordt ba~
de, Tit. 3: 5. få mycket mindre fom den
failna månnilkan i fin jammerfulla belå-
genhet hvarken vifte eller ville foka nå-
gon hjelp hos fin Gud. I detta tilftån-
det hade hon icke heller ibland krea-
ruren någon forefpråkare; Saran hvar-
ken ville eller kunde något utråtta: haa
fom Aortat henne, log åt hennes ofärd,
var ock utom des forut fallen i fin Ska-
pares djupafte onåd. Hvar kunde då
orfaken til denna hjelpfåndning igenfås?
Den kan omöjeligen finnas någon an-
norftådes an hos Gud f jelf. Som vi for-
ut hafva hört, hade Gud med et fyn*
nerligt vålbehag och kårlek omfatrat
hela den Ikapade verlden , och alla fka-
pade ringen dåruti; bland dem hade mån-
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nilkan ofelbart fått det forfta rummet,
emedan hon ej alienaft framfor alla an-
dra blifvit begåfvad med en fornuf-
tig rjåi, utan ock af Gud bildad efter
hans egen liknelfe. Når nu djefvulen
hade plodligen genom fyndafallet be-
röfvat henne denna Guds bild och ikiått
henne fin egen vederflyggeliga fkepelfe,
kunde det ju ej annat, (vi taiaom Gud
efter månnifkofatt, fäfom hän fjelf bar
uppenbarat lig for ofs) ån pä det hog-
fta omma Gud, at fe fitt måftarftycke
forloradt; Rättfårdigheten ropade håmd,
men visheten hade uptänkt rnedel och
godheten antog det, hvarigenom rått-
fårdighetens hand fkulle fyllas, och mån-
nifkoflågret åndock frålfas från fitt dju-
pa förderf. Grundorfaken var fåledes
ingen annan ån den Treenige Gudens
kårlek och eviga forbarmande, hvarmed
hän omfattade den fallna och olyckeli-
ga månnifkan, at rådda henne från för-
derfvet, Denna grunden beprifar Prå-
flen Zacharias hårligen uti fin låffång,
då hän fäger: Låfvad väre HErren Jfra-
els Gud j ty hän hajver hejokt och fbrlo/pit

fitt folk, Och bafver upråttat ofs falighe-
tens horn , uti fin tjenares Davids hus
Genom vär Guds innerliga harmhdrtigbet ,

genom hvilka upgangen af hogden hafver
ojs hejhkt. Luc. 1: 68, 69 och 78- Och
emedan denna forlofsning fkulle forråt-
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ras egenteligen af Sonen , den andra Per-
fonen i Guddomen, fom af evighet fö-
des afFadrenom, tilråknas denna vålgår-
ning egenteligen den forfta Perfon, fom
fant fin Son; fäfom Apoftelen Johannes
rydeligen urtrycker detra fålunda: Ther-
pa ar Guds kärlek til ofs uppenhar vorden,
at Gud bafver fänt fin enda Son i verlde-
na

, at vi [koloin lefva genotn bonom. Och
ånnu i foljande vers herer det: theruti

ftår kårleken ; icke thet vi hafvom alfkat
Gud , och dårigenom formått honom dl
någon godhet emot ofs, nej ingalunda,
men thet hän bafver alfkat ofs , och fant
fin Son til en furfoning fhr vara fynder,

x Ep. 4; 9, 10. Och må mi Frålfarens
JEfu egna dyra ord lågga ytrerfta vig-
ten til denna troftefulla fanning, dem
hän ralade til den rädfokande Nicode*
mus : Sd alfkade Gud verlden , at hän ut-
gaf fin enda Son. Joh. 3: 16. Det år få
mycket fagt: den ftörlta ja den enda or-
faken fom kunnat formå Gud til en få
ftor vålgårning är denne Treenige Gu-
dens eviga kårlek och outfågeiiga for-
barmande.

3 1 -

Men denna Guds eviga karlek bor åru
nu mera uphojas i vara hjerran, når vi
for der andra betrakta f jelfva gåfvan,
den hän gifvit ofs. Den år ingen annan
ån hans egen aldrakårafte Son ifrånhim-
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melen gifven månnilkom på jorclene.
En ganfka dyrbar gåfva, fom bland
gåfvor på jordene, ja hvarken i himrne-
len ellei- på jorden bar iin like. Vålgö-
rande och rika Rcgenter utdela gåfvor
St fina egna och fråmmande magters
Miniftrar, fom beftå i gu!d och filfver,
i ådla ifenar, dyrbara konftftycken och
ftora landsftrackor, hviika anfesforrått
Konungsliga och beundras af verlden.
Men hvad aro , hvad innehålla de? Et
förvanfkligt jordens grus, et ftoft och
et inter. Gud hafver i fkapelfen begåf-
vat ofs med långt ftorre: Säfom kropp
och fjål, ågon, oron och alla lemmar,
fornufc och ali hnne: Hän har af en
obelkrifvelig godhet forfedc ofs, alt i-
frän moderlifver med klider, föda, hus
och hem, och alt hvad vi til timmelig
nåring behöft: Hän har ock belkårmat
och bevarat ifrån ali farlighet: alla, fto-
ra och ofverfvinneliga gåfvor och vål-
gårningar- men få hogr fom himme-
len år ofver jorden , få hög och öfver
alla andra välgårningar uplyfrad år den-
na gåfvan, Guds ende Son : Fadrens bar-
lighets [ken , och hans våfendes råtta hela-
te, Jom bar ali ting med fitt kraftiga ord ,

ccb fitter på Majeftåtfens hogra Jido, Ebr.
i: 3. En af Gud fjelf på det aldrahög-
fta åhkad och hogakrad gåfva. Gåfvor
få ofta fitt vårde icke alleoaft ef deras
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invårtes hait, utan ock af det anfeende
och aktning de vinna bland de vifa och
fornåma, Huru mycket rnä da ickc vår
yordnad och hogaktning okas för den-
nä dyra hirnla-lkänk når vi erhindre ofs
huru kår denne Guds Son värit fin him-
mellke Fader. Hvilket JEfus fjelf nog-
famt utmårker, då hän kallar fig fin
himmelfke Faders enää Son , joh. 3: 16.
det år en Son, fom icke allenaft år den
ende , utan fom ock af fin himmelfka
Fader år få hogtålfkad, fom enda bar-
net af fina kara foråldrar. Och den him*
melfke Fadren hafver fjelf två ferfkild-
ta gångor betygat denna fin kårlek, då
hän förft vid JEfu dopelfe likafom for
hela verlden uppenbarligen betygade
om honom: Tbenne är min kara Son i
bvilkom jag hafver et godt hebag , Maali.
3: 17. och andra gången på berget for
Petrus, Jacobus och Johannes vid JE-
fu forklaring med aldeles famma ord:
Cap. 17: 5. och vil få mycket fäga:
Månnifkor, j jordenesförnuftige inbyg-
gare! för eder betygar jag, at tienne JE-
fus, fom nu upftiger utur Jordans fiod
och hafver et ganfka ringa urvårtes an-
feende, år icke allenaft en fann Gud och
Guds Son, utan hän år ock af mig gan-
fka dyrbar aktad, hän år min ende Son,
och af mig med en befynnerlig kårlek
omfattad, och jag bor forkunna eder,
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at jag uti honom, i alla hans gårningar
och foreraganden hafver et befynnerligr
och Guddomeligt vålbehag: at ock Jmånnifkor viften at rårt hogt vårdera
honom! I noden och under tryckande
armod får en gåfva fitt råtta vårde, fom
under ali flags ofverflod ofta anfes nog
ringa. Vår iråkade olyckliga belågen-
het mä då låra ofs at rått vårdera den-
na gåfva. Vi hade kömmit bort ifrän
Gud i et grufveligt flafveri; hår gifves
ofs befriaren: Ebr. 2: 14, ij. fårade til
dods och liggande i vårt blod hafva vi
hår låkaren Hef. 16: 6. och dömde i va-
ra fynder til heivetet hafva vi hår för-
loffaren , den båfte , ty Gud har fatt ho-
nom dårril, Rom. 3:25. den endafte,
ry i ingom androm år falighet, Ap. G.
4: 12. Ack! at hän då blefve rått hog-
aktad af ofs , då vi få ofta fjunge mcd
forfamligen : vove icke thet Immet i verl-
den jodi , ia fkuHe hvar vian evinmrliga
dodt , nu åre vi frälfle alle. Men detta
vårde må ånnu mångfaldigr fordubblas
i vårt hjerta > om vi tånke på den ftora
falighet Gud fkänkt ofs genom fin Son.
Det heter om honom i vår Advents
Pfalm: Salighet har lian at f ora, den
jkali hans bvud tilhåra. Salighet har hän
predikat, Matth. 5. Salighet har hän
rorvärfvat 3 Luc. 1: 69. Salighet medde-
lar hän, Luc. 23:43. Ser då vålfigpade
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Åhorare häraf, huru dyrbar, huru af
Gud fjelf hogr ålfkad och for ofs arma
fyndare oumgångelig och hogft nyttig
denna dyra gåfva år; borde den da
icke åfven af ofs med djupafte vordnad
och ftorfta glådje emottagas?

§■ 32.
Kaftom åndteligen vara ogon fom

fnaraft uppå det hogft underbara fåtret
huru hän låmnat ofs denna fin dyra
kårlekspant. Månnifko flågrec var icke
förr fallec i fynd och råkadt i clånde,
förrån den eviga kårleken (kyndade med
loftet om denna fin dyra falighets fkånk
ät verlden, uti den utlåfvade qvinnones
fåd ; hvilken glådje-tidning i den forfta
verlden blef lått utfpridd och behållen
under de forfta månnifkors hoga åldrar,
tildes Gud förnyade det ril Abraham,
och fedan långre fram til de andra Pa-
triarcherna, med nådig tilfågelfe, at
denna qvinnones fåd fkulle fodas af de-
ras barn i nedftigande llågr. Konung
David blef likaledes tilfagd dårom och
fjong redan i fin tid, genom Guds ome-
delbara ingifveife, hårliga vifor om Mes-
fiae ankomft. De heliga Propheterna be-
fkrefvo den tydeligare, utmårkte ijelfva
åratalet då hän Ikulle fodas och forut-
fade hårligen hans vandel, undervårk
och forfonings-arbete, jemte hans dod,
upftåndelfe och himmelsfård, hvarige-
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hom hän redan i gamla Tcftamenret få
noga utmårktes, at en upmårkfam, forrt
lefde i Frålfarens tid kunde dåraf nog-
famt igenkänna honom. Men fjelfva
hans ankomft ti! ofs rycker jag, at deri
helige Apoftelen kaulus med få ord al-
dratydeligaft befkrifver, dä hän fägef
til de Galater: Ta tiåen varåt fullkoni-
men , fånde Gud fin Son 5 foddan af qvin-
-120 , gjordan iinder lagen , pa thet lian /kul-
je forlojfa tbem jom under lagen voro j Cap;
4: 4, 5. Tiden var vid pafs 4000 år ef-
ter verldenes fkapelfe inne, då denna
dyra gåfva, Guds egen öch enfödde
Son, af den himmelfke Fadren fåndes ned
ril ofs på jorden at frålfa hela månnifko
fligtet. Denne Guds Son anrog då man-
dom i Jungfru Marise lif, efter ångelens
bebådelfe, hvilken obegripcliga hemiig-
het Evangeliften Johannes mårkeiigeh
befkrifver med della tre ord: ordet vardt
kntt 3 Cap. 1: «4. Hän foddes hir fom
et ringa barn, våxte up i mycken ring-
het> blef af den hhnmelfka Fadren vid
hans dop på det nogafle utvift, och
bevide genom lin allvetenhet och mån-
ga ftora underverk, at hän var en Guds
iSon i månnifko fkeppelfe, och blef få-
fom vär loftesman for vär fkuld offfad
på korfet , men efter fullåndad forlo-
ning fegrade ofver doden och djefvu-
len, och år allaredan gången tilbaba til
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fin himmelfke Fader. Men hår år icke
ftåller at gå in i någon långre betrak-
telfe af dctta hans för ofs hogftiåliga
viftande på joiden; den hörer til den
andra Arrikelen i vår Trosbekånnelfe. Vi
omnåmne den allenaft hår med några
ord for at råcc igenkånna den himmel-
fke Fadrens dyra gåfva, at den inga-
lunda blott ftannat i ord och löfren,
uran at den til vår falighet år ofs vär-
keligen gifven ifrån himmelen, och at
hän värit hår och utråtrat det flora vårf,
hvartil hän ofs blifvit fkånkt af fin him-
melfka Fader.

Tredje Delen.
§. 33-

Nu få vi åndreligen fkynda , at i
Tredje delen af vår betrakcelfe föra ofs
lii linnes , Hvartil dejfa Guds få manga
ocbflora vålgårningar forhinda ofs? Stadna
o månnifka hårvid litet med din efter-
tanka: Hvad menar du vål? mån defla
ftora Guds vålgårningar på något fått
förbinda dig? Du lårer vål ingalunda
kunna neka, at du icke årnjutit dcm ?

Du måfte erkånna, at det år en evig
och alsmågtig Gud, fom bevifat dig
dem. Om du då fkall veta din förbin-
delfe, eller om du for alt detra år din
Gud något fkyldig eller intet, få bor
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du mårka, om du på något fått kunnat
hos Gud gora dig fortjent af dem, förr
an du fått dem, eller ock betalat gifva-
ren fedan du dem åtnjudt? Du kunde
ju icke förtjena något förr ån du blef
til, få långe du låg i dirt inter: och
hvad beralmng bar du fedan kunnat gif-
va dia Skapare, Förförjare och Hjelpa-
re for alt det goda hän bevilat dig ?

Du må icke vara nog förmåten at pä-
itä dig äga något, fom du icke. un dfått
af Gud. Hvarmed rror du dig då at
kanna betala honom ? Skynda dig då o
månnifka, at af vördnadsfull ofverty-
gelfe bekänna med den faiiga Luthero;
alt detra goda, både til kropp och fjål
har min Gud gjordr och bevifar mig
aj Ilotta nåd ocb faderhga godoet, litan
ali min fbrfkyllan eller vdrdigbet. Grund-
orlaken til alla deffa Guds ftora vårk
ligger fåledes icke ens hos de Ikapade
tingen, ej heller kunna de på något
fått, egenreligen at ta la , bidraga något
til den i fig fjelf högft lyckfaiige Gu-
dens Horre lyckfalighet, utan bor den
fokas i Guds egen öfverfvinneliga god-
het, hvarigenom likvål de fkapade krea-
turens forbindelfe, at på alt fått foka
bidraga til fin Skapares åra, ingalunda
uphörer. Men huruledes vi månnifkor,
jordenes förnufrige inbyggare, Ikole råt»
teligen bidraga därtij, förklarar Lutherus
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i vår lilla Cnteches fålunda: For hvilket
alt jng pliktig är hnnom tneka ocb låfva ,

tjena ocb lydig vara
. Uti dem beftår huf-

vudfakeligen vår förbindelfe emot vär
Gud for hans ftora ooh outgrundeliga
cc

cj rj

valoarninoar emot ofs. Lat ofs til värrs o
upmuntran och upbyggelfe berrakta hvar»
dera af della fkyldigheter ferfkilr.

Emedan Gud i Ikapelfen gifvit ofs
ögon ti! at fe hela detta naturens må-
fterftycke, öron ril at håra huru åfven
de oförnuftiga djuren med fin röft up-
hoja lin Skapares åra , lukt och fmak
at kanna Guds godhet i naturen och
mun och r6ft at förkunna hans låf, få
blir ock ovederfågeligr, at de måfte up-
oftras til hans åra; och emedan hän
gifvit ofs en tånkande fjål, bör den i
fynnerhet leda ofs til en rått kånnedom
af fin Måftares varelfe och hogaegenlka-
per. Detta år hvad Lurherus egenreli-
gen kallar at låfva Gud. Til detta Guds
låf höra rätteligen trenne ftyeken: det
förlla är, at flitigt betrakta hela natu-
ren och alla Guds dråpeliga vårk dår-
uti, och göra dåraf oryggeliga flutfiarfer,
icke allenaft dårom

, at de hafva et up-
hof och en Måftare, fom år Gud, uran
ock om hans ftora egenfkaper. Verlden
år en öppen bok för alla förnuftiga,
dår de kunna låfa Skaparens visdom ,

allmagt och godhet: den år en fpegel,
Hm. F, Fol, FL Sk 2. N hvar-



hvareft den ftora Gudens bild vifar fig
för et forfkande fornufr, fåfom Apo-
ftelen Paulus betygar for fina Romare,
at Guds evissä kraft och Guddorn hafva alt
ifrän verldenes fkapelfe kunnat hefkadas ,

när the i the fkapade tingen hetraktas ,

Cap. 1:20. Det andra, fom hos ofs for-
dras til Guds låf, år at vi af alt detta
iom vi fe och hora i hela naturen göra
ofs fornuftiga och oryggeliga llutfatfer
ora hans allvifa ftyrelfe och underbara
forforg for alla lina fkapade kreatur.
I denna vågen leder ofs naturen i mån-
ga rårt djupa betraktelfer, och uptåcker
för ofs många fanningar, ora hvilka vi
vål hort talas ifrån barndomen, mea
fom blott legat likfom doda, utan nägot
begrep ora dem , elier någon lifiig öf-
vertygelfe. Naturen i detta fallet år en
ftega på hvilken en arbetande fjål kan
efter hand alt mer och mer trånga fig
up til en falig kånnedom af fin Gud och
Måfiare. Alla Guds barn hafva med
flit fökt arbeta fig up på denna ftega ,

men jag vet icke ora någon hunnit
bland dem hogre ån David , fom fä of-
ta och flirigt berraktade deffa HERrans
vårk. Pfalmen 104 år vift en af deffa
mårkvårdiga betraktelfer, hvareft haa
under denna fin forfkning blifver lika
fom hånryckt och fåger ; HERre! burn
aro tin vdrk j/i Jlor ocb fnäng, tn hafver
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vi/ligen [hiekat them alla • och jorden ar
full af tina ägodelar. v. 24. En lika vörd-
nadsfull underfokning hade hän tagit
fig före i Pf. 111. då hän i verfen 2:dra
fåger; Stare aro HERrans värk; tben fom
uppå them aktar, han hafvsr hifi theraf.
Solen år et ljus, fom då der lyfer i fin
rniddags klarhet ej kan befies med obe-
våpnade ögon. Och Gud år et Port
och obegripeligt ljus, det ingen fe eller
fatta kan', men likafom folen kan be-
trakras med konftiga fiynglas, få år
verlden der konftfiycke, hvarigenom
Gud kan for ofs blifva ti! någon de! be-
gripelig. Det tredje fom fordras til Guds
låf år at vi alla della uptåkrer om Gud,
hans värk och underbara ftyrelfie 1 verl-
den af et heligt nir för hans åra med
vördnad åfven flitigt forkunna androm.
David fåger om bimlarna at de jhr/auma
hans åra och at fåfiet jörkunnar hans hän-
ders värk, Pfi 19; 2. Vi hora fjelfve
huru foglarna uphoja fin roft at befjun-
ga fin Skaparesåra, huru fkulle då mån-
nilkan den ypperfia af alla kreatur,
genom hvilken Gud vil likafom infamla
alla de andras låf, huru Ikulle hon,
fåger jag, allena blifva Ihim? Nej, år
någon åfvertygelfe i fjålen om Gud och
hans ftora egenlkaper och dråpeliga gar-
ningar, år någon kånfla i hjertat af hans
under och margfaldiga godhet, få talar
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åfven tungan HERrans låf, och fåger
med David: jfag vil låfva HERran i al-
lani tiet; hans låf [kali altid vara i minom
mun. Min fjål [kaU berbmma fig af HER-
vanoin, at the elände /kola hora thet och
glådja fig. Rrifer med tnig HERran , och
låter ofs med bvarannan tiphöja hans tumin.
Pii 34' 3? 4-

§• 34-
Det andra, fom rilkommer vår Ska-

pare år en hjertelig tackfågelfe för alla
hans vålgårningar. Ofs förekomma vai
i den andra och tredje Artikelen, rätc
få ftora fom i denna, for hvilka vår
Gud år likafå berättigad til rackfågelfe,
fom for de i denna Artikel upråknade j
och tackfamheren år få belkaffad, at
då hjertat år upfylt af enkånfla för dea
ena vålgårningen, förgåcer den ej bel-
ler de andra, uran famlar dem likafom
alla tilfammans, at i betraktan af dem
frambåra et få mycket mera brinnande
rökolfer HERranom. Men vi upmuntra
ofs i dag förnåmligaft til rackfamhet af

O TD
de Guds vålgårningar, fom nu äro af
denna Artikel ofs lagda för ögonen.
Vi kunna aldrig neka til denna förbin-
delfe at tacka vår Gud for hans mån-
ga och ftora vålgårningar; ty hän har
uttryckeligen befalt ofs det och fåger til
Ifraels barn: når tu hnfver åtit och år
måttjat tu läfvar HERran tin Gud, det

år



189

år hjerteligen rackar honom, for thet go-
da land , fnm hau tig gifvit hafver, 5 Mof.
B:8:»o. och genom David: Tucker Hhß-
vanoin och prediker hans namn\ Borkunner
hans värk , der år hans vålgäringar ihhmd
jolken , PC. 105: x. hår gåller fåledes ic-
ke den otackfamtnas urfågter, Gud be-
höfver inret fådant

, och vi kuona ån-
dock icke tacka honom Tom vi borde:
det år nog hän hafver befalt det, haa
luktar en fot lukt dåraf, och förtornas
ofver den orackfatnma; ty fä fåger HER-
ren ; 7 hen tber taek offvar , hnnprijarmig ,

Ff. 50:23. och pä andra lidan, om otack-
famheren fåger hän til ifraels barn; Tae-
kar tu fä HERramm tinoin Gud , tn ga/na
och ovifa folk ? Ar hän icke tin Fader och
tin HERve ? hafver hän icke aliena gjordt
och heredt tig , 5 Mof. B. 32: 6. Men lät
ofs komma nårmare til faken, at fe hvar-
uti denna rackfätnheten egenteligen be-
ftår. Hir horer forft et noga betrakean-
de af Guds ftora och margfaldioa vål-

c •
O o TDgarningar. De åro, vålfignade Ähorare!

i det föregående något opnade for edor
ogon , men en tackfågande fjål utbre-
der dem ånnu långc mera i fitt hjerta,
hän går in i de minfta omftåndigheter 3
hän betrakrar fina kropps lemmar och
deras bruk, hän granfkar fin fjåls värk-
ningar och fer af alt huru vifligen HER-
ren alt ti n g gjordt både godt och nyt-
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tigt; hän går in nti Forfynens vågar
och underhga ledande, huru hän Fort
honom alt ifrån moderlifvet til nårva-
rande ftund, huru hän födr, klådr och
förförgt ofs, och huru mänga farligheter
hän rått underligen och nådigt afböor:TD TD O J

hän ler et bornlöft djup af Guds kårlek
i det hän gifvit fin enda Son til vår
frålsning, med mera fädant. Della (to-
ra vålgårningar betraktar hän icke alle-
naft en gång och fedan glömmer bort
dem med den otackfamma, uran hän
uplifvar minnet af dem hos fig dageli-
gen. För det andra horer hit en uprig-
tig erkånfla af lin egen ovårdighet, fitt
imet, fma många och ftora fel, fma o-
råkneliga fvagheter 3 dem hän med Itor-
jfta blygd jåmforer med Guds llora vål-
gårningar emot lig, och utropar med Pa-
triarchen Jacob: Jag år for vingu til ali
\hen havmbsvtigbet och ali tben trobet , fom
tu med tinata tjenare gjordt bufver , i Mof.
B. 32: 10. Det tredje loin horer hit
år fjelfva rackolfret, löm häraf upkom-
rner, och bellår forlt i det af kårlek och
vördnad upeldade hjerrars öpnande för
Gud, fom inter annat år, ån et tackfå-
gelfe-rop i fjålen , dåruti man upråknar
hans vålgårningar, uprepar fin egen o-
vårdighet och beledfagar den med tu-
fende tackfågelfes fuckar. Et fådant
hjerta år det alrare, hvarifrån et rått
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Gudi behageligt och varmt tackoffer up-
går til hogden j hvaraf HERren luktar
en för lukr. Et af rackfamhec fäledes
npvirmt hjerta kan ock ingalunda döl-
ja denna eld innom fig, den trånger fig
fram, fä at glådje och årkånlla fram-
lyfer i alla hans foretaganden • men i
fynnerhet utbrifter denna lågan genom
munnen, fom börjar at tacka och låf-
va. Då blifver det et kofteligit ting,
at tacka HERranom och låffjunga HBIR*
rans namn den aldra Högftas; ora raot-

gonen forkunna hans näd och ora af-
tonen hans fanning. Pf 92: 2, 3. Då
upmuntrar hän fig med David och få-
ger : Lafva HERran min Jjäi , och för-
gät icke hvad godt hän mig gjordt baf~
ver. Then tig alla tina jjnder fhr/åter
och helar alla tina hrifter. Then titt lif
joflo/er ifrdn for derf, och kroner tig med
våd och barmhertigbet. Pf. 103: 2,3, 4.

& 35- oDe af ofs i det foregaende anforda
Guds mångfaldiga vålgårningar forbin-
da ofs ånnu för det tredje at tjena och
lyda honom. Vi foge billigt defla tvån-
ne ftycken at tjena och lyda tilfammans,
emedan under ordet lyda äfven innebe-
gripcs, at dyrka och tjena vår Gud j
ty hän har fjelf forelkrifvit få vål det
ena fom andra, och den fom med vil-
ligt hjerta lyder honom i alt ting, haa
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tjenar honom ock med det Tamma, ef-
ter hans egen befallning. Hvad det låf
och den tackfågelfe anbelangar, dem vi
mi pä ftunden vifte ofs vara förbundne
til för Guds våigårningar, hora de ock
pfelbart hit, ernedan de imet annat aro
ån en Gudsrjenft, hvaruti vi åfven ly-
da hans befallningar, men Tom de ien
narurlig ordning bora vara vålgårnin-
gars nårmafte foljeflagare, tilkommer
dem med råtta det rum de fått, och yi
yånde mi vår efterranka til den lydnad
yi i alt öfrigit åro forbundna emot var
Gud. Hvarvid vi forft märkä, at hän
ingalunda år belåten med nägon fjelf-
tagen rjenft ellei* dyrkan ; uran den lom
år tagen utur hans heliga ord , och år
dårmed aldeles öfverensftåmmande. Vi
linna af den heliga Skrift och ridebåc-
kerna, at månniikorna alla rider velat
upråtta en Gudsrjenft efter eger tycke,
i tanka at den (kiille behaga honom.
Cain den tredje månqifkan i verlden bar
redan ett oråtr rökvårk HERranom,
efter hän ej kunde Te tåckeliga thertil,
i MoT. B. 4; 5. Aron och iffaels barn
ville under tiden då Mofes drögde på
berget dyrka Gud uti Guldkalfven. 2
Mol. B, 32: 5. ITrael uti Propheten Jere-
mia tid bygde altare i Tophet i Hin-
noms dal. Jer. 7:3-1. och de Pharifeer
ville tjena honom med månnilkoftadgar

Matho



Math. 23: 4. och det gifvas an i vär tid
vidftråckta lånder, Tom bära namn af
Chrifto, men dyrka Gud efter egna på-
fund; då likvål HERren uttryckeligen
förbjuder en fådan l jelftagen Gudstjenft,
och fåger: J fkolen intet efter[h!) a edor
hjertas tycko. 4MofB. 15; 39, och vifar
fit heliga mifshag ti! en fådan dyrkan ,

då hän genom Propheten Efaias klagar
deröfver fålunda: The fmgta mig efter
månnifkors bud , Jom the lava. Cap, 29 : 13.
och hotar dem i det foljande med hårdt
flraff derfore. Och Frålfaren JEfus få-
ger fjelf uttryckeligen : The tjeim mig
fäfdngt , lårande then lärdom, fom år mån-
nifko bud. Math. 15: 9. Ofs tllkommer
derfore at af Guds heliga ord inhåmra
det råtta och Gudi behageliga fåtret at
tjena honom , om vår tjenft annars fkall
vara vår Gud tacknemlig. Hän hafver
derfore i den forra tallan af fin heliga
lag i et kort begrep innefattat den, då
hän i det forfta budet befaller ofs at
med alla andras uteflutande halla honom
allena for Gud, vorda och ålfka honom
öfver ali ting, och anfortro ofs honom
allena: I det andra anbefaller ofs at med
vördnad bruka hans heliga Namn, ge-
nom hans ords fiitiga betraktande, i bo-
ner och låffånger och andra vördnads
betygelfer; I det tredje at dertil halla
en dagelig Sabbat och hvila i vårt hjer-
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ta, rnen i fynnerhet anvånda dertil en
dag iiri veckan. Och i den fednare raf-
lan, hvilken icke mindre an den förra
finnes fedan genom hela Bibelen vidlyf-
tigare förklarad, huru vi åfven i alt det
öfriga (kola i akr taga våra plikter emot
ofs fjelfva och vår nafta, och ftålla ofs
i hela vår öfriga vandel; men hela den-
na Guds lag med alla fina bud och be-
fallningar med hor och löfren kan dock
i vårt naturliga förderf ej annat ån blif-
va en död bokftaf pa vårt hjerta, ora
icke hans ftora välgårningar, når de ty-
deligen komma ofs för ögonen göra ofs
fkamfulla och flata, och uri en rått ord-
ning npvåcka hos ofs en innerlig åho-
ga, och et alvarligt bemödande, at tje-
na den vålgörande Guden, och troligen
efterkomma hans heliga bud och befall-
ningar; hvarföre ock Lutherus i fin för-
klaring ganfka villigen verat nyttja elet-
tä tilfålle, då hän i det föregående up-
råknat få många ftora Guds vålgårnin-
gar och undanrögt ali egen förrjenft,
at fåtra fitr eget och andras tröga hjer-
ta i rörelfe , dä hän f ger; for bvilket
alt jag pliktig år , honom tacka , låfva ,

tjena och lydig vara. Ach ! atdefta marg-
faldiga välgårningar hade famma vir-
kan på allas våra hjertan, at vi helt
och hållit kunde upoffra ofs til denna
yår ftörfta vålgörares tjenft, Men jag
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måfte ånnu med nåora ord århindrao O qeder, mine Ahörare ! nagot om råtra be-
fkaffenheten af denna lydnad, nemligen.
ar den bör förft vara olkrvmtad ochj

h jertelig. Gud kan icke dyrkas af ögon-
tjenare, ty haa ranfakar hjertat och nju-
rarna och har en ftyggelfe for air fkrym-
teri. Haa fordrar hela hjertat 5 Mof.
B. 10; 12. Måtte det dock fågas om
våra Chriftna, fom Apoftelen Paulus kuo-
de med glådje intyga om fina Romare:
j hafven värit fyndenes tjenare och åren
dock af hjertat lydure vnrdne. Cap. 6: 17.
For det aodra bor deo vara helt villig
och otvungeo; icke fådan fom flyter af
en trålakrig fruktan for håmd af en for-
törnad Gud , utan fom blifvit värkad af
Guds margfaldiga godhet och åftadkom-
men genom en af Gud i hjertat itånd
kårlekslåga, få at denna lydnad blir al-
deles otvungen och en helt glad D<yl-
digher. Sådan var den lydnad, fom
Konung David befalte fin fon Salomo,
då hän fkulle beftiga Konunga thronen;
Kan tins Fnders Gud och tjena honom af
alt hjerta och af en valvillig f jäi, ty
HERren ranjakar ali hjerta och fbrfiår al-
la tankars upfåt. x Crån, B. 28: 9. För
det tredje bör den vara oinlkränkt, få
at den fträcker fig ej allenaft ti! alla
Guds bud i gemen , uran åfven til alla
dem i fynnerher } fom Gud förefkrifvit

hvar-
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hvarje ftånd ferfkilt, at i akt taga. Ånd-
teligen och for det fjerde bör lydnan
vara beftåndig, at den icke beftår i en
eller annan håftig linnes rorelfe, fom
antingen i den förfta -upvåckelfen eller
eljeft vid nägon fynnerlig hjelp utur
någpn fjukdom eller nöd haftigt uptån-
des i hjerrat, men ock ofta bcklageiigen
naftan lika fnarr utllocknar; utan den
bor vara en fölgd af hela hjertars för-
åndring i den nya födelfen, få at man
fedan, frälji ifrån Jina. ovänners hand,
mätte tjena fin Gud utan fruktan i hehg-
bet och råttfdrdighet i alla fin a lijs äagar.
Luc. x : 74, 75. De trognas hjertan bö-
ra vara HERrans offer altare, där lyd-
nans låga aldrisr flocknar. Men fomcJ TD

elden aldrig kan underhållas > om den ej
får nodiga åmnen, få måfte och den-
na ivdnad beftåndigr underhållas med da^j O

geliga betraktelfer om Guds ftora vål-
gårningar och om vår egen ovårdig-
het, hvilka i bonen uptånda en kårleks
låga til vår ftora vålgörare och vårka i
kjertat den villiga lydnad, fom bör va.
ra ofkiljaktig ifrän ofs ånda in i döden.

§■ 36.
Ålfkade i HERranom JEfu! Säledes

hafva vi åndteligen genom Guds nåd
hunnit genomgä vår betraktelfe öfver
den förfta Artikelen i vår dyra rros be*
kånnelfe, och förklarat de ofs deruti

fö-



förelagda Guds ftora vålgårningar, hvar»
vid vi förft fökt öfvertyga eder om den
dyra fanning at der gifves en Gud,fom
vårkär alt detta goda: For det andra
hafve vi utredt, hvilka de vålgårningar
aro, fom egenteligen höra hit, och för
det tredje, hvad de famma förbinda ofs
til. Nu forekomma ofs til ilut några
ord , hvarmed falig Lutherus flutat fin
förklaring öfver denna Artikel i fin lil-
la Cateches, fom ej heller må undgå
vår upm.irkfamhet. Sedän han betygat
fin tro om Gud, om fkapelfen , uppe-
hållningen, förförgningen och befkydd-
ningen om fin egen ovårdighet til alt
detta goda och om fin fkylctäghet, at
derföre tacka och låfva fin Gud, tjena
och lyda honom, fåger han til llut:
Tbet-Jr vijjerliga fant. Jag tycker at
Lutherus tagit della ord ifrån Apofte-
lens Pauli fånda bref til Titum och defs
3':dje Capitel v. 8. hvarelt det heter:
Tbet dr juetfajl ord (år icke detta det
famma, fom detta år vifTerligen fant)
Tbetta viii jag at tu lårer Jåjom tbet fom
viii dr i iit tbe fom Gudi trodt hafva , vin-
lagga ftg i goda gdrningar foregä: ty ja-
dant är mdnnifkomen godt och nyttigt. Med
delTa ord fynes han fåledes vilja fåga:
alla dyra fanningar, fom jag hår uppen-
barligen för hela verlden bekånt mig
tro om Guds varelfe och vålgårningar,

be-



betygar jag infor en altvetande och hjer-
tar ranfakande Gud mig hafva en oryg-
gelig öfvertygelfe om, at de aro och
blifva oforånderliga fanningar, Deffa
fanningar aro ockfä nödvåndiga grund-
låggningar ril den Chrifteliga tron, få at
en och hvar , fom vil båra det dyra
Chriftna namnet, bår åfven med oryg-
geiig vifshet antaga dem och i litr hjer-
ta infor HERranom betyga det år vis-
ferliga fanr.S 3 o QVålfignade Ahorare! Samma var tros
dyra fanningar åro i dag uplåfta for
eder, de åro af fornufret och uppenba-
relfen for eder beviffa, och til lina huf-
vud omftåndigheter efter Guds ord fö-
klaradel kommer nu och gorer redo
för HERranom for eder tro. Anragen
j alla deffa fanningar uci en otvungen
bekånnelfe for oryggeliga; och fågen ;

Ja HERre vår Gud vi ero at du åft al-
lena Gud ofver alla Gudar och at du
hafver ofs (kapat, uppehållir och for-
förgt; vi årkånna vår ovårdighet, och
ftora forbindelfe emot dig och på den-
na vår tro taga vi hår i dag himmel
och jord til vittne, at detta år vifferli-
gen fant. Edra famveten fvare nu in-
för Gud , om J kunnen gå denna eden
eller icke. I vår rid gifvas månnifkor
ibland Chriftna, foin, om de ej vilja for
fkam Tkull aldeles neka en Gud , få go-
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ra de fig likvål Inga tydeliga begrep
om honom, ehuru de driftigc bele ale
hvad uppenbarelfen intygat om honom,
falt det ock infiåmde med fjelfva for-
nuftet, af hvilkets bruk de dock berom-
ma lig. De vilja göra naruren til Gud,
den de dock alsintet känna: de vilja
gomma denna fin Gud i morkret, få at
de hvarken kanna honom fjelf eiler nå-
gon annan ril mera ån blotta namnet,
at de af honom hade hvarken at frukta
eiler hoppas någor, I denna fin blind-
het tåla de inga fornuftiga begrep om
Guds egenlkaper, inga uppenbarada fan-
ningar om fkapelfen och denna verl-
dens ftyrelfe och erkånna ino-en välo-6-

,
J c O TDrare, xngen hamnare, och med der Tam-

ma laft eiler dygd. Deffa djyri-
fka månnifkor de tro ingen ting,knapt
fin egen varelfe: de tvifia om alt; och
kunna icke en gång tro fina egna vill-
farelfer, och derfore blifva de i oro och

for hvilken de utan tro fåfängt
fåka någon lifa : de frugta for den Gu-
den dc ej tro

, de båfva for den evig-
het de neka. Måtte jag dock bland
eder ej hafva någon få ufel och på det
hogfta beklagans vård fjål! En fådan
ftär nåppeligen at hjelpas; Hän tyeker
myeket om fin otro, hvaruti hans olyc-
ka beftår, och hans högmodiga fjål gor
at hän håldre förgås i förtviflan, ån°lå-
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tef Guds nåd leda fig til tron. HER-
ren för JEfu fkiill förbarme fig öfvcr
dem ! Men de åro ofelbart flere ibland
ofs, fom, faft de lårdt och låft denna
Artikel ifrån barndomen, likvål foga
tänkt efter hvad den innehåller. Eder
frågar jag, tror Ni hvad Ni' har låfit
och hvad Ni i dag' hort förklaras? Man-
ge af eder rorde uran långt befinnande
fvara ja på denna fråga, fåfom J al-
tid gjordr forut, och åndock knapt ve-
ta hvarpå J fvarat, ja. Men jag bor he-
ratta eder, at en fådan tro år ingen
tro: och flcall den åndteligen få namu
af tro, få bör den blorr kaiias munrro
eller blindtro, fådan fom de Påfvifka
fordra af lina Åhörare. Derföre har jag
ju opnar för eder grunderna til vårtro,
at J deraf nu fjelfve fingen fiura, an-
tingen J viljen antåga och bekånna den
eller icke: Låmner eder derföre inga-
lunda långre i ovifshet, och emedan jag
vifst vet, at J med fkål inter hafven emot
vår tro at invånda , få dröjer då icke at
ftraxt antaga den, och fåga; Jag tror,
och det år vifferligen fant, och gifve
Gud, at eder tro i deffa grundvalar al-
drig mera fvigtade.

§• 37-
Men Lutherus nytjar deffa orden ick©

allenafl: at betyga fin egen öfvertygelfe
om deffa Guddomeliga fanningar, utan
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ock, at vifa den innerliga tröft och bnnnande kär-
lek til iin Gud, hvarmed hän anammade dem ,få
at lian ej allenaft var redo at bekånna dem för
hela verlden, utan anfåg dem ock dyrare, iin at
hän, af nSgra plSgor och forfoljelfer kunde förtnSs
at neka dem; hvilka i hans hjefta upvåckte en in-
nerlig ähogä och glädjefullt beniödande, at med
tackfågelfe och laf, at xncd en oinlkrånkt lyd-
näd gifva fig hei och hallen til fin Skapares tjenft,
fom öfverhopat liohom med få raånga och ftora
vålgärningar, hvarpå hän har gifver HERranom
Gudi et bjerteligit lofte: det år vijferligen fani,,
Kommer då minä Ähörare! Låt ofs Jfven efter den-
na anledning pröfva vSr tro. Har den icke hos
pi&nga blifvit blott en död hifeoriik tro, den man
yli ej nekat, men hviiken dock i öfrigit intet vir-
kut något hos ofs. Hura kommer det til? Grynu
made vilddjur och roffoglar tämjas med vllgär-
ningar och förmäs at liika lina valgörare och
blifva dem trogna; Åldre och nyare hlndelferfltr
ta fldant utom alt-tvifyelsmil. Du otackfamma
inlnnilko hjerta kan da fe på fldant, utan en
härd förebråelfe öfver din otackfamhet. Du haj*
vlft fatt af din Gud långt mera godt * äh någon
annan af fin vllgörare. Hela din varelfe har du
af honom, kropp och fjll, egon, öron, förmiffc
och ali finne. Hv‘ad vore dii titom dem, et in-
tet , en ftock eller ften. Haf du fjelf kunnat £6t*
fe dig med dina behof och förfkaffa dig föda och
kläder med mora go dt du dageligen njuter? icke
et fldes koni, icke en kljdes trä har du In med
alt ditt bemödande kunnat frambringa, alt har dii
tagit af Skaparens hand. Huru manga Ikador och
olyekör har hän icke afböjt ? Och den ftörlta o*
iyekan, det eviga förderfvet, fom fatan i lynda-
tullet ftörtade ofs uti, det hafver åfven den för,
barmande Far# in mildeligen afböjt genom det
hau fånde fin egen Son i verlden at blifva ylt
fråjfare. Vil du då icke redan låta en gång diu

Horn, F. Voi VL St. j. O
'
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döda tro genom Guds nåd få lif, och fåga; Jag
tror, at jag aldeles oförtjent ätnjntit otaliga ftora
vålgårningar af min Gud och det är vifferliga fant,
Jag tror och bekånner med hjertans innerfta blyg-
fel och fkam , at jag för alla dcfla vålgårningar
värit emot min Gud på det högfta otackfam och
fiendtelig; Ack ! det är vilTerliga fant, och den-
na fanningen grämer mig alt för högt. Jag be-
der af innerfta hjerta, at Gud för fin dyra Sons
död och pina ville förlåta mig' denna min fafeli-
ga otackfamhet; jag tror at hän ock af fin öf-
verfvinneliga nåd gör det. Mitt hjerta uptåndes
af kårlek emot denna min ftörfta välgörare; jag
vil betyga den för hela verlden. Jag fattar i
dag för HERranom et hellat, at i alla minä öf-
riga lifsdagar derföre tacka honora, och troligen
lyda hans bud och befallningar. Jag känner en
Ähoga och driffc hos mig, at föka vårkftälia det-
ta mitt heilut, pch jag betygar i dag för Gud
och hans änglar, at detta Sr vifferligen fant, och
om jag längre fram i min vandel blefve någonfin
emot min Gud kali och otackfam, f S vil jag, at

denna min bekräftelfe i dag fkall åter ftraxt
upvacka mig ur min dvala. Det Sr vis-

erliga fant. Amen,
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Ottesängs-Tcxten, Philip. 11:13.
Difpofitio I,

r nrhe fom vänta efter HERran , the
få en ny kraft : FT. 40; 31. År

en ijuflig forfåkran til månnilkor, hvil-
ka trångra efcer fållhet, men tillika af
uaturen finna lig oförmogne, at den er-
nå, Sradde i den andeliga doden haf-
va de ej kraft, at begripa hvarutinnan
deras vårkeliga fållhet beftår, och de få
derfore dyrt betala lina mifstag, Haf-
va de ån lårt, at den beftår i forenin-
gen med Gud, få fakna de dock hos
ftg luft, at afftå ifrån flere ålfkade fyn-
der, hvilka fkilja dem ifrån Gud. Ora
de til det hogfta i denna delen göranå-
gra forfök , få trörtna de likvål fnart.
I fin egenkårlek kunna de vål ofta fmic-
kra fxg med godt hopp; men inför den
råttfårdige Guden beftå de intet. I n-
denes ftund måfte de fjelfve vidgå: vår
ondfka och vara fynder Ugga på ofs , at vi
derunder fårgås , huru kunne vi då lefva?
Ezech, 33:10.
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Början til en männifkas forbättring,
år erkånflan af det egna forderfver. Det
år då, fom hon med alfvare hos Gud ,

for Chrifti fkuld, foker fin hjelp. Julydaktigare hon ock då brukar nåda-
medlen , ju mera fåttes hon derigenom
af Gud i ftånd, at tilvåxa en ny mån-
nifka, m m.

Den lydaktign månnifkans > af Gudi
undfångna nya kraft.

1) At vilja ;

2) At gora , hvad Gudi hebageligt dr.
§. 2. I fin vishet och nåd har Gud

behagat vifa ofs, hvad godt år, och
hvad hän af ofs fordrar. Det år vid
defia forefla-ifrers åtlydnad , fom vi en-
dafl: i tid och evighet kunne vara lyck-
lige. Det år til folje deraf, fom ofs ä-
lågges, at IkafFa med fruktan och bäf-
van ,at vi mårte falige varda. Och det
få mycket mera,fom Gud fielf kommer
ofs i vår fvaghet til hjelp, genom der
hän hos den, fom lydaktigt fkickar fig
i hans nådes hushållning vdrkar en god
vilja, et) 1 Dbpelfen , der hän uptager
vredenes barn til fina egna, gör dem
täcka, Eph. xt 5,6. föder dem på nytt,
Joh. 3: 5. och fornyar dem. Tit. 3: j.
Pj] Genom ordets uplyfning. Sä långe ofor-
ftånderi andeliga ringråder, famlar ock
Jtiånniflcan i et bedröfveligt morker orn

hvad j



hvad, fom år godt och nyttigt; men
ordet ger ljus och gor de enfaldiga vi-
fa. Pf. 19: S? 9. Det botar falika och tvif-
velakriga förefatfer, och låter ofs fbra
en vis gång cil varaktig vålfård. Pf, 119;
133. Vi låras ifrån vår ungdöm,. at

förftå ianningen, vi anfe der, fåfom yan-
ligt, med kalhinnighet 3 och vanvårda
härutinnan ofta den ftora nåd Gud ofs
heviisi- . 7) Igenom HERvans Nattvard ,

der den trognc om Guds Nådeloftens
yifshet förfäkrad och med honom når-
mare förenad, larer fig, at ftyras af
Guds Anda och tyingas af Chrifti kår-
lek. 2 Cor. 5: 14. <?) Igenom andelig er-
jnrenhet leder den gode Guden iina lydi-
ga barn ril den öfvertygelfen, at vår-
kelig fållher icke allenaft kan egas un-
der timmelig vålgång, uran jåmvål un-
der korfet, når hjertat allenaft år rått-
ikaffans for Gudi. Toligt och tröftefult
låra de hårigenom boja iin vilja efter iin
vife Faders behag och regering-

§. 3. En lydaktig monni[ka undfär ock
af Gudi kraft , at gora bvad bonom beha-
%eligt år. Männiikan kan vara en med-
]em i det Chrifteliga famfundet, honkan
ega någon andelig uplyfning och ofta
hos fig kanna någon god vilja, och ån-
dock hos fig iakna den lefvande kraf-
ten, fom friar hånne från fyndenes vål-
de och fordåmclfe, och fom låter hån-
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ne genom goda gårningar förnyas til
Guds belåte, (arat des lyckfalighets åt-
njutande, Huru månge Chriftne gå ic-
ke, då de upmanas til JEfu cfterföljd,
med den lika ynglingen bedrofvad ifrån
honom bort ? Matth. 19; 22. De finliga
begåren åro utan tvifvel de, fom måft
afhålla månniflcor från en fanlkyldig
Ghriftendom,' fom ofraft nödga dem,
at gora der onda , fom de icke vilja

'

och åfven underlåta det gillade goda ,

Rom. 7: 24. Gud formår båft fria ofs.
ifrån detta kotsliga finnet och lofa ofs
från denna dpdfehs kropp. Hän vår-
kar hos hvar och en lydakrig goda
gårningar, når hän: cc) dels hetager ho<
nom tilfället til fyndiga bandlmgar , dels
ock låter honomc kanna nagon del af des
littra foljder. j\ndamålet hårmed år, at
få vål afvånja den linliga månnifkan i-
frän det onda, fåfom ock hos hånne
våcka affky derfore. Huru myeken o-
lycka år icke derfore en anledning och
borjan til vårkelig lycka ? (i) Later män-
ttiIhan kantta , bvad ljufiig bäde in • och ut-
värtes belöning en god gärning hånne til-
fkyndar, den må vara utöfvad, antingen
i anfeende til Gud > til fig fjelf, eller
andre månnilkor, Hårigenom ftadgas
den, fom dårpå fätter et tilborligr vär-
de, i kårlek for* dygden och i et faft
ppfåt, at med glådje den oiva. y )Ocb

g**



gennm thvande exempel upmuntrnr til det ,

fom år råtfardigt ocb heligt. Han ftåller
dem lina egna fuilkomligheter iifligen
för ögonen, fåfom et bevekande fkål
til helgeife , 3 Mof, B. 11: 44. 45. Sä
rpycker mera, fom han i iin lag det an-
befalt. JEfu vandel föreftålles fäfom et
monfter, at efterlölja för hvar och en,
fom vil vara en rå:t des lårjunge och
medarfvinge, Rom. 8: 7. Så upråcker
ock Gud för ofs den laftbares gårnin-

\ O

gar , at de mätte blifva ofs rärt veder*
Ifyggelige; och fåtter ofs tilliltä ide
frommas gemenlkap , på det vi af dern
måge viekas til at föra de råttfårdigas
lif och dö deras död, a Mof. B. 23: 10.

§. 4. Kuru for och huru krafrig nåd
bevifar ofs icke derföre Gud åfven nti
Nådenes tillåmpning? Hvad tackfågel-
fe aro vi icke honom derföre fkyldige?
Och hvilket kan vara ofs angelågnare,
ån lydaktigt låta honom hos ofs virma
lin kårleksfulla affigt ? Väre der fjerran
ifrän ofs, at vanvårda hans nåd, och
draga derigenom öfver ofs et få myc-
ket fvårare ilraff! Gud han vårkar vai
fjelf hos ofs alt godt, men om vi ej
bhfve gode, få år der icke hans fkuld,
uran vår olydnad och motftånd. Hans
nåd år ej eller för ofs någon anled-
ning til fåkerhet och oförnuftig fömn-
aktigheti vår falighets fak, utan faftme*
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ra en kraftig upmuntran, at både flitigt
och vdrdigt umgå med de nådame-
del, igenoin hviika denna nåden ofs til-
ikyndas.

Difpof. 11,
§ 2 Cor. ia; 9. Guds Tlades kvttfi

i the fvaga.
1) Til tberns viljds forhåttring. Se§ §. 1.2,

2) Til goda gårningars hevifande. Se §, 3.
PifpoC Ilf.

F.f, 41:4. År en fråga den Gud fjelf,
igeuom Propheren, både framftåller och
befvarar , och fom måft rorer Guds all-
in än n a verlds regering. Framftålles den
i fynnerhet om nådenes rillåmpning, få
o;åller Tamma Tvar hår , fom i vår Texr.
O

At märmifkans andeliga förbättring
endaft bor tilfkrifvas Guds och icke
hånnes egen vårkan.

Ty utan Guds nådes vårkan kan et)
månnifkans forftånd ej rårteligen uply-
fas.- /3) Viljan ej til det goda bojas. Se
§. 2. och y) Gårningarna ej blifva Gudi
behagelige. Se§. 3. TilJåjnp, Se§. 4.

Difpof. IV.
Fridfens Gud tdckeligit år genom

JEjum Cbriflum. Ebr. 13: 20, zt.
En af Gudi fkickehg gjord Chrifien ;

\) At vilja.
a) At pora

,
hvad podt år.

Difpof. V.



Difpof V.
Frukta tig intet; Jag hjelper ti g.

Ef. 41: x3. J.f. v. 10,17, Guds tröfleful-
la forfäkran til en ora fin falighet be-
kymrad fjål: Frukta tig intet; jag
hjelper tig.

1} Den bekymrade klagar icke maa
ikä): jag bar en ond vilja; men Gud
troftar fåledes; Jag vil , under det du
brukar Nådamedlen

, gifva dig en lef-
vande rro och en god vilja. Se §. 2.

2) Den bekymrade fjålen klagar : jag
kan med minä gårningar ej beftä rått-
fårdig; men Gud forfåkrar: Dig fom
tror, år JEfus lagfcns ånde och fullbor-
dan til råttfardighet, jag vil ock hos
dig vårka gqda gårningar. Se §. 3.

Tillämpn. Så mycket vi hafve af no-
den, at lydakrigr i ali andelig fattigdom
fkaffa med fruktan och båfvan, at vi
jnåtte falige varda, få litet hafve vi or-
fak at mifstrofta om vår forbårtring och
falighet, når vi der uprikdgr göre;
emedan en Vis, Alsmågtig och Nådig
Gud ofs fjelf hjelper och dyrker.

Difpof. VI.
Jag varkar afvanda thet? Ef 43:

13. J.f. Rom.cnip. Huruvida månni-
fkorna kunna emotftä Guds nådevår-
kan, hvarigenom hän föker förbättra
dem.

1) Då



1) Då de antingen i korflig fåkerhet
Ci lita på Guds nåd , at de ej f jelfve
tilborligen bruka nådamedlen

, eller fo-
ka tilyåxa i det goda.

2) Ellei* då de af naturligit hogmod,
med forringande af Guds och JEfu .nåd,
f jelfve vilja virka lin forbittring och
falighet. rn. in.

Dirpof, VII.
Jer. 17: 14. , Den i fin andeliganöd

upvåckta fjålens bön dl Gud: Hela
tu mig HERre, få varder jag hei.

1) Min vilja år ond; hela tu mig
HERre , at den må varda dig behage-
lig och undergifven.

2) Minä gårningar aro orene och
ftraffvardige.; Hela tu mig HERre, at
jag af kårlek til tig med nåje håller din
bud, och i JEfu rilfylleftgöreKe finner
hvad mig briller.

ZD

HÖGMÄSSAN,
2 Theffalonic. 2: 16, 17,

Difpof. I.
r g J-f' 72 föVa fU!? Ut* ljUfät Ci ,
•*' at ja% fknll fe minä hifi tippa
Hans nåd, Midi. 7:9. År det af fxna fi-
ender berrykta Ifraels yttrade gladahopp,
at af Gudi fä vål ifrån elåndet varda
befriad, fåfom ock i et tiltagande vål-
ftånd få erfara hans vålgårningar. En

min*



månnilka, hvilken fyndenes tråldomsok
trycker , kan i krafr af nåden i Chri-
fto fåtta en dylik förrröftan ril Gud;
och det år denna dyrbara näd, .hvilken
Apoftelen i vår Texc uphöjer , famr tik
onfkar et fullkomligir åtnjutande deraf.

En forloffad fyndares glädje, af
den Guds nåd hän hos fig roner.

i) Den md Gnd nti fyndares aUmanna
jhrlofsning bonom hevifat.

Den är a) aldeles oforfkylä , i det Gud,
fom fäg honorn tillika med alla månni-
fkor i lit blod liggande, af barmhertig-
het upråttade honorn , dä hän likvål in-
tet annat fårrjent, ån vrede och ftraff.
Ezech, x6; 6. f. Forunderligen dora aro
de nådes fkatter, fom -alla Gudoms
Perfonerna, genom återlöfningen i Chri-
fto, hvar och en fyndare hitit tilfiyra;
ty h) En evigt varande och gållande trbd
håmtas deraf emot fynden och de der-
fore fortjenta ftraffen; Joh. 14: 16. Ap.
Gern. 9: 31. Ebr. 9: 12, 14. och c) et
godt bopp om Guds nåd och det eviga
lifvety 1 Theff. j:8, 9. Tir. 1; 2. Rom.
8:24, 25.

2) Den glädje , Jörn nådenes åtnjutande
hos en fårlojfad Jyndare orfakar.

Bettår a) uti bjertats hugfvalelfe, af
et godt famvete, Ebr, 9:14.“ Cap. 13:18.

af



af friden och foreningen med Gud, ET.
32 : ij. Joh. 14: 27. famt hans barna-
Ikap i tid och evdghet , Luc. 6; 35,
h) Uti tilväxten i ali andelig lårdom. I
ftållet for det gamla bedrågeliga, vil-
rådiga och plägfamrna fyndamörkret ,

får den genom ordet uplyfte ftiga vifta
fteg, fom iända til Guds åra och defs
eget vål, Fbr. 12: 13. och ju mera hän
derutinnan ftyrkes, ju ftorre år hans
glådje , Fred. B, 2; 2 6. Eph. 3: 16. f.
c) Oti fårmäga , at bfva goda gevmn-
gar. Da den ogudaktige år en fiende
med ftnnet i onda gårningar, Coll. 1:21.
emot Gud och naftan: då hän innom och
utom fig ej har någon frid 3 Ef. 48 : 22.
eraedan hän akid måfte frukra, at den
råttfärdige vedergällaren fnarliga var-
der honom förderfvande for lina onda
gerningar: 5 Mof.B. 28:20. Då kånner
deremot den benådade fjålen en ftor
glådje deraf, at rron år hos hånne vär-
kande genom kårleken, Gal. 5 : 6. til
Guds åra, til nåftans upbyggelfe och
fig fjelfvom til vålfård. Ef. 3: 10, Syr.
17; 18. Uppenb. B. 14: 13. Jac. 1:25.

Tillåmpn. Gud fom bevifar ofs få
ftor nåd, at hän icke fkonat Jm egen Son

aliting med bonom ? Rom. 8:32. Mar-
ie vi derfore ej mera ålfka mörkret,
an ljufet, få Ikole vi ock blifva utfor-
de från morkfens våldigher, forfåttas i

Guds



Guds barnas friher, och få Te vår luft
uppå hans näd.

Difoof; 11.
JL

§. 7. Sdfom Cbrifli lidande år mycket
—■ En fådan jämnförelfe emdlan bedröf-
veife och hugfvalelfe, einehän lidande
och tröft gör Apoftclen Paulus i Cor.
i; s • Lidandet befkrifver hän förft,få-
fom mycker och ftort, men vitar der-
jåmrc Itrax, at en rått Chriftens tröft
år lika få ftor och deremot fvarande ,

hvarföre hän ock i nåft föregående vers
beprtfar Gud, Når hela vår vandring
hår i verlden år en oafbruten kedja af
bekymmer och eländen fkuhe det ock
fannerligen blifva ofs för tungt, ja o-
drågeiigr ,

om man icke kunde finna
någon lika få ftor famt deremot fva-
rande troft och hugfvalelfe. Den ireg-
fta Godheten har derfore viili ge.n lätit
båda Hagen vara blandade, och få af-
paflat det ena emot det andra, at de gc-
menfamt och tilhopa , men icke enfamt
och fårfkildr, åro de tjenligafte medel
til vår lyckfalighets befordran.

Det lidande Apoftelen i ofvananför-
de orden omtalar, år vål et befynner-
ligt lidande i fit flag: et lidande för
Chrifti fkukl, fom allenaft Apoftlarna
och de förfte Chriftne under förföljel-
ferna i en högre grad urftodoj men det
år ock en del af det myckna lidande ,

fom



Corn vi alla hår i denna jimmerdaleri ,

den en a! mer , dcn andra mincire måfte
vara underkallade. Gud (ke lof, at vi
hafve en deremot (Varande rröft och
hug.fvalclfe genom JKfum Chrirtum. Vi
ikole öfvertygas. derom, da vi i dag
ra nke a n ((alla en jemnförelfe deremellan,

Nodftåldte Chriftnas tröft och hug-
fvalelfe genorn JEfum Chriftum, lika
ftor och aldeies fvarande emot deras
rnyckna lidande.

I Del. Detas tnyckna lidande.
§, g. Hugfyaleifo och trod fårter får-

ur lidande och nöd. Vi vilje derfore
forft omrala det fednare innan vi kun-
ne vifa, at det forra år deremot aldeleä
fvarande. Men ho kän utrala det oån-
deliga regiftrer på månnilkliga elånder/
Syrach gifver ofs en kort befkrifning
deraf, då hän fåger: En njel och jäm-
tnerlig ting Cap. 40: 1. och erfareti-
heten forklarar den ännu vidloftigare.
Så många olika månnifkor, få många
olika öden och omftåndighecer. Så mån*
ga ohka oden och omftåndigheter, få
många och olika aro åter deras bekym-
mer och elånden. At hillftåndigt afmå-
la dem alla vore fåledes, at foriatta
hvar och en månniikas fårfkildta lefver-
nes befkrifning, hvilket icke låter lig
gora. Vi vilje derfore allenaft i kort-
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het nåmna något derom. Vårt lidande
hår i verlden år dels lekamligt , dels an-
dehgt, och tråfFar f a vål hela land och
fotkilag i allmdnhep, fom viffa månni-
Ikor i fynnerhet, i mer eller roindre
mått.efter den vishers pian, hvarefter
Forfynen finner for godt, at ftraffa, el-
let ock beprofva, t-ukta och aga ofs.
An lärer HERren hvarjehanda fmirto-
famma fjukdomar famt krig ofvergå
land och liåder. An odelåggas eller
plågas de af mifsvåxt, hunger och dyr
rid , hvaraf vårt land i forflutne rid. åf-
ven hafr en fvår kånning. —■ Ån fe vi
naturen genom våldfamma utbrott lik-
fom ftrida mot jordenes beherrlkare,
och utrota dem tili ikä rned deras hån-
ders vårk. Ån öfvertygas vi dageli-
gen , at nägra befynnerliga olycks hän.
delfer åro hvar enfkildt månnifkas lott,
hvarofver de alla inftSmma i klagan.

Dock detra alt vore åndå drågeliga-
re, om icke vår fjäl vore i en ånnu
Horre fara. Allehanda vilfefarande lår-
domar och forforelfer nl laft och odygd
utomofs: andeligit mörker, oroliga famt
fins emellan ftridande luftar och begår
innom ofs, göra dctta 'dåndet ånnu vå-
deligare i thy, at det hotar ofs med
evigtvarande forderf, Mos de fromme
kan for Tamma orfak den finliga min-
nilkan ej annat, ån hlifva lidande, då

Hunt, F. Hoi. HI St: 2. 1/ kot*



kottet korsfäftes, famt med des luftar
och begåreher.

Huru olyckligt vore det då icke for
ofs, om vi ej bade några medel, hvar-
igenom vi kunne ,

om icke aldeles fö-
rebygga, dock likvål göra detta elånder
drågeligit? Huru fvårr, orn vi ej kån-
de nägon deremot fvarande tröft ? —*
Men li, Gud bevifar på ofs fin kärlek.
Såfom Chrifli ■—; Sjelfver vår HERre j}E-
fus Chrifhts heter det ock i vår Text,
bar gifvit ofs en evig troft. m. m.

2 Del. Nödftålte Chriftnas trod och
hugfvalelfe genom JEfum Chriftum,
år lika ftor och aldeles fvarande emot
deras myckna lidande.

§. 9. JEfu låra underrårrar ofs, at

lidander år i vår nårvarande belågenhec
a) til vår lyckfalighets befråmjande nod~
våudigt och nyttigt. Ju mera vi genom
Guds upiyfande nåd ftyrkas i denna
lårdom, ju mindre vårde fåtte vi på
denna verldenes fordelar, och med fä
mycket ftörre noje ftråfve vi efter for-
eningen med Gud och hans lyckfaligher»
Lidandet fe vi då vara tilfkickat af en
kårleksfuil Fader, Ebr. 12: $. och långc
mindre, ån vi forfjenr. Ond år viffer-
ligen hvarje månnifkas lefnad icke alle-
naft den ogudaktiges, utan ock den from-
mes; men då den förre hos fig deremot
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ej kånner någon tröft, da l) finner der-
emot den fednare uti nådaftåndet en vi-
da ftorre bjertats hugfvalelje , 2 Cor. 4; 17.
Hän har ock c) orfak, at an£e den tim-
meliga vedermödan for kort ocb olety-
delig i jemnforelje mot evigheten ocb defs
obefkrifvehga fdllhet. Rom. 8 : i§. Hän
kan ock'flutcligen med fågnad, faft det
ån fker under motgång, d) vandva nti
jEfu fntfpår , fom i jelf underkaftat fig
det aldrattorfta lidande, och lårt ofs huru
vi derunder bore forhålla ofs. J. f. §. 6.

Tiliämpn. Hade vi i vår nöd ingea
hjelp ellet tröft at tilgä, da vore vi af
alla kreamr de olyckligafte 5 men nu haf-
ve vi hos och af Gud vår hålfa, låcom
ofs då icke förfummå, at trofiehgu jrarn'
gå til Ncidnflolen *-?-. Ebr. 4: x6.

Difpof. 111.
§. 10. Det av godt at fiadfäfta hjertat

gcnom nådenn. Ebr. 13:9. Dctta år en
sf Apoftelen Paulo bepröfvad och i alla
tider hålfofam befunnen regel. Den fom
kannet det månnilkliga hjertats oftadig-
het och den fara vi fvåfye uti, då vi
både i låra och lefverne ej följa några
fåkra grunder, hän kånner ock fannin-
gen håraf;

Huru godt och hålfofamt det år
for Chriftne, at ftadfafta fina hjertan
genom nåden.
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1) Niden genom hvilken bjertat ftad-
faftes: dermed forftås i allmänhet ali den
falighet, Toin Chriftus ofs farvdrfvnt och
fom til följe deraf ofs rilbjudes, eller på
ofs tillämpas genom Ordet och Sacramen-
terna. Når detta iker i en ratr ord-
ning få vi erfara

2) Hvad kraft den ofs gifver, a) ftyrka
i ali andelig lårdom och IA goda går-
ningar.

3) Dettn år godt och häljofamt ; hjer-
tat huglyalas a) i der , der fer fig heva-
rat för feltteg med deras fkadeliga folj
der j h) kånner en varaktig tröft emot
fynden, och c) et godt hopp om Guds
nåd och det eviga lifvet. Jf. §.§. 2, 3. 6.9,

Tillåmpn. HERren ftyrke då eder
uti ali lårdom och goda gårningar —,

1 Petr. 5; 10.

Difpof. IV.
§. n. Ef. 76: io. Deras hjertans be-

fkaffenhet, hvilka nåden förgäfves til-
buden varder.

x) Nåden hvilken dsm tilbuden varder ,

år delaktigheten af JEfu förvårfvade fa-
lighet, hvaraf de kunnaernå «)en evigt-
varande tröft emot fynden och de för-
tjenta ftraffen, famt h) et godt hopp om
timmelig och evig fållhet.

2) En få nhdig och nyttig rättjårdig-
b?t vilja de dock icke Ura. a) hjertats hug-
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fvalelfe forkafta de och framlefva hål-
dre fin tid under fkadeliga begårelfers ty-
ranni. b) Lårdom och uplyfning fky
de; ty de vandra håldre i morker. c) At
öfva goda gårningar och derutinnan til-
våxa, år dem incet om hjertaf; ty hiot-
tade på rro och kårlek hafva de i det
onda fir måfta nbje.

Tillämpn. af Rom, 2: 4. f.
Difpof. V.

Marc. c, : 24. En fvag Chriftens be-
kånnelfe: HERre jag .tror; farnt 6d-
mjiika bön : Hjelp minä otro.

1) 1 )efs bekånnelfe: HERre
a) At alla fyndare genom återlöfningen
i Chrifto vederfarits en ganfka oför-
fkyldr nåd. b) At den gifver dem en
evigt gållande rröft emot fynd och dod;
c) fanit et godt hopp om jfalighet.

2) Defs odmjuka bon i Hjelp minä
otro: Låt mig ock i fynnerher hos mig
erfara kraften. af Forfoningens nåd ,

a) at min oroliga vilja och begår der-
igenom må hugfvalas; h) minä orediga
och tvifvelaktiga begrspp, ftyrkas i ali
lårdom, och c) en fådan kårlek til dig
och naftan hos mig finnas, fom åftad-
kommer goda gårningar.
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AFTONSANGEN.
TexteNj Ephef. 2: xo.

Difpof. I.
* Tfjn mig äin tro med dinn guruin*
v * gur; hv Apoftelen Jacobs bil-
liga fordran. Ea fordran, hvilken vi
lika ia lirer, Tom alla andra uppenbarel»
fens bud kunna uphåfva:. En fordran
på hvars upfyllancle, hela vår Chriften-
,dom berör ; Pij'n- dm tro— . Jac, 2; 18.

Sä iant det år, at eron på Chriftum
är der enda medel hos ofs eller vilkor,
under hvilket Skriften lofvar ofs ialig-
her, Rom. 3: 20. f. ia iant år der ock,
ar ingen kan derom hyia et vålgrundat
hopp, Tom icke bevifar fin tro vara
värkfam i dygd och goda gärningar.
Vi kunne vai med dem åfven ia lirer,
ibm genom något annat af Guxli fortje?
na nägor godt; men dermed uphorer
icke deras nytta, eller vår forbindelie
dertil. Vår Texr underrärrar ofs derom.

Goda gärningar, fåfom det nod’
vändigafte och fåkrafte bevis, af en
Chriftens rätta och ofkrymtade tro.

1) Det är det mdvändigafie ; ry vi för-
plikras derril på det ovilkorligafte, få
vida a) de åro af Gud anbefalte, Job.
13: 34. Rom. 13:8. famt ril hans åra
låndande, Matth. 5; 16, 1 Cor, 10: 31,



emot hvilken vi derigenom bora bevifa
ofs tackfamme for haas vålgårningar,
Rom. 12:1.2. Eph. 5: 4. h) Vi hafve
uti dopeifen pa det hogtidligafte för-
bundit ofs , at af Evangelii kraft gifva
urvårres bevis Phil. x: 27. 1 Tim. 6: x.
ooh vål anvåndaGuds nådegåfvor. Martin

c
C?

c

25:26.29. c) Vi åro til deras utofvån-
de fkapade och af Chriilo åferlofte.
Som de åro en ofkiljaktig påföijd af
en lefvande rro, Job. 15; 5. 2 Peer. r;g.
få orfakar ock deras Uteblifvande at
man far vill ifrån trone , 1 Tim. 6: 10.
d) Vår fållhet beror ock derfore deraf.
Urom den narurliga beloning, hvilken
dygdcn tillkyndar bvar och en, fom
den ofvar, gifver den et godt famvete,
Ap. Gern. 24: 16. och fladfåfter vårt
hopp, 1 Perr, 1: 3, om nåde - beloning i
rid och evighet, Marc. 10:30. Gal, 6: 9.
af den heliga Guden, fom lonar hvar
och en efter hans gårningar, jer. 17: 10.
Rom. 2: 6. Uppenb. B. 20: 12, 13.

2) Det dr det jdkrafle; Ty n) når en
del andra kånneteken kunna vara Ikrymt-
akriga och falfka , måfte detta vara up-
rikrigt, emedan det fåtrer forut et ge-
nom rro och kårlek forbåttradt hjena.
b) Skulle ock någon häruti flcryrnta,
igenkånnes hän låtteligare , an annars;
ty af des frukt kan det beqvåmligaft flce.
Matth. 7; 1 6. f. b) Goda gårningar åro
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ock de fåkrafte bevis deraf, at man Torg-
fålligt föker upfylla fin plikt, i anfeen-
dc til hvar och en enfkildt månnifkas
npbyggelfe, Tamt den allmånna vålfår-
dcns befordran. Rom. 14: ig, 19.

Tillåmpn, ChriTtne kommen derfore
altid ihog och bevifen i Tjelfva vårker,
at J åren Guds vårk, fkapade i Chrifto
JEfu til goda gårningar och at ( om-
lider fkolsn fä upfkåra hvad j utfådt.
Ordfpr. B. 22: g. 2Cor. 9’ 6.

Difpof. I!.
§. 13. Rom. 3: 31. Det nåra Tamman-

manhang, Tom år och bör vara emel-
ian tron och gårningarna i vår Chri-
ftendom.

1) Ingen vårkelig dygd och goda gir-
ningar i Cbriflelig mening kuuna gifvas ,

utan tron på Cbriflum. a) Med dygd och
goda gårningar forftås icke blorr de ut-TD O <_) cvårtes handlingar, Tom for månnifkor
Tynas goda och anftåndiga, icke elier
de Tom mäft bora tilfkrifvas ens naturs
befkaffenhet och ofra fke i orena affik.
ter, Matth. 23; 5. f. och Tom med andras
utelåtande faller enoin låttaft at ofva;
Jac. 2: 10. Utan en fann och Chriftelig
dygd. En rått god gårning beftår nti et
forgfålligt bemödande, at både ut - ochTD O '

invårtes noga i akttaga alla plikter 5 hvil-
ka Gud förefkrifvit: icke blott under-
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låta der onda, uran ock gora det goda.
b) Til fådant dygdigt llnnes befkaffen-
her kunne vi ej komma, icke eller öf-
va f ådana gårningar, af blotta naturens
och fornuftets krafter, uran genom Nå-
den; ty i verldens nu varande belågen-
het aro vi fkapade i Chriflo , til goda gdr-
ningar.

2) Tron på Chrijluni bar värkeligen
dygd och goda gårningar med fig. a) Med
tro förftås icke några låfa och orediga
begrepp i forftåndet om JEfu forfoning,
icke någon falfk inbillning i tankarna
om delaktigheren af Chrifti förrjenft;
uran hela JEfu låras antagande oah hål-
lande i hela des omkrets. At tro pä
Chriftum, det år, at med en fullkomlig
ofvertygelfe antaga JEfum for verldenes
Lårare och Forfonare, famt lefva den
ofvertygelfen enligt. I denna mening
forekommer ordet tro i den heliga Skrift.
h) Denna tron har värkeligen dygd och
goda gårningar med figj ty då vi rått
låre kanna JEfu heliga lara om vår fa-
ligher updage vi å ena lidan vårt (iora.
fynda fbrdårj och elånde, och ä den an-
dra, Guds oånddigukårlek emot ojs i Chri-

fto. En rått betraktelfe af deffa båda
fanningar, uptånder hos ofs en innerlig
genkårlek til Gud, fom fårft få hogt
älfkat ofs. Men den fom ålfkar Gud
hän håller ock hans bud. Tro, kårlek
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och dygd aro fåledes i en råttfkaffens
Chriftendom ofkiljaktigt med hvarannan
förenade. Et godr tråd kan icke annat,
än båra god frukt. Jf. Voi. 11. p. 2. f.

UPSALA,
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11. PREDIKAN.

§• t-

Vår dyrafte Frålfares JEfu ord i fin
Ofverfta Prefterliga bon aro gan-

Ika mårkvårdiga, då hän fåger: Thetta
dr evinnevhgit lif , at the kanna tig allena

fannan Gud , och then tn fåndt bafver JE~
fum Chrifhtm. Job. 17: g. Hän talade des-
fa orden med uplyftade ögon til him-
melen, och,'talet var ftåldt til bans him-
inelfke Fader , den hän ftraxt i borjan
af fin bon riåmner urtryckeligen vid
naraa , och på det innerligafte begårar
är ban nu ville forhårligä fin Son och
ftå honom bi i det ftora forfonings vårf,
fom hän var begrepen uti, och det for-
håmligaft for tvånne orfaker (kuli, nem-
ligen , at den himmelike Fadren Ikulle
til fina håga egenlkaper, fin råttfårdig-
het, vishet och eviga näd emot månni-
Iko - fiågtet genom fullåndadt forfonings
vårf af fin Son, och deraf flytande mån-
ga fjålars råddning, blifva förhårligad;
och at Sonen dårigenom {litille fårras i
ftånd

, at gifva dem, hvilkas fak hän
% antagit, evinnerligit lif. Men hvar-
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uti detra eviga lifvet egenceligen beftod,
fom hän ville gifva dem , förklarar hän
i de anforda orden; Tbetta är evimier~
ligit lif cfc.

§.2.
Med evinnerligit lif forftår Frålfa*CU

ren ingalunda hår allena den ofågeliga
frögd, fom Guds barn efter doden fko-
la få fmaka i alla evighet uti de fållas
boningar, ehuru det ej kan nekas, at
den måfte utgora den ftörfta och vå-
fendteligafte del deraf; litan i gemen
ali den lyckfalighet , fom hän genom fin
pino och dod, genom fin fullkomliga
lydnad och hela fin forfonings tillåm-
pande förfkaffade männifkorna; Ty få-
fom ali olycka, timmeligit och evigt e-
lände tilfades vara forfta Foråldvar om
de fkulle ofvertråda Guds bud under
det namnet dåden, få beteknas ock med
lifvet få hår fom mång annorftådes i
den heliga Skrift allfkons fållhet och
lyckfalighet ; och fåfom doden do ut-
mårkte i Paradifet den aldrahogfta mo-
jeliga olyckfalighet, få innefattar åter
evinnerligit lif den aldraftorfta grad af
fållhet både i tid och evighet. Hela
vårt begår fyftar ju på inter annat ån
lyckfalighet: ali vår dikran och traktan
fyffelfätter fig med inter annat, ån at
vinna den; må vi da icke gä til den-
na himmelfka Låromåfiaren och fråga
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honom, huru vi dock mårre vinna det-
ta alla vara gårningars endafte åndamål,
nernligen vår lyckfalighet. Vi få et ty-
deligit fvar derpå i de anforda orden,
då vår Frålfare fåger: decta är evinner-
ligit lif, at vi forft kanne Gud Fader
och fedan den hän fändt hafver, hans
enda Son jEfum Chriftum. Hvilken hö-
ga anvifning at rått fatra, blifver för
ofs nödigt anmärka tre ring, nernligen
forft hvilken vi Ikole kanna, för det an-
dra huru hän rått ikall kannas och for
det tredje huru vi uti denna kånnedo-
men få eller åge evinnerligit lif.

§• 3-
Hvad det år fom vi Ikole kanna,

gifver Frålfaren vid handen, då hän
fåger: Tig allena faunan Gud och tben
tn fdnt hafver flijurn Chviflum. Hän talar
vai hår egenteligen med Fadren fåfom
den förfte Perfonen i Guddomen, men,
innefatrar icke des mindre i della or-
den hela det Guddomeliga våfendet
Fadren, Sonen och den Heliga An-
da, då hän fåger: Tig allena Pannan
Gud; ty uti vår Chrifteliga tro bekån-
ne vi icke at Fadren eller den förfte
Perfonen allena år Gud, utan at Fadren
år Gud, Sonen år Gud, och den Heli-
ga Anda år Gud, och at de alla tre åro
tilfammantagne et Guddomeligit väfen-
de, Henna ftora och högdofvade Tre-
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enigheten är den fom fkall kannas, men
ingalunda the Gudav

, jom hinimel ocb jord
icke gjort bafva , Jer. 10; 11. uran rhea
lejvande Guden , fom Paulus och Barna-
bas predikade i Lyftra, fom giort haf-
ver bimmel ocb jord ocb bafvet ocb alt
thet uti tbem dr. Apoftl. G. 14: 15. Haa
bör kannas til fin varelfe, at hän allena
år och blifver en fann Gud i evighet,
och urom honom ingen annan Gud i
himmelen eller på jorden. Hän bör
kannas til fina hoga egenfkaper, fin o-
utgrundeliga vishet, fin oinfkrånkta all-
magr, fin oforåndcrliga helighet och fin
ofverfvinnerliga nåd och forbarrnande
emot alla fina fkapade krearur och i fyn-
nerhet månnilkan. Hän bor kannas af-
ven til fina Guddomeliga hånders virk
i gemen, hvilka alla fortålja hans åra,
Pf. 19; 2. och i fynnerhet til fin få nå-
diga fom forundransvårda hushållning
med månnifko flågcet, och detta år den
allmånna kånnedom vi bore hafva om
Gudj men der år ock en annan kun-
Ikap fom vår dyre Frålfare JEfus fåger
hera til evinnerligir lif. Det år inga-
lunda nog for o(s at fåledes kanna Gud
den heliga Treenigheten i gemen j der-
til fordras ock en mera befynnerlig kun-
fkap om den andra Perfonens dyra Nå-
de vårf och förrättningar til vår falig-
het, hvilket Frålfaren urtryeker uti va-
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ra ingångsord med kännedomen af den
Gud fåndr hafver JEfum Chriftum; den
faligafte, den for ofs fyndare aldraoum-
birligafte kunfkapen, fom i fullkomlig-
hetens ftånd hade värit aldeles umbårlig,
ell er råtrare fagdt icke ens ågt rum. Åm-
net för denna kunfkapen år ingalunda
blotr den andra perfonens Guddom, li-

tan alt hvad hän år och bar gjort i li-
n a ftora namn och tvånne naturer tii
månnifko-flågtets förlofsning och falig-
het. Denna kunfkapen år den fom lian
få högt uphöjer, at hän fdger deruti
vara evinnerligit lif. Det fa mma intyga
naftan otaliga Skriftenes rum; det Tam-
ma vifar ofs en fund eftertanka. Vi
kanne låtteligen vårt forderf, vårt fam-
vete aggaf ofs och hotar med ftraff och
håmd för vara öfvertrådelfer: Vi finne
lått omaieligheten at Tjelfve forfona den
genom fynden förtörnade Gudens rått-
fårdighet, få mycket rnera fom vår
följande vandel blifver en kedia af nya
brott, Ingen kunfkap kan då blifva no-
digare, ån at kanna en medlare, fom
betalt Ikulden, Hillat Guds vrede och
förvårfvat den til doden domde fynda-
ren lif och faligher. Undrer då icke,
at redan alle trogne i gamla forbundet
i prophetlerna och i de många offren
lå flitigr forfkat och ofta funnit denna
ftora, faft då ån i Ikuggor infvepta kån-
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nedom; fåfom Frälfaren JEfus fåger om
Abraham at ban fåg bar,s aag, detår haa
lårde kanna den Tom Gud Fader fånda
fkulle ocb vardt glod. Joh. g; j6. Undrer
icke at den fromme Simeon med flera
väntat efcer denna Ifraels tröft. Luc. 2 :

2i- och med innerligarte glådje och for-
fakande af hela verlden omfamnade ho-
nom når hän fick fe och kanna denna
åt alt folk beredda Guds falighet v. 30.
Undrer icke at Johannes Doparen med
fin döpelfe och ali fin lårdom pekade
förnåmligafi: och med fin egen djupaftc
föidakelfe på detta Guds lavib, Jörn bort-
tager verldenes fyndev , Joh. x; 27,29. Der-
fore hafva alla Evangelifterna med fä
ftor forgfållighet fökt ancekna få noga
de minfta omftåndigheterna af denna
Guds Spns JEfu Chrifti fådelfe, vandel
och lidande med mera, at derigenom
låra fina Åhorarg få kanna den fom Gud
fåndt hafver, fom de fjelfve i hans
yandrings dagar på jorden lårt at kan-
na honom. Och at Paulus oagtadt fina
många andra vackra infigter, anfåg dem
allefammans, orn de än värit horre,
for (karia och rråck emot den ofverfvin-
nehga HERrans JEfu kunfkap, Phil. 3; g.
Och undrer åndreligen icke eller dår-
pä , at jag, fedan vi uti betrakrelfien 6f-
ver förfia Artikelen i vår rros bekän-
nelfe fokt gifva eder en nodig anyif-
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ning at lära känna Gud i gcmen, och
den förfta Perionen Fadren i fynnerhet,
til lina egcnfkaper och vålgärningar, i
dag foretagit mig at bibringa eder en
någorlunda utforlig och grundelig kån-
nedom af den fom Gud fåndt hafver
til vai- falighet, hans enda Son JEfum
Chriftum,

§• 4-
Men hurudan denna kännedom bor

vara fä vi åfven med några ord an-
mårka. Allkade i HERranom! j kunnen
lått foreftålla eder, at hår en blott hi'
horiik kunfkap med hvilken månnifk-
liga begrepet fattar allehanda flags fagor
och verlds håndelfer, ingalunda gor til-
fylleft; den få horre delen Chriftna om
defla iaker redan ifrån barndomen, den
åga åfven många Chrifti fiender och vår
falighers låras befpottare, fom aldrig å-
ga eller vilja hafva något lif i Gudi.
Denna kånnedom beftår eller ingaiun-
da i et kalit och kånfloloft bifall til de
himmelfka fanningarne om Gud och vår
Frålfare, dår man anfer hela låran om
Gud och hans vålgårningar blott fåfom
faker, om hvilkas vifshet man ej egen-
teligen hafver något tvifvelsmål

, men
fom ock pä andra lidan intet hafver nå-
got fårdeles intryck på hjertat eller nå-
gon gemenfkap med vår vandel. Ty
om fådana fåger Apoftelen Paulus at de
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bagtadt fin kunfkap om Gud , icke prifat lin-
noin idfom en Gud , icke ellcr tnekut , &/Y/72
fjelfve hlifvit i tina tunkar fåfängelige ocb
tberus oforfiåndiga hjerta mbrkt. Rom. 1 :

21. Nej en fådan kånnedom duger in-
galunda, utan den bör vara lefvande,af
Guds anda fjelf vårkad , fom beilår i
kraftig och vördnadsfull erkånfia ooh
öfvertygelfe om deffa dyra fanningar,
fom uptånder et begår och alfvarligt be-r
mödande i fjålen, at i en rått ordning
komraa til vårkeligit åtnjutande af det
forvårfvade goda, och år fäledes alde-
les det famma fom den iefvande tron ,

hvilken vårkar genom kårleken, och u-
tom hvilken ingen rått kan kanna fin
Gud 1 an mindre den hän fåndt hafver
jEfurn Chrifium. Ty fä fåger Apofte-
len Johannes: Then tber Jäger : jug kån-
ner Gud och båller icke bans hud , hän år
en ljugare och i hanoin år icke fanningen ,

x Epift. 2: 3. och i föregående vers : Tber-
pil vete vi , at vi kannoin hanoin ,

om vi
hålle bans hud, Detta år det fom Apo-
llelen Paulus kallar at kanna Cbrifti kår-
lek, then ali kunfkap bfvergåv, at vi ge-
nom then upfyldte varde med aUehanda
Guds fullhet. Eph. 3: 19. och uti fånde-
hrefvet til de Philipper Cap. 3: 10. At
kanna bonnm ocb bans upfiåndelfes kraft ocb
bans pinos delagtigbet, Lyckelige J mine
Ähårare om j hadsn denna kånnedom,
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och lycklig jag , om jag genom mit tai
til eder i dag kunde nägot bidraga til
uplifvandet af den I'amma hos eder !

§•5.
For det tredje anmårke vi huru evi-

ga lifvet beftår i denna kånnedom. JE-
fu ord åro tydeliga: Thetta år evinner-
ligit lif. Han fåger icke at denna kun-
fkapen gifver evinnerligit lif, hvilket
ock vål kunde fågas; utan med fynner-
ligit eftertryck, at den i fin egen natur
år evinnerligit lif, det år , med denna
kånnedomen borjar lifver, med des fort-
fåttning fortfåttes det, och med des
forvarandc bibehålles lifvet i alla evig-
het. Gud år fjelf det aldra lyckfaliga-
fte våfende , fom i fullkomligafte mat-
to fäiedes befitter evinnerligit iif. I
tron blifve vi icke allenaft delaktige af
ali den förlofsning och falighet, fom
Guds Son JEfus Chriftus förvårfvat ofs,
utan vi blifve ock inympade i honöm
det fanna vintrådet, få at han blifver
uti ofs och vi uti honom. Så at en tro-
gen fjål, fom rått kånner fin Gud och
den han fånt hafver JEfum Chriftum,
kan fåga med Apoftelen Paulo: jfag
lefver , dock icke nu jag, utan Chriftus lef»
ver i viig , ty thet jag mi lefver i kbttet ,

thet lefver jag i Guds Sons tro, tben mig
ålfkat hafver, och gifvit ftg fjelf itt för
mig. Gal. 2: 20. En ofver alla måttan



falig kunlkap måtte derra vara, Tom ut>
gor en få nådefull forening emellan
Gud och ofs, och igenorn den vår aldra-
hogfta lyckfahghet eller det eviga lif-
vet. En i ftammen ympad vinqvift å-
ger fitt våxande lif af trädet, fom det
lirter uti. En f jäi fom rått kinner fin
Frålfare lefver icke rnera fitt eget uran
JEfu lifgenom trona, ry hän fåger fjelf
til dem: Jag lefver , j fkolen ock lefva ,

Joh. 14: 19. Vålfignade Åhörare! Vi ål-
fke ju alla lifvet och hela naruren falar
for dodenj det år evigt lif, det medfo-
rer vålfignelfe och falighet at rått kan-
na JEfum Chriftum, den Gud fånt haf-
ver. Ach lät ofs då på denna vålfig-
nade kunfkapen, fom i nytta ofvertråf-
far få hogt ali verldslig visdom , an-
vånda ali vår efterranka och hela vår
fjåls krafter; i fynnerhet väre denna
ftunden, då den andra vår Tros-Arti-
kel om Guds Son och årerlofningen fo-
rer ofs på detta i hela vår Chrifteliga
låra aldravigtigafte åmne af mig och
eder dårtil hei och hallen anvånd; dock
ingalunda i forliran på ofs fjelfva, uran
anropom Vålfignelfens Gud om nåd och
biftånd, medet andågtigt Fadervårfom,
åft i himlom &c.

§• 6.
Textendj Then andra Artiklen,

238



Och pa JEfum Chrijium , hans en-
ää Son vår HERre , bvilken af-
lad är af zSfc,

Hvad år det?
Jag tror at JEfus Cbrijius , fann

Gud , jodi af Fadrenom i evig-
het. £-fc.

Proportion.
I anledning af denna andra Artikel, vil
jag genom Guds nåd foreftålla den högft-
vigtiga låran:

Om Guds Son JEfu Chrifio.
och fynes mig atvi kunne fammanfarta det
hufvudfakeligafte deraf uti tvånns delar,
då vi uti
Den förfta forklare, hvad borer

til kännedomen af hans perjon, fäfom hans
dyrn namn och ivanne naturer , och i

Den fednare Hans ofs hsvifla vdlgarnin-
gar, nnder foreftnllande ja vai af hans
trenne Ambeten, Jom och hans fornedring
och uphöjelfe.
HeligeFader! forklara din Son i dag

for ofs dina fattiga barn. HERre JEfu
Chrifte !Du verldenes ljus! Låt Ditc
ljus i dag lyfa i mörkret och Du vär-
dige Helige Ande, vår Hugfvalare! bår
nu et ofvertygande fanaingenes vitnes-

bord



bord om honom i alles vara hjertan til
evinnerligit lif! Amen, Job. 17: 1. Cap.
1; 4,5. Cap. 15; 26.

För ra De le n.
§• 7.

Man plågar.uti afhandlingar om nä-
gra ting gemenligen förft fåfta lin up-
mårkramher vid deras namn; men ab
drig kan det fke med ftörre fog an då
vi rale om vår och hela verldenes Frål-
fare JEfu Chrifto. Hän omtalas vål i
den Heliga Skrifr under mångfaldiga
namn både i det gamla och nya Tefta-
mentet, tagne antingen af hans Guddom,
och Guddomeliga egenfkaper, ellcr af
hans månnifkliga natur * hans undervårkj
åmbeten och vålgårningar med mera,
hvilka at upråkna och förklara fkulle
leda ofs på et ftörre falt ån vi för den-
na gången kunde hinna öfverfara. Vi
rnåfte derfore allenaft fåfta vår upmårk-
famhet vid de tvånne hufvud - nämn ,

fom- honom gifves i vår uplåfta heliga
Tros Artikel, dår hän kallas: JEjus
Cbriflus , at hvilka det ena år hans eger,
det andra hans Åmbets namnj men det
må ej (ke endaft med en fornufrig un*

derfökning och begrep , fom blott ftad-
na i hjernan, och lemna hjertat utan
kånfla, ty hän ropar til ofs, fåfom til
Mofes utuf brinnande huikan, trad icke

af



af fårvetenhet och med et kalit hjerta
hit, ty åmnet, fom fkal omröras, år he-
ligt och högtj 2 Mol’. B. 3: y.

Sädant år vifteiiigen det dyra nam-
net JEfus i alla affeenden , ty om vi forft
betrakte det til lin betydelfe, år det en
Frålfare, en Hjelpare eller Saliggorare.
En fådan uttolkning gaf Guds Ängel i-
från himmelen pä detta namnet, dä hän
fade til Jofeph; Maria [kali f6c/a en Sony
och tu Hait kalla hans namn JEfus-, ty hän
fkall jrålja Jnt folk ijrnn tberas fynder ,

Matth. 1:21. En i lifstids fångelfe domd,
en i black Hagen uflinge, torde kunna
rått fåtta vårde på det ordet frålfare.
En i ytterfta nöden ftadd, lårer båft
forftä hvad hjelpare harat fåga, Kån-
ner någon igen fig fjelf bland deffa o-
lyckeliga, hän kan båft gora fig begrep
hvad detta dyra namn har at innebåra.

Se vi åter på detta namnet til fitt
urfprung, hvarifrån vår medlare fått
det, år det ingalunda mindre hogr. Vi
låfe vål om flera i gamla Teftamentet*
fom tilfålligr vis fått detta namnet af
fma foråldrar , fåfom jofua Nun fon,
hvilken förde

c lfraels barn i det forlof-
vade landet j Ofverfta Preften Jofua jo-
zadachs fon, fom efter Babylonifka fån-
gelfet forft hogtideligen offrade HER-
ranom Efr. 3: 2. Den bekanta JEfus Sy-
rach y fom i fin bok lemnat ofs få mån-

gä
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ga vackra lårdomar , och Apoftelen Pau-
lus omtalar an i fin tid en trogen med-
hjelpare, fom blifvit kallad Jefus med
tllnamner Juftus, Col. 4:11. Men alle
deffe och fiera andra, fom i forfiutna
tider burit detra namn, hafva, fom jag
fade,fårrdet tilfålligt vis och kunnat ge-
nom lin egen magt gora foga eller intet
fkål för et fådanc namn , men vår jE-
fus har detra fitr namn ifrån en högre
ort; hvarken hans fofter-fader eller mo-
der hade forftått at gifva honom det,
men tvånne fåndningebud komma ifrån
himmelen med befallning hårom, det
ena til Jungfru Maria, förån hän afiad
vardr i moderlifvet, då ångelen flger:
Tn [kait ojia i titt lif , ocb Joelaen Son ,

hvilkens namn tn [kait kalla J/Ejtis , Luc.
1: 35. Det andra til hans fofter-fader
jofeph, under det Maria redan vaf haf-
vande med detta dyra foflret, då det
åfven hfefer til honom, fom vi nyfs
hörde: 1 u fkalt kalla hans namn jEjus,

Matrh. x: 21. Et fådant budfkap kunde
likvil ingalunda någon af ånglarnahäm-
ta dårifrån på eget bevåg; ty hvarken
vifte de af fig fjeifva hvad af detta bar-
net varda (kulle, ej eller kunde de,
fom endaft utråtta fin Guds befallnin-
gar, underftå fig, at fjelfve foretaga
något; hvarfore der ock utrryckeligen
heter, at ångelen Gabriel blef i detta

åren-
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årende utfånd af Gudi, Luc. 1:26. Nu
komme vi fåledes pä detta namnets råt-
ra urfprung for vår Frålfare; det hår-
ftammar ifrän himinelen, dårifrån år
det nederkommit och af Gud fjelf ho-
nom gifvit, då hän var åtta dagar gam-
ma], mi omfkårelfen, hvareft hän med
blods utgjutelfe antog det famma Luc.
2:21. Vördom då et namn af få hög
uprinnelfe, med vifs forfåkran, at hän
ej fått det förgåfves.

Men låt ofs ån vidare ti] vår upbyg-
gelfe anmårka egenreliga orfaken, hvar-
fore.han fäti et få ftort namn ifrån
himmelen. Derril måfte värit icke min-
dre vigtig anledning , ån namnet i fig
fjelf år ftort. Ångelen Gabriel förkla-
rar den för Maria fåledes: Hän fknll
vnrda (ior och kallas den Hbgftes Son och
HERven Gud [kali gifva honom bans Fa-
ders Davids fdte och hän fkaU vara en Ko-
ming öjver Jacobs hus i evig tid och på
hans rike fknll ingen ande vara , Luc. 1:
32, 33. Och til Jofeph fåger ångelen
at hän derfore fkulle få detta dyra nam-
net , enledun hän [kali fr alfafitt folk ifrån
deras fynder ,

Matrh, 1:21. Gud hade i
litr eviga råd heilutit, at hjelpa der ge-
nom fynden förlorade månnifko Hågtet:
til detta dyra vårfs utforande hade hän
af fin eviga kårlek utfett fin enda Son
den andra Perfonen i Guddomen , fom

Hi,m, F. Voi, VL St. 3. R i tid-
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i tidfens fullbordan fkulle antaga fig
vår mandom, mi hvilken hän ville full-
borda detta ftora vårf til vår falighet;
Denne Marias fon med hvilken Guds
Son fig redan i moderlifvet förenat,var
den {'amme fom fkulle förlofia fortap-
pade och fördömde månmfkor ifrån al-
la fynder, ifrån döden och djåfvulens
våld , at åcervinna fin forlorade Ivckfa-
lighet och i alla evighet blifva Guds
egna, Den perhon, den mannen, fom
bade et få faligt vårf, at genorn fin
vandring, pina och dod utfora, hän
borde ock fä et namn fom utmårkte des
vålfignade goromål, och dertii kunde
icke gifvas något låmpeligare ån det
namnet jEfus. Och en allvetande Gud
hade ingalunda gifvit honom det, om
hän ej med oryggelig vifshet fett For-
tit , at hän til alla delar fkulle gora fkål
for det famma, hvaraf åter ofs tilflyter
en ftor troft få ofca vi behofve nägon
Frälfare.

Af alt detta fe vi då ålfkade Åho-
rare huru dyrbart detta namnet JEfus
år i alla affeenden , antingen vi fe på
des berydelfe eller urfprung eller ock
hvad orfaken egenteligen värit, hvarfore
denna perhon undfått der famma. La-
rom då håraf at råtf vorda och hög-
akta det, fom , om icke det aldrahögfta
i hela verlden, dock år det aldradyr-

ba-
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båraPe F6i; oTs månnifkor, Tom iltaa
FrålTare hade i tid och evigher värit
förlorade. Glömmom aldrig at derta
namnet JEfus kopat honom fom burit det,
bfågeliga plågör och TjelTva döden, då
hän fkulle göra ikål för det Tamma,
Rörd af denna vördnäd Tynes ApöPelen
Paulus kalla det et namu fom åfver ali
nutun dr och Tåger at i delta JEfu namn

fköla fig hoia ali k nå, theras fom i himme-
li’n , på jordene och under jorderit aro ,

Phil. 2:9,10, Jag vet at den heligä
Skrifts «ttolkafe vilja håf med det Po-
ra namnet, fom ofver ali namn år, for-
På det, at JEfu mändöm genom den
perfonliga föreningen blifvit uphogd til
Guddomelig åra och magr, och undfätt
Guddomeliga åretirlar

, hvilket jag ger-
na iemnar i fitt vårde och Tynes ej el-
lei- vara utan grund; men tro n Tom ic-
ke kånner eller vet något hogre och
dyrare narrin in JETus, förenar den 9:de
och io;de verTen Tåledes, at då det i
den 9:de Par, at Gud gifvit honom' et
Ta Port namn, låger ApoPelen i den
io;de, at juP derföre at JFTu namn år
Tå Port, Ikola ock ali knå böja Pg i det
Tamma eller högakta och vörda det.
Skulle då vara hjertan icke böja Pg? må
dock de allenä ej vara orörliga? eller
Tkall en helig vordnad i vår Tjål ej för-
Tnä oTs åfven til den djupaPe årebevis-

R 2 ning
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ning emot derta namnet f Ack! ftort är
hansnamn, en trygger hamn Immanuel,
fom Jungfrun förkunnadt vardt afGabriel.

Men detta namnet bör icke allenaft
upvåcka vår vordnad och erkånfla mor
den fom burit det , nej, uran det Tam-
ma blifver ock ofs under hela vår van-
dring den Ijufvafte hugfvalelfe. Vi tryc-
kas hår i jåmmerdalen af mångfaldiga
morgånger, forger och plågor , dels til
vår fjål, dels ock vår kropp. Hvart
fkulle vi vål vända ofs, om vi nödga-
des umbåra detta namnet, ty i ingqm
androm är falighet , thet är icke eller nå~
got annat namn under himmelen männifko-
tuen gifvit , i hvilko vi fiinie falige varda y
Ap. G. 4:12. Tårande fynda begårelfer,
et aggande famvete, fruktan för håmn-
den och fafa för döden och helfvetet vo-
re redan en fafelig förfmak af fjelfva af-
grundens plågor, och alla iekamliga olyc-
kor vore ej annat ån fafande medel at
hafta med ofs til der eviga fördärfvet.
Men Gud väre läf! fom låmnat ofs det
honungsföta namnet JEfus til vår tröft.
Det bemårker ju en Frålfare och Salig-
görare. Haa allena året och ingen an-
nan. Sådan behofve vi; hår år hän til
vår obefkrifveliga glådje. Tånke vi
derpå, at hän fått detta namnet ifrån
himmelen , få gläder det ofs, at hän af
den Allvifa, Alsmågtiga och vålgorande

Gu-
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Guden år utfånd at blifva vår hjelpa-
re. Vi kunne då tryggt lira dårpå, at
hän tii vår undfåttning utförer det ,

forn hän fig foretagit Jimi bdrliga nad
til leif, Eph. i: 6. Och efterlinne vi ånd-
teligen huru troligen hän i lina kötts
dagar gjort fkål for detta namner til
vår falighet, hvad hän gjort, lårt och
lidic, hvad rroft och hugfvalcire alla
trångda i alla verldenes tider funnit i
hans aldraljufvafte namn, huru hans namn
år den enda friftad for olyckeliga fyn-
dare, och huru hän fom båft ånnu i
detta fitt namn år vårt förfvar i himme-
len hos fin genom fynden forrornade
Fader; då kunne vi innerligen glade in-
ftåmma med forfamlingen och fåga :

Si jlEfus år et trofirikt namn , fom låndev
ofs til fjåla gagn, Och vidare: Af JEfu
år ali jalighet. Qmfattom hans råttfårdig-
het: Ho på hans nanine fdtter trof, hän
varder af forlufl. Tånkom då
flitigt mine Ahorare pä detta namnet,
åkallom det ofta med innerlig långtan
ien

o O
och troft, och talom med hvarandra
inbordss dårom , fä (kali der icke alle-
naft blifva ofs ju långre ju kårare me.
dan vi hår lefve

,
utan det fkail i fjelf-

va dodsftunden an blifva ofs en liffens
lukt ti! lifvet, och ingen ting fkall i
hela himmelen kunna i evighef fågna
ofs mera ån detta outfågeligen fota nam-
net jEfus, R 5 §. $
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§• 8.
Lät ofs ålfkade i HERranom nu van-

da vår andakt och efterranka til der an»
dra vår Frålfares dyranamn, fom egen-
teligen tilkommer honom i anfeeqde til
lina åmberen, Der år ingalunda mindre
mårkeligit ån detförra. Hän kallas Chri-
ftus , hvilket namn år helt och håller
grekifkt och forekommer näftan otaliga
gånger i nya Teftamentets Ikrifter och

eryder få mycket fom ftnord. Pä E-
breifka herer det Meffias, och forekom-
mer i hela yår Svenfka Bibel allenaft
tvånne gånger hos Evangcliften Johan-
nes , nemligen i des forfta Capitel 41
yerfen

, hvareft Apoftelen Andreas få-
ger til lin broder Perrum .• Az hajve fun ■

uit Msffiain , det hetyder de» fmorda, och
Cap. 4: 2f. hvareft den Samaritilka qvin-
nan gifver fin tros bekånnelfe om Chri-
fto, och fåger: ffag vet at Meffias [kali
komina , jom kallas Chriftus , ndr hau kom-
tnev 3 varder hän ofs ali ting underviftan-
des, hvilket F.breifka ord Apoftelen Jo-
hannes på defla ftållen åfven i den Gre-
kikka grundtexten bibehållit, erneclan
Chriftus bland Judarna, enligit gamla
Teftamentets prophetior, vantades och
igenkånnes under detta namnet. Dår-
emot forekoramer årer i vår Svenfka
ofverfåtrning af gamla Teflamentet or-
det Chriftus likaledes två gånger, nem-

li-



ligen uti Daniels gtde Cap. verfen 25;re

ooh 2ö:te. Men i grundrexten låfes
ordet Meflias där ganfka ofta, uran at
alrid betekna verldenes Frälfare, eme-
dan der åfven ganfka ofta brukas om
andra, fom til några åmbeten blifvit
fmorde, i fynnerhet buro Konungarne
allmånt detra namnet hos de Ebreer.

Ar förftå ratta betydelfen af derra
JEfu åmbets namn, böre vi forft vera,
ar HERren Gud gaf Mofe urtryckelig
befallning, at hän fkulle fmorja och in-
viga Aron Öfverfta Prcften och hans
föner de andra Prefterna til fina åmbe-
ten , hvilken finörjelfe de fkulle hafva
til et evigt Pråfterfkapbland fina efter-
kommande, 2 Mofi B. 40: 13, 14, 15.
Denna fmorjelfen fkulle på Guds ut-

tryckeliga befallning beftå af båfta fpe-
ceri, myrrha, canel, calmus och caffia,
fom efter båfta Aporekare konft, hvar-
dera ril vifs myckenhet fkulle vål blan-
das och tilredas med Olive olja, hvilkea
til defla invigningar fkulle nyrtjas och
til fådane behof i tabernaklet förvaras,
2 Mof. B. 30: 22,23, 24,25. For det an-
dra mårke vi, ar når Ifraels barn fingo
Konungar, fkulle de på farama fårt ef-
ter Guds befallning invigas med denna
heliga fmorjelfen til fit vigriga åmbete,
fom vi låfe om Saul, 1 Sam. 15: 1. om
David Cap. 16; 23. om Salomo x Kon. B.

R 4 1:39.



i: 39, med flera , hvilken fmorjelfe ej
eller var en blott utvårres ftadga, eme-
dan den af Gud fjelf kallas helig och
på et hefynnerligit fått ifrän alt annat
bruk affondrades. Och det ftär åfven ty-
deligen om David, at HERrans ande
kom ofver honom ifrån den dagen , då
hän blef fmorder och alt fedan, x Sam.
16: 13. Och for det tredje, at Prophe-
terne åfven blifvit invigde med denna
fmorjelfen, fynes man med vifshet kun-
pa Auta deraf, at Propheten Nathan (kul-
le efter Konung Uavids befallning tilli-,
ka med Ofverfta Preften Zadoch forråt-
ta fmorjelfen på Konung Salomo, hvil-
ken forråttning hvarken David vågat
anbefalla honom, eller hän fig åtaga,
om hän ej fjelf dårmed värit fmord lor-
ut; ty HERren hade uttryckeligcn be-
falt, 2 Mof. B. 30: 29. at den fom ville
komma vid denna fmorjelfen borde nod-
vändigt fjelf vara vigd dårmed, och
iagt få hårdt ftraff dårpä, om någon o-
vigd fkulle gifva • någon annan dåraf,
at hän (luille utrotad varda utu fitt folk.
Men aldratydligaft af 1 Kon. B. 19; 15,
16. hvareft Gud uttryckeligen befaller
Elias at fmorja Rlifa ril Prophet i litt
ftålle. Således blefvo både Prefter, Ko-
nungar och Propheter med denna heli-
ga fmörjelfen i gamla Tedamentet in-
vigde och helgade tii fma dyra åmbe?
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tens fårråttande , men i fynnerhet kai-
lades Konungarne med fynnerligit efrer-
tryck HERrans fmorda.

Detca invignings namn blef redan i
gamla Teftamentets propherior ofta gif-
vir åt den tilkommande verldenes Frål-
fare , icke allenaft på de tvånne redan
nåmnda ftållen hos Propheten Daniel ,

uran ock flereftådes uti Konung Davids.
Pfaltare och åfven hos de andra Pro-
pherer, fåfom bevis hvarpå jag allenaft
må åberopa mig, Pf, 132: 17. hvarefl:
det heter : TberfammnHådes [kali upgå Da-
vids born; jag hafver tilredt min fmovda
en lyckto. Och det fynes tydeligen af
foregäende, at dår talas om den utlof-
vade verldenes Frålfare, åfven fom Pf.
2: 2. dår det ftår: Konungnrna på jorde-
ne refa Jig up, och Herranne rddflä med
hvarannan emot HERvan och bans fmorda.
Och Propheten Efkias inforer honom
f jelf talande och fåger ; HERrans HER-
rans Ande år med mig , tberfore bafver
HERren jmordt mig , Ef. 61 : 1. och fom
vi Fortit nåmnt nåftan otaliga gånger i
det nya Teftamentet, bland hvilka jag
allenaft mä anfora tvånne fåfom nåftan
de mårkvårdigafte och hufvudfakeliga-
fte, nemligen der förfta af Luc. 2: n,
dår den om Julmårgon nedkomne him-
mellke bodbåraren , ofelbart på Guds
uttryckeliga befallning förkunnade for

R 5 her-



herckrne at dem i dag var fodder Fral-
fat-en , Joni år Cbriflus HERren i Davids
ftud , och det andra af Marth. »6: 16.
hvareft Apoftelen Petrus på JEfu uttryc-
keliga befahntng aflågger fin tros be-
kånnelfe om hans perfon och fäger;
7u äji Cbriffus , lefvandes Guds Sm7. Om
bviiken bekånnelfe Fråifaren fäger ftraxt
clarpi, at kott och blod icke hade up-
penbarät detta for honom

, uran fjelf
Gud Fader i himmelen, v. 17, Af hvil-
ka vitnesborder nogfamt inhämras, at
detta namn blifvit honom gifvir af him-
melen, och i detta affeende måfte vara
lika dyrr med hans eget i omikårelfen
antagna namn.

Men ofs åligger åfven at korteligen
forklara orfaken och' anledningen ril et
fådant namn. JEfus Chrrftus Guds Son
foddes ingalunda föro-åfves hit til veri-

cj
9 Q o

den. En fa hog perfon måtte ock til
en få underbar vandring hår på jorden
haft fma hogft vigtiga orfaker. Ja, hän
hade alt for mycket at un itta. Hän ha-
de fig itagit hela vir falighets fak, i
hvilken alt var forloradt; hän mifte blif-
va en kraftig medlare einehän Gud och
ofs, och filedcs blifva vir Öfverfte
Pråft, hän måfte om fin förvårfvade for-
foning blifva fjelf vir budbårare, det
år vår Prophet och Lårare, hän måfte
ock fåfom vår Förfte och Konung leda

fma



lina forvillade får til råtta ooh forvara
dem ifrån lina Henders nya anfall, det
år hän fkulle beklåda trenne ganfka

c c?

yigtiga åmbeten , det Ofverfta Pråfterli-
ga, Frophetilka och Konungsliga, Til
della måfte hän på et hogt och under-
hart fåtr fmörjas och invigas och ge-
nom fmörjelfen til deras fullkomliga för-
vakande fkickelig görasj hvarfore ock
Chriftus eller fmord vil få mycker få-
ga, lom den af Gud utfedda, invigda
och til alla delar fkickeliga männifko-
fiågtets forloflare, om» lavilleen hans
finörjelfe eller invigning vår heliga Bi-
bel talar alt för tydeligen på flera ftål-
len. HERren fjelf fåger; Jag bafver
npvdckt mig en bjelte , then hjetpa k an ,

jag bafver upbbgt en -uthoradan utu folkit,
jfag bafver jumit min tjenare David ; jag
bafver jmordt honom med viina heliga oljay
FT. 89: 21. Och nti Korahbarnas Brud-
vifa befkrifyes denna fruorjellen, fåfom
ganlka hög och Guddomelig fåledes :

Gud tin ftnl hlifver altid och i evigbet *

tms rikes jpira dr en. råttvis fpira. Tn dl-
(kar rdttfdrdigheten och hatar ogudaktigt
vdfende; tberfore bafver Gud tm Gud
fviordt tig med glddjenes oljo viero dn tinal
medbroder , Pf 45: 7; §. Hvilken mår-
keliga prophetia Apoftelen Paulus tyde-
ligen ord ifrän ord låmpar på vår Frål-
fare, Ebr. 1: 8,9. Hit hora ock nyfs
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anforda orden af Ef. 6f: i. hvareft Fral-
faren fjelf talar och fäger, at HERren
hafver fmordt mig, dem hän uttrycke-
ligen Luc. 4: 21. låmpar på fig fjelf och
vifar, at de dä blefvo fullbordade på
honom. Uran denna invigning hade
hän aldrig kunnat blifva en få hoi* Öf-
verfte Pråft, fom Apoftelen Paulus be-
fkrifver honom Ebr. 4: 14, 15, icke pre-
dika dem eiåndom elier förbinda for-
kroffade hjertan, icke forkunna fån-
gar forlofsning ellet* bundnom öpning;
derfore måfte hän til alt fådant vara
fmord.

Åndteligen hörer ock hit at närma-
re forklara fjeltva fmorjander, hvaraf
hän fått detta firt åmbstes namn. Per-
fonen fom hår fmorjes di väl Frälfaren
JEfus , men ingalunda den Guidomeli-
ga naturen, ty uti honom bor redan af
evighet nll Gnddomlens f tilihet , Col. 2: 9.
och behofver ellei* kan aldrig invigas
ellei* til något åmbete fkickelig göras ,

fåfom den der åger alt förut i fullkom-
ligafte mattoa* uran den månnifkliga,
fom tilfammans med den Guddomliga
naturen fkulle forvalta de til vår falig-
het oumgångeliga och ganfka vigriga
vårf. Hän var jukott af varo kott och
ben af vårom benom, fom derfore ej
allenaft i. afielfen behofde rcnas ifrån
ali fynd, uran åfven utruftas med vis-f

dora



dom och formåga; hvilket Apoftelen
Pecrus nog tydcligen utmårker då haa
i fitt tai til Cornelium håger, at Cud
bafver fmordt JEfum af Nazaret , det år
Chrifti männifldiga natur, Ap. G. 10 ;

38- Den invigande perhonen år åter In-
gan annan dn Guds egen enfödde Son,
den andra Perhonen uti Guddomen, hom
nti aflelhen förenade hig med hans man-
dom, och då fmorde honom hom maa
af lidft anforda ord låtteligen kan Auta,
hvareft det ftär at Gud år den, nemli-
gen Chrifti Guddomeliga natur, hom
fmordt JEhum af Nazaret; det hamma
fynes ahven hår nåft forut anforda or-
den af Ph 4;: H. innebåra, når det ftår,
at Cud tin Gud bafver jmordt tig ; hvil-
ken fmorjelfe åfven fynes vara en na-
turlig foljd af hjelfva den perfonliga för-
eningen. Och hvad hjelfva hmorjelhen
betråfFar, hår jag erhindra, at fåhom
den hmorjelhen hvarmed Konungar och
Prefter Ikulle i gamla Teftamentet invi-
gas , hvilken var en forebild til den
hvarmed hela verldenes Frålfare fkulle
en gång blifva fmord

, kallades en he-
lig fmörjelie, få kallas ock denna på
hdft anforda ftålie glädjenes oi jo; oih Pe-
trus forklarar hvad denna glädjenes ol-
ja var , nemligen den Hehga Anda och
kraft , Ap. G. ie; 38. Denna dyra fmör-
jelhen, den Hehga Anda, gafs vål åf-
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ven åt de trogna, fom invigdes til hå-
gra dyra ämbeteh , men fkilnaden be»
Rod deruti, ar J E(u mandom fick deraf
et långt ftörre och rundare man-, eme-

O * *

dan det heref: Tin Gud hofver jmordt
tr g med gtådjenes oijo vier an tina rned-
broder, det år långr mer och ömnogä-
re ån någon annan måhnilka, få at
Chrifti mandom fick et långt Horre
ljus i forftåndet och en fullkomlig he-
lighet uri fin vilja, hvarigenom hän b!ef
invigd och fkickelig gjord at fulikörfili-
gen til vår obefkrifveliga troft och glå-
dje fullbcrda alt, hvad hän til vår fa-
ligher fig åtagit, fåfom hän befkrifveS
Ef. 11: 2. at pä honom (k dl hvilas HER-
vans Ande ,

visbets och forft ands Ande\
råds och Rarkbets Ande, kunjkaps och HER-
}ans jvnktans Ande.

§■ 9-
Sedän vi nu fåledes til vår npbyg-

g;elfe betraktat vår Frålfares tvånnc huf-
vud-namn, fordrar åfven vår tros vifs-
het, at vi nårmare underfoke öm JE-
fus af Nazaret Marise fon, fom foddes
i Bethiehem , år den famme i gamla Te»
Hamenrer Fåderne utlofvade Meilias el-
ler hela verldenes Frålfare. Ar hän var
i det gamla forbundet lofvad männi-
fkom, derom vitnar icke allenaft det
forfta Evangelium Tom verlden fick uti
Adam ,

då Gud Hraxt efter fallet för-
fåk-



fåkrade honom, at qvimiones (<fd fkulle
föndevtrampa ormjens hufvud , -i Mof B. 3;

15. uran ock air for mänga fednare dår-
om gifna gardka nådefulla forfåkringar,
fåfom ät Abraham, at alt folk pa jor-
den fkulle vardu vdlfignaäe i hans fåd, Cap.
2.2: Ig. åtDavid 1 Chrön. B. 17: 11,12,1 3,
14 men ånnu tydeligare genorn de he-
liga Prophererna på air för många (tii-
len , bland hvilka jag allenaft må nåm-
na et hos Propheten Efaiam, dår det
beter: Et ris jkall tipgä utuf Ifni fldgte
ocb en telning utaf hans rot frukt hara ,

bvilken fedan i det foljande befkrifves
fåfom begåfvad med de (törfta fullkom-
ligheter, hvilka icke kunna tråffas hos
nägon annan månnifka, Cap. 11:1,2,3,
4. och et annat hos Propheten Zacha-
riain , då HRRren fåger til Jehofua:
fa g vil iåta homma min tjenare Zemah ,

hvilket betyder en telning, genom hvil-
kct namn hän förenar denna prophetiaa
med den nyfs anförda och beråttar til -

lika i det foljande, at hän (kiille bortta-
ga thes lands fynder pa enom dag, Cap.
3:859. hvaraf tydeligen kan infesi hvad
årende hän blefve (and. I anfeende til
hvilka tydeliga och mångfaldiga loften
åfven bland juda folket var i fynner-
het vid Chrifti tid en ahman långtan ef-
ter Meldas och hopp at fä honom, hvar-
före ock Evangelilten Lucas beråttar ora

Si-
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Simeon: at hän vänte efter Jfraels trbfi och
bade fått Ibjtc at med Jina egna ögon ja
Je HERrans Chrifi , Luc, 2: 25, 26. men
ora denne JEfus nu var dcn rårte och i
gamla Teftamentet utlåfvade verldenes
Frålfare, derpå beror

r
hela vår Chrifte-

lige läras fanning. Ar JEfus Chriftus,
fd hafve vi iif i hans namu , joh. 20: 31,
men år hän det icke, Jå är vår pre*
dikan fåfdng , ja år ock edur tro fåfång-,
i Cor. 15: 14. Men hår år icke ftållet
at lågga denna dyra fanningen med al-
la lina bevis eder for ögonen , dertil
fordrades långt mera ån i en hei predi-
kan, om det ock vore den vidlyftiga»
lie, kunde anföras ; nog af om jag alle»
naii helt kort för denna gången kan
anföra de hufvudfkål, hvarpå denna
fanning oryggeligen hvilar.

Det forfta bevifet hårril hämte vi af
prophetiernes fullbordan, fom voro gif-
ne ora honom i gamla Teftamentet,
hvilket Hcål de helige Evangelifter ge-
nom hela deras Evangelilka hiltorier med
alfvare påyrka. Hän var förut noga
befkrifven til fin ilagt, at hän (kiille fo-
das af Ifai rot och af Davids ftam, och
at hän år vårkeligen fodd af den, vit-
na icke alienaft Evangelifterne , uran ock
de af Marrheo och Luca anförda noga
flågt - regifter öfver honom. Den fom
nu ej vil erkånna vår JEfus för Meflias,

vife



Vife då någon annan af denna ått, fom
förrjent Melfie namn; raen jag förfåk-
far judarne fjelfve aro ej i Hand der-
ril , och nu mera år hela Davids flågt
få forlorad och bortblandad at Judarne
f jclfye ej veta om den nu mera gifves
til eller icke, och et fådant af Gud gif-
vit kånneraårke fäledes aldrig mera kan
iitinårka någon annan Meffias. Tiden
då hän Haulle komma var genom Pro-
pheten Daniel Cap. sr.de genom 70 års
veckor nöga utmårkt och tidpunkten
hvarifrån Tamma års veckor, fom gora
490 år, d<ulle fåknas, tydeligen fafiftåld,
nemligen at den började ifrån den all-
inån na befallning, fom fkulle utgå til
Jerufalems ftads upbyggande, hvilkec
Ikedde uti 20:de året af den Perfifke
Konungen ArtahafaHe eller fom hedni-
Ike håfdateknare kalla honom Artaxer-
xis den länghåndtes regemente, Neh.
2; 5,7, 8* hvilket åratal, ehuru den Ju-
difka tideråkningen för denna tiden ej
finnes få noga uplyft, dock med til-
hjelp af de Grekers och Romares års-
råkning tydeligen igenfinnes på det no-
gafte intråffa på vår Meille fodelfe. Vi-
fe nu andra fom vilja berofva vår JE-
fus detta namnet någon annan fanfkyl-
dig, få flor eller Horre månnilka, fom
vandrat denna tiden på jorden , och
gjort fig dåraf förtjenr. Jag år vifs

Horn. F. Voi. VL St. 2. S dår-
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dårpå at de kunna det icke. På flera
ftållen hos Propheterna var forkunnadt
om hedningarnas omvändelfe, at den
fkulle i Meffie tid blifva mårkelig. Den
blef ock fådan ftraxt i Apoillärnas tid,
och ådrog fig på det hogfta den ridens
Konungars och Kejfares upmårkfamhet.
En fådan allmån omvåndelfe kunna hvar-
ken åldre eller yngre handlingar upvi-
fa hafva tildragit fig for eller alt fedan,
til icke ringa bevis for ofs, at hän och
ingen annan år den råtta. Hår kunde
flera propherier anfåras, fåfom om or-
ren hvareft hän fkulle födas, den dryck
honom gafs på korfet

, om hans klå-
ders lottning , med många flera, men
tiden tål ej at dråja vid dem , då hor-
re bevis på vår fats hopetals erbjuda lig.

Bland hvilkq, med alt fkål må nåm-
nas fråmft alla Apoftlarnas enhålligt in-
ftåmmande vitnesbord om honom, til
hvilket de hvarken med penningar, lof-
ten eller forhoppning om jordilk åra
eller fållhet blefvo bragte, utan tvert-
om af deras måftare blefvo tilfagde der-
om, at de for detta namns' fkuli blcl-
vo förfmådade och forfolgde, Matth. 5 :

n. och at de fkulle derfore banlyfas
och dråpas, Joh. 16:2. hvilke icke dello
mindre med mun och penna, med lif
och blod hafva viinat at JEfus var Chri-
ftus, och beftyrkt fin bekånnelfe med

mån-



1 261 [

många undefvårk , fom af alla Evange-
lifternas och Apoftlarnas fkrifter få ry*
cleligen kan inhåmtas, at cj nägot rvif-
velsmål kan dårom åga rum. Och Jo-
hannes Döparens vitnesbörder inftåm-
ina alla un detfamma, fom ai fjelfva
Jlldifkä Hiftorie ■ fkrifvaren Jofepho be-
rommes, fom en ftor och helig man ,

fåfom då hän fåger, Marrh. 3: n. til ju-
darna,ar efter honom fisulle komrna den ,

fom var (larkare ån hän
, hvilkens (koi*

hän ei anfåg fig värdigar båra. fom
J O lD "D

~

Ikulle dopa dcm med den Heliga Anda
och eld 5 och Evangeliften Johannes in-
förer åfven flera pf hans vitnesbörder
Om JEfu fåfom verldenes Frålfare, hvil-
ket icke litet forviflar ofs orn fanningen
håraf, ty hade hän burit fram något
fälfkt virnesbord , hade det ofelbart vä-
rit til hans egen åra och formån , men
ej en annars, då hän hkvål med den
ftorfta uprigtighet ej allenaft affåger fig
äldeles denna heder, då den tilbods ho-
nom af det judifka ftora andeliga Råder,
litan ock på et mårkeligit fått foröd-
mjukar fig ganlka långt under Meflias,
på det hän allena fkulle vara ftor. Hii-
vu mycken ftyrka vinner icke äter väl-
äytä tros artikel af fä ojåfviga vitnen.
Och detta må nu ftå fom det andra o-
ryggeliga bevis til vår tro om Meftia.

S 2 Men
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Men låt ofs, at an rnera ofvertygas
om denna tröftefulla fanning, gora fom
Judifka Rådet med Johanne, och gå
i jelfve til vår JEfus och uraf de beliga
Evangelifters fkrifter fråga honom : hvad
fåger du om dig Ijelf? Til åfventyrs
dina Lårjungar och Apoftlar hafva til-
lagt dig en heder, den du ej erkånt
komma dig til? Nej ingalunda; hän ut-
gaf fig vål icke i alla lina tai til folket
uttryckeligen för Meftias, men hän ne-
kade det ock aldrig, uran tvertom ofra
gaf det rydeligen vid handen ,

fåfom
då hän fvarade fin moder: hifien J icke,

at uti de ftycken jotn min Fn der ttlbova
htir mig vara: och naftan uti hela fitt
famtal med Nicoclemo, Joh. 3. Men når
det led nårmare til flutet af hans van-
dring vicnade hän hårom ånnu tydeli-
gare, fom kan fes af hans lina lårjun-
gar foreftåldta fråga: Hve m fåger folket
mig Månnifkones Son vara ? Matrh. 16:13.
och en annan i famma åmne: Hvem fa-
gen J mig ta vara ? hvaruppå Petrus
fvarar på allas vågnar; 7n åft Clmftus
lefvandes Gnds Son , hvilket fvar Frålfa-
ren til alla delar gillar och vifar at den-
na kunfkap och ofvertygelfe var dem
lemnad af hans Fader, e v. 16,17. Ånd-
teligen aflade hän på Öfverfta Preftens
befallning för des domftol liflig ed dår-
pä at hän var Chriftus Guds Son, Cap.

26: 63,



26:63, 64. hvilken bekånnelfe han be-
feglade med fi.ndöd,och med de mång-
faldiga ftora undervårk., fom han gjor-
de } öfvertygade hela verlden om fan-
ningen af den famma. Högre vitnes-
börd kan aldrig gifvas på jordenes in-
byggare! med hvad trygghet må vi då
icke grunda vårr falighets hopp på den-
na fannino-? och då vår Saliffgorare til-
fatt lifvet för denna bekånnelfes fkull,
må vi åfven, för hviika han dödt, va-
ra redo et håldre våga alt, an fåtta
denna ftörfta fanning o i tvifvelsmål.

Dock vålfignade Ahorare! Vi hafve
ånnu det högfta och aldraftarkafte bevis
qvar. Ty hvar vi mi anamme månnifkors
vitnesbörd, Guds vitnesbbrd år ftörre ,

nemligen det vitnesbörd, fom han vit-
nade om fin Son , 1 Joh. s•■ 9. Vi måfte
fålsdes få det från himmelen ifrån det
ftora och fanna vitnet. Vid JEfu dop
hördes en röft ifrån himmelen, fom fa-
de om den genom den Heliga Anda
uti dufvo liknelfe utpekade JEfus: Then<
ne år min kare Son i bvilkom jag bafver
et godt bebagy Matth. 3: 17. Och vii
fåga: kånner nu igen honom, han
året den råtte den utlofvade, han och
ingen annan, at ingen må behöfva mifs-
taga fig om hans perfon. Hvilken un-
derbara håndelfe åfven de helige Evan-
gelifterne Marcus och Lucas tydeligen

S % be-



hefanna. Ef annat lika hårligt vitnes-
bord fick hän ifrån himmeten vid lin
forklaring på berget, då åter Tamma
hoga roll hördes från himmelen utur en
ljus (ky och ropade: 7henne år min ka-
re Son ,

i hvilkom iag hafver et godt he-
hag, bonom hörer , Matrh. 17; j. nti hvil-
ken beråttelfe de nyfsnåmnde Evangeli-
fter på lika fått inftåmma, och Äpo-
ftelen Petrus, forn icke fkrifvit nåsot
Evangelium, omnämner Tamma mårkvår-
diga håndelTe i Tm Tednare Epiftels i:fta
Cap. och !7.*de vers. då hän Tåger at

JETus vid detta tilfålle fått af Gud F,i-
der aro och pr is genom en roft , Poni til bo-
nom fkedde af den Pora härligheten , de n
hän TjelT var åTyna vitne af. Den him-
melfke Fadren tiilägger hår della orden:
hanoin horer , til at dårmed upmUntra de
rre härvarande virnen, och alla dem,
Tom genom deras predikan kunde få
kunfkap orn denna uppenbareiTen ,at
med Tuli tryggher anamma honom, Tå-
Torn den enda och råtta verldenes Frål-
Tare och Mcllias, anfortro lig honorn
och genom hans fullgiltiga TorToning
allena Töka fin Talighet. Ingen ma då
långre våga fig, at hyfa mindfta rvifvels-
mål i denna Tanning. Ingen bland oTs
må finnas nog djerf at gpra Gud ril Iju-
gare, uran anammom den ej allenaft med
Tuli ofverrygelfe, utan fkyndom oTs at

med



med innerlig glådje på denna home-
ften åfven bygga hela vårt falighers hopp
i rid och evighef.

£2

§• IO -

Nu leder ofs ordningen i denna vig-
tiga Artikel at nårmare berragta vår
Fråifares tvånne naturer i en perfon.
At kunna foreflålla denna fak i en rått
naturlig ordning, hafve vi harat mär-
kä följande, nemligen i:o at Chriftus
år en fann Gud, 2;o at hän år en fann
månnifka. 3:0 at deffa tvä naturer åro
en perfon , och därfore mäfte båda va-
ra med hvarannan förenade. 4:0 at de i
kraft af denna forening åfven gjort
hvarandra delaktige af lina egenfkaper
och ‘åndteligen 5:0 underfoka orfaken
och nödvåndigheten til alt detta vid vår
frålsning. I deffa omftåndigheter inne«
fattas air hvad vi otti JEfu perfon i fyn-
nerhet bore veta och tro. Hvad nu alt-
få det förfta betråffar at Ghriftus år en
fann Gud, få år hans Guddom, med
hvilken hän år född af Fadrenom i evig*
het, til någon del bevift, uti vår före-
gående betragtelfe, då vi handlat om
Treenigheten i gemen, raen kan ytterli*
gare beftyrkas forft dåraf, at hän ifrån
evighet födes af Fadrenom, Pfalm. 2: 7.
Mieli. 5:2, Joh. 1: 14. Cap. 3; 16, ig.
Rom. g: 32. &c. For det andra af mån-
ga den heliga Skrifts rum , hvareft hän

S 4 ut-



uttryckeligen kallas Gud, Joh. i:i, Ap.
G. 20:28- Rom. 9: 5. 1 Tim. 3; 16. ijoh.
5; 20. och åndteligen dåraf, at honom til-
Iknfvas Guddomeliga egenfkaper och
yårkningar , Coll. 2: 3, 9. joh. 5: 2 6. Ebr.
1: 13. Dock, jag vil icke uppehålla eder
med utforandet af della bevis, hålft jag
'vet, at ingen af eder drager denna fa-
ken i tvifvelsmäl, uran at hän ock tilli-
ka år en fann månnilka, böre vi forkla-
ra. Det antager den Apoftolifka Tron
for fanning, då hår upråknas huru haa
år aflad , född, korsfåftad och dödad,
och S -utherus betygar detta ånnu klara-
re ,då hän fågcr; Theslikes fanner mån-
m[ka

, fodd af jungfru Maria. En fann
månnifka kallas den, forn år begåfvad
med en kropp , forn i fanning kan fes
och kånnas, ock en fornuftig fjål, fotn
åger forftånd och en fri vilja. At vår
Frålfare ågt en fädan månnifklig natur
finne vi ganfka låtr, om vi allenaft vaa-
de vår efterranka til vår dyre Frålfares
lefnads omftåndigheter i lina kötts da-
gar- Hän afiades vil på et aldeles of-
vernaturligt fåtr, uran mans tilhjelp i
Jungfru Marie moderlif, men hän fod-
des i naturens ordning, ty det heter om
Maria Luc. 2: 6. at dagarna vordo fullbor-
dade, at bon fkulle foda , det år; foftret
våxte til i moderlifvet, fåfom andra barn.
och når den för mödrar vanliga tidea

in-
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infoll då de pläga fåda , födde åfven
Maria fin forftfödda fon. Hän våxte
up fmåningom fom andra barn, få at

lian ånnu 12 åra gammal var en piit
fom andra månnifkor vid hans ålder,
v. 43. hän vandrade, åt och drack, hun-
grade och törftade fom andra, hän faft-
togs, hudflängdes, korsfåftes och doda-
des , och var fäledes i ali ting en män-
nifka. Derfore kallas hän ock utrryc-
keligen månnifka af Apoftelen Paulo ,

då hän fåger: Thet år en Gud och en
medlare emeilan Gud och månnifkor ,

nemli-
gen tben mannifkan JEfus Chrzhius, iTim.
2: $. och Frålfaren kallarfig fjelf nåftan
ofver alt for Månnifkones Son , då un-
der det ordet månnifka och månnifko-
nes fon forftås en fådan natur, fom var,
hvilken beftår af en fynlig kropp och
fornufrig f jäi. Det famma beteknas åf-
ven i den Heliga- Skrift med ordetkott,
då det talas om Chrifto och det heter
ordet vardt khtt , joh. i: 14. och Gud ar
uppenhar vorden i kott et , 1 Tim. 3 : 16.
NUj ehuru detta fynes gora rilfylleft at
bevifa JEfu mandom; dock på det in-
gen må få tilfälle at om den gora fig
andra begrep, ån de fom tilkomma
månnifko - flågtet i gemen, bor jag ån
i fynnerhet anföra tvånne Skrifrenes
rum, fom aldratydeligafl ådaga lågga
denna fak. Det förfta år Frålfårens |E-
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fu ord efter fin upftändelfe, då hän up-
penbarades for fina lårjungar och de
mente at de fågo en anda. her minä
toånder och fötter ,

at thet dr jag fjelf ■,

tdger pä tnig och fkader ; ty ande hafver
ieke koti och hen , Jåfom j feen mig hnfva ,

Luc. 24: 39 hvareft hän fjelf nekar fig
vara någon anda, hvarom hän närva-
rande öfverrygar dem dårmed, at de
kunde både fe och kanna på honom, at
hän hade köte och ben , dem en ande
icke hafver. Det andra år Apoftelens
Pauli vitnesbord om JEfu mandom,Ebr.
2; 14, Efter barnen hafva kött och blod, år
ock hän thefs delagtig vorden , therår, Chri-
fti Guddomeliga natur hafver antagit

c O O

kott och blod, en fann mandom likadan
fom barnen hafva och ingalunda någon
blott kropps Ikepnad utan varelfe eller
någon ferfkildt ilags fin eller himmelfk
kropp, fom fomlige vilja inbillafig Men
at i denna JEfu kropp äfven bodt en
fornuftig fjål, finne vi åter dåraf at hän
ågt forftånd och en fri vilja, fkild eller
utom den Guddomeliga naruren, fom
bland annat tydeligen les dåraf, at det
var något hos vår Frålfare, fom den
Guddomeliga naturen vifte, hvilketdock
var för den månniikliga obekanr, fåfom
då hän i Marci 13: 32. fjelf betygar, at
hän ej ågde någon kunfkap om tiden,
når ytterfta domen ikulle infalla, hvil-

ken



ken likväl ej kunde vara hans Guddo-
meliga natur, Tom år aldeles er med Fa-
drenom, obekant; fåfom ock dåraf, ar
hän talar i fin fidfta blods kamp om fin
vilja fåfom aldeles olika med fin him~
mellke Faders , då hän fåger i Luc. 22:

42. Fader fke ieke min vilja litan tm ,

då likvål den Guddomeliga naturens vil-
ja mäfte aldeles vara enahanda med Fa-
drens. Af hvilket tydeligen kan flutas,
at JEfu mandom har hafr en ifrån Gud-
domen fkild fornuftig fjål, och fåledes
til vär (lora troft har aldeles antagit vår
månnilkliga fjål, blifvit vår broder och
fkyldeman,

Men ehuru nu fåledes år bevift at
Chriftus vårkeligen antagit vår månnilk-
liga natur, bore vi dock veta, at den i
i flera affeenden äger et Fort foretråde
och höghet framfor andra männifkor.
Bland hvilka vi med fkål förft råkne
des hoga och Guddomeliga urfprung , i
det hän icke fåfom alla andra månni-
fkor genom mans och qvinnas forening
blifvit aflad i moderlifvet, utan af en
ren och obeflåckad jungfru, fåforn det
var förut forkunnadr genom Propheten
Efaias Cap. 7: 14. och af ångelen Gabri-
el til Maria, Luc. 1: 34. om hvilkens ur-
fprung vi bekånne at hän år afiad af
den Heliga Anda , emedan ångelen fa-
de til henne : Then Helige Ande Hall kom-
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ma öfver tzg, v. 35. och det Tamma be-
ftyrker åfven, ancingen famme eller nå-
gon annan ängel för jofeph och Tåger
til honom: thet fom av nfiadt i herne, nem-
ligen Maria, thet dr af tben Helinä An-
da, Match. 1: 20. Så högt och underbart
år urfprunget til denna JEfu mandom
emot vär. För det andra åger jEfu
mandom et ganfka ftorc foretråde för
ofs dåruti, at den år aldeles fri for ali
fynd och orenhet, dåremot fullkomli-
gen helig och råttfårdig, då likvål bland
ofs ingen dr fom goät gor , kke en, Rom.
3:12. utan alla månnifhors hjertans npjdt
och tanka dr altid bendgen til thet ondt
dr ,

1 Mof. B 6:5. Denna hans fullkom-
liga helighet finne vi lätt hafva värit
honom oumgängelig til fitt åtagna dyra
vårf at löfa fyndare från Guds råttfår-
dighets Tvära fordringar och ftraff, om
hän ej fjelf fkulle ftadna under Tamma
fördömelfe med oTs för lina egna brotr.
Men at hän ock värit Tådan, det år
helig och fri for fynd, beviTar den he-
liga Skrift ofs ganfka tydeligen; ty der-
före Tåger Apoftelen Paulus om honom:
at hän icke ville af någon Tynd, aCor.
5:21. Hän Tåger ock om honom på
et annat flålle, at hän vål vardt i ali
ting freftad Tåfbm vi, dock utan fynd,
Ebr. 4; ij. det år aldeles helig och rått-
fårdig. Men aldratydeligafl intygar hän

det-



elettä i famma Epiftcls 7 Cap. 26 och 27
verfen och det med et heligt eftertrycb,
når hän fåger : En fådan Ofverfla Pre/i
hofde s ojs hafva , then ther helig vore, 0-

fkyldig , obefmittad, fkild ifrån fyadare och
bågre ån himmeten, bvilken

c
icke dageligen

behbfde , fäfoin de andru Ofverfte Prefter
fbrft för fina egna fynder ojfra. Saken om
jEfh mandoms helighet och fuilkomliga
olkuld år fåledes af den heliga Skrifr
fatt titom alt tvifvelsmäl. Men huru
JEfu mandom, dä hän föddes af en fyn-
dig månnifka, fom Maria vift var, fått
denna olkuld, blifver for ofs fvärare at
urreda , få myeket mer, fom det up-
penbärade ordst intet hårom förmåler.
En vidlyftig underfökning i decta för-
borgade åmne måfte ock vara ofs min-
dre nyttig, Men af alla förflags menin-
gar, fom härvid anforas , antage vi tryg-
gaft den, fom vår Chrifteliga och Ev-
angelilka Förfamling bekånner, fom ock77 TD }

ofelbart ar enligaft med Guds heliga ord,
nemligen at den Helige Ande vid JEfu
ailelfe nedftigit i jungfvu Marite moder-
lif och genom fin undergörande kraft
renat och helgat de blodsdroppar, hvil-
ka fkulle utgöra åmnet til vår Frålfares
månnilkliga natur. Det tredje foretrå-
det beftår i hans heliga kropps odöde-
lighet, fom ej annat år, ån en naturlig
fölid af fielfva hans ofkuld. Ingen död

hade



hade kunnat tråffa våra fårfåder och
hela vårr flägte, om ej Tynda-frnittan for-
dårfvat ofs. Men då det beklageligen
håndt, heter det om ofs och adfå år db-
den kämmen åfver alla månmfkor , efter al-
le fyndat bafva , Rom. 5; 12. Då nu jE-
fu mandom dåremot var utan fynd, hä-
de ock doden hvarken någon rått eller
magt ofver hans kropp. Uock ftråckei*
denna ododeligheten fig icke til en vår-
kelig omojelighet , utan ftöd der helc
och hallit i hans magt at gifva fitt lif
om hän Tjelf ville, och at taga der igen*
fom hän fjelf tydeligen forklarar det,
Ingen tager det af mig , men jag låter tbei
af mig Jjelf\ Jag bafver magt at låtä
tbet och jag bafver magt at taga tbei
igen , Joh. 10: sg. Til det foretråde
fom JEfu mandom hafc för andra mån-
nilkor, må vi for det fjerde råkna det,
at den Tamma aldrig värit eller i evig-
het blifver fkild ifrän hans Guddom *).
Hän förenades med honom i aflelfen,
men har aldrig utsjort någon Terfkild
perfon urom Guddomen; blir ock rned
den Tamma förenad i alla evighet. Men
vi fkynde ofs, at ännu for der femte
och lidfta anmårka , at denna hans mån-
nifkliga natur i gemen värit begåfvad

o O c omed langt ftorre och högre formaner
ån någon annan månnifka. Hans fjål

må-
*) Imperlbnalitas.



måfte, i kraft af den heliga fmorjelfen,
värit begåfvad med fåftora egenlkaper,
fom kunnat meddelas et åndcligir våfen-
dc j och hans kropp måfte åfven värit
forlånre få ftora fullkomligheter fom nå-
gonftn värit möjeliga , dä en af den He-
liga Anda omedelbarligen tilredd kropp
ej annat kunde blifva, ån et måftarftyc-
ke , hålft då ingen orfak ti! lyte , fom
endaft ligger i (ynden , hår hade rum.
Når vi nu fåledes bevift vår dyre Frål-
fare vara en fann månnifka, och hafva
blifvit delaktig af vårt kott och blod ,

glömmom då aldrig det våifignade och
hogft troftefulla broderfkap ,

(om haraf
emellan honom och ofs upkommer, hvil-
ket hän fjelf erkånner ånnu efter lin
upftåndelfe , Joh. 20: 17. Och läfvad
väre Gud för den tröften , at hän har
vift lofvat erkänna det på den ytterfta
dagen, Marth.2s: 40. få mycket ftörre,
fom vi dårigenom fä et barnafkap hos
Gud, och ire redan i kraft af det (äm-
mä vår dyre Broders och Frålfares med-
arfvingar til evinnerligit lif och hela
den himmelfka hårligheten , fom Apo-
ftelen Paulus under en oryggelig ofver-
tygelfe och liflig förfmak dåraf forfå-
krar ofs om, Rom. 8: 17.

§• “•
cNu hörer ofs til , at for det tredje

hevfta, at den Guddomeliga och den
maa-



månnifkliga naturen urgöra en perfon *

och måfte dl folje dåraf vara med hvar-
annan förenade. At JEflis Chriftus år
en perfon , dårpå hafve vi de ovederfå-
geligafte bevis i den heliga Skrift ‘ ry al-
leftådes dår Chriftus omtalas, nåmnes
hän, fåfom en, och icke et enda rum i
hela Bibelen forekornmer , hvareft ralet
vore om flere Frålfare. Men vifsheten
af denna fats beror ingalunda blott hår-
uppl j ty vi hafve fpråk, fom urtrycke-
ligen fåga om honom at hän år allenaft
en och ingalunda flere. iCor.gr 6. få*
ger Apoftelen Paulus: Sd hafve vi chck
allenaft en Gud Fadren -

- och en HERra
JEfum Cbrifium , nti hvilka ord hän an-
ftåller en rydelig jåmforelfe emellan den
fårfta perhonen i Guddomen, Fadren och
verldenes Frålfare, och betygar at pä
famma fått och i famma affeende, fom
Fadren år en , få år ock Chriftus en ,

och emedan Fadren fäledes år en per-
hon, få följer ock dåraf at Chriftus JE-
fus, fom år Gud och månnifka icke år
mera ån en enda perfon, Sarnme Apo-
ftel intygar likaledes, iTim.arj. avthet
cr aUenaft en Gud och en medlare emellan
Gud och månnifkor , nemlisrathen mannifkarl
Chriftus JEfus, Flvareft åter båda nam-
rerne under mandomens namu fågas va-
ra en medlare. Uppå denna fatfens fan-
ning beror ganfka myeket vifsheten om

vår



vår forfonings fullgiitighet j ty hade den
månnifkliga naturen värit en ferfkikk
vårkande per(b n , hade hän lom blott
mårinilka aldrig kunnat gifva en evig
och fortörnad Gud et fullgiltigt offer
for hela verldenes fynder, hvilket lik-
val, da der fkedt, fes tydeligen at Gud-
dornen mäfte hår värit vårkande med
mandomen ien perfon. Flera vitnes-
border i en få klar fak aro ofverflodi-
ga. Vi vete fåledes, at den Guddome-
iiga och månnifkliga naturen utgora al-
lenaft en enda perfon. Mcn dårvid yp-
par fig en fråga : Om då denna perfon
hör kallas Guddomelig eller männifklig?
Vi vete ju, at Sonen af evighet utgjorr
en perfon i Guddomen långt forr an
någon mandom var ril, och den kan
aldrig undergå någon förändring, uran
mäfte blifva det den af evighet värit.
Männifkliga naturen dåremot har aldrig
urgjort någon ferfkild perfon, derföre
mäfte Chriftus blifva en Guddomelig
perfon , fom _antagit den männifkliga.
Af detta fom nu fåledes fagdt år, at
tvånne Chrifti naturer utgöra en Gud-
domelig perfon, foljer nu helt otvunget,
at emeilan den Guddomeliga och mån-
nifkliga måfte nödvåndigt vara någon
förening , hvilken i den heliga Skrift of-
ta omtalas och däraf beftyrkes. Evan-
geliften Johannes betygar Cap. i ; 14 at

Hm, F. VoU VI St, a.- T or-



vardt Ihtt, det år, icke at den Gud-
domeliga naturen blef forvandlad i den
månnifkliga, ty der ftrider emot de
forut bevifta grundfannmgar, at Chri-
Itus år en fann Gud och-at hän år en
fann männilka; uran at den Guddome-
liga hafver förenat fig med den mån-
nifkliga til en peiTon. Apoftelen Pau-
lus fåger i Tim. 3: 16. Gud år uppenhar
vorden i kåttst. Men huruledes? icke
genom forvandling, fom forut år vift,
utan det måfte halva (kedt genom Gud-
domens förening med mandomen. Och
famme Apoftel fåger mårkeligen, Ebr.
2: 16. at hän-, nemligen vär falighets hof-
dinge v. io, tnger ingenftädes på fig äng-
lama, utan Ahrahams Jåd tager hän pd
fig , det år forenar fig med Abrahams
fåd eller den månnifkliga naturen.

At ånnu nårmare farta detta, bore vi
hår forklara dels den månr.ifldiga natu-
rens antagande af den Guddomeliga,
dels ock det tilftånd hvaruti Chrifti per-
fon dårigenom blef forfatt, Den mån-
nifkliga kunde hår ingalunda vara vår-
kande, utan det eviga ordet Guds Son
var den fom utråtrade detta vårf, hvar-
fore det ock kallas en mandoms anam-
melfe, elier at Guddomen hafver til fig
tagit mandomen. Tiden då denne man-
domens antagning fkedt bekånne vi, en-
ligt med Guds ord, hafva värit fjelfva

aflel-



äfleifehs ögnablick ; ry hade det fkedt
efterät få hade mandomen redan förut
Värit til och Utgiorr någon långre eller
kortare tid en Terfkild perfon, hvilket
ftrider emot det fom förut år bevifl,
bch åfven emot det, fom ångelen for*
kunnade Maria om denna hemligheren,
nemligen , at den Heliga Anda fkulle kom-
ina ofver henne och den Högfias krnft (kiil-
le ofverfkygga henne , Luc. »: 35. hv ilk a
bågge forråttningar ångelen här fogar
tiUammanSj fom hvilka pä en gång
fkulle gå for fig. Den Heliga Anda
var den fom i hennes lif (luille tilreda
inandornen , men i det famma fkulle ock
den Högftas kraft, det år den Guddö-
meliga naruren eller eviga order ofver-
fkygga henne. Men fjelfva fåttet hu-
fu hårmed tilgått blifver för ofs hår i
dodeligheten en djiip hemligher. Utaf
detta up - eller antagander eller mandoms-
anammelfen foljde nu båda naturernas
öfkiljäkiga och evigt varande förening,
fom ock kallas den perfonliga förenin-
gen *) egenteligen dårfore, at den iri-
genftådes hafver fin like och år hvar-
ken narurlig eller Sacramenterlig, uran
aldeles af egen art och obegripelig, men
måfte ofelbart vara en ganfka nåra , jä
aldranårmafte förening, emedan genom
deri tvånne ferfkildta naturer Gud och

T 2 mån-
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månnifka aldeles blifva.en enda perhon.
Den måfte ock blifva en evig och al-
deles olkiljaktig förening, fäfom Apo-
ftelen Paulus dårnm vicnade, då hän
fåger: JEpis Cbriflus i går och idag och
hän tbeshkes i evighet , nemligen uran at
någon uplöfning emellan hans ivanne
narurer mera någonfin kan hånda. Den-
na perfonliga föreningen eller det rii-
ftånd, fom Chriftus biifvir forfatt uri,
fåger famme Apoftel vara en ftor Gnä•

aktighetens hemligbet , uti hvilken Gud nr
uppenbar vorden i kottet , 1 Tim, 3; 16.
o m hvilken vi vål kunne fåga hvad den
icke år, men ej få lått hvad den år,
nemligen at den ingaiunda år fädan,
fom föreningen emellan tvånne krop*
par, fom fker anringen genom famman-
fåttning eller fammanblandning, icke
eller fådan fom fker emellan JEfum och
en trogen fjål genom trona , dår hvar-
dera forblifver en ierfkildc perfon ,ej
eller fådan fom fker uti Natrvarden
emellan de fynliga och ofynliga tingen,
hvareft med Brödet ochVinet anammas
JEfu Chrilfi fanna Lekamen och Blod ,

men hvilka fynliga medel ingaiunda för-
enas med Chrifto til en perfon, fåfom
hår fker med den månnifkliga naturen.
Den liknar icke eller råtteligen den for-
ening fom år i männifkan emellan fjåi
och kropp til en perfon, emedan kropp

och



och fjål kuona fkiljas ifrån hvarandra,
mcn jEfu mandom ifrån Guddomen al-
drig, hvilken forening dock fynes trä-
da denna hemiigheten nårmalt. Men
hvarföre må vi långre grubbla i der Tom
Guds allvishet velat göra för ofs hår i
dodligheten til en djup hemlighet/ Folj-
den däraf år rydelig , nemligen den når-
mafte gemenfkap *) emellan båda natu-
rerna, formedelft hvilken alt det kan
fågas om Chrifto i gemen, fom tilkom-
mer någondera naturen ferfkiidt, dock
mcd förbehåll , at det alrid förklaras ef-
ter de hår nyfs anforda grundfanningar,.
fä at naturerne ej blifva fammanblanda-
de med hvarandra.

§•
Men den hufvudfakeliga virkan, fotn

denna båda naturernas gemenfkap med-
forer, år den, at hvardera naturen med-
delar den andra fina egenfkaper, och
hvardera antager den andras egenfka-
per få långt det for hvardera naturen
i anfeende til deras olika väfende blif-
ver möjeligit, hvilket vi nu for det
fjerde anmårke. Om denna båda na-
turernas egenfkapers meddelning tro
och bekånne vi, at den ingalunda beftår
allenaft nti några fådane förblomerade
talefått, fom fynas betekna den famma,
utan at den år vårkelig och tydelig,

T 3 dock
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dock ingalunda naturlig, utan lika uq-
derbar och obegripelig forn fjelfva
cningen. Ar beftyrka fanningen hårafy
må jag allenaft åberopa mig et det al-
dratydeligafte vitnesbörd

,
fom forckom-

mer i hela Bibclen , nemligen Apofte-
lens Pauli ord ril de Colofler Cap. 2; 9.
dår hän fåger , at i Chrifto hnr tili Gud-
domjens fidlhet lekamliga. Uti hvilka ord
med ali Guddomfens fulihet ej kan an-
nat forftås an alla Guddomeliga egen-
fkaper- de bo fåger hän icke allenaft
uti Chrifto den af tvånne naturer for-
enade perhonen , utan de bo dår lekam-
liga , hvarmed tydeligen åfyfras den
månnifkliga naturen; det år, alla Gud-
domeliga egcnfkaper bo uti den män-
nifUliga naturen, eller aro den Tamma
meddelte och af den månnifkliga anrag-
ne, men lekamligen , få ar den åndock
blifver mandom, fom den värit, det år,
fä långt fom den månnifkliga naturen
i CD zP
utan förftoring af fitr våfende kunnat
emotraga; och på lika fårt hafver åf-
ven den Guddomeliga naturen antagit
' c .rt O

oaf den mannifkliga des egenfkaper fa
långt det for defs Guddomeliga våfendeCD _ CD
värit möjeligit, hvilket af flera den he-
liga Skrifts ralefåtr, dem vi rått nu tän-
ke nårmare omröra, blifver nog tydeligr.

Denna båda narurernas egenlkapers
meddelning år i fig fjelf icke mera ån

ena-



enahanda och enkel, och beflär däruti
,

fom fagdt år, ac hvardera naturen und-
far och antager den andra narurens
egenfkaper, hvaraf fedan foljer at den
månnifkliga naturen måfte blifvit delag-
tig af alla Guddomeliga formåner och
egenfkaper och at hela månnilko - llåg-
rers förlofsning låledcs icke kan tilkom.
ma någondera naturen ferfkildt, uraa
at hän år vår Frålfare til bägge nam-

rc 35
rerna. /Til forklarande hvaraf i anled-
ning af de mångfaldiga i 15 hundrade
talet upkomna ftridigheter, de lärde
börjat lamla alla de fpråk, fom handia
om denna fak , i trenne flockar, afhvil-
ka til den forfta hora alla de den heli-
ga Skrifrs fpråk och talefått, uti hvilka
handlas om Chrifto i gemen , och hans
hela perhon tilegnas antingen Guddome-
liga eller månnifkligaegenfkaper , hvar-
vid likvål bör mårkas, at Chrifti per-
hon nåmnes pä trenne ferfkildta fått i
den heliga Bibelen ; ty flundom har haa
namn af den Guddomeliga naturen, ftun-
dom af den månnifkliga och ibland åter
fådane namn, fom rilkomma båda na-
turerna. Så får hans perfon namn af
den Guddomeliga naturen , Ap. G. 3 :

15. da detheter: Liffens For/}e (hapen
men honom tilerkånnes likvål en mån-
nifldig egenfkap ,

(om år at kumia do-
das, och Gal. 4: 4. Gnds Son jåddss of

T 4 cjvin*



qvinno , då likvål det var en månnilklig
egenlkap at födas af en qvinna, men
tilråknas Chrifti perfon, fom här bår
namu af den Guddomeliga naturen. Li-
kaledes får hän namn af den månnilk-
liga naturen, och likvål tilegnas honom
Guddomeliga egenfkaper, fäfom Joh. 3;
13. hvareft Frålfaren fåger at Månnifko-
nes bon, det år Chrifti perfon nåmnd
efter den inånnilkliga naturen far up i
himmeten , och år dår en altrådande Gud,
hvilket år åter en Guddomelig egen-
Ikap. Och ibland åter får hän et fä-
dant namn , fom tilkommer båda natu-
rerna, under hvilket honom tilegnas
Guddomeliga egenfkaper, fåfora da Pe-
trus bekånner om Chrifto och fåger
HERn tn vst(t ali ting , Joh. 21: 17. hvar-
eft en Guddomelig allvetenhet tilerkån-
nes hela Chrifti perfon.

Til den andra flocken hora åter e-
genteligen de fpräk af den heliga Skrift,
fom uphoja den månnilkliga naturen s
höghet och Majeftåt i fcraft af denna
egenfkapernas meddelning , eller hvareft
Chrifti månnilkliga natur tilerkånnas Gud-
domeliga naturens hoga egenfkaper, fä-
fom en Guddomelig allmagt, Matth 11:

27. Cap. 28: 18. och fullkomlig allveren-
het, Col. 2: 3. med Hera; hvarvid lik-
vål bor mårkas, at hän ej innehafver
alla Guddomeliga egenfkaper til (in män-

nille-



nifkliga natur på enahanda fått, uran
lå vida de kunna meddeias och af den
månnifkligav naturen nyrcjas.

Och til den credje flocken famlas
.egenreligen de Skrifrenes ralefått, Tom
handia om vår Frälfares dyra förfo-
nings arhete, hvilka viha, at det tilråk-
nas icke någondera naturen enfkildr, u-
tan hela Chrifti perfon , fom år en ty-
delig följd af den forut bevifta egenfka-
pernas meddelning, raen ock tillka gan-
fka tröftelig fanning for vår tro om vår
förfonings fullgiltighet, då den mån-
nilkliga allena ej fårmått gifva en full-
giltig löfepenning för våra fynder, och
den Guddomeliga ej kunnat undergå
den ofs ådomda doden. Sådana aro bland
andra följande tröfte-fpråk utur vår he-
liga Bibel, af hvilka fomlige nåmna
Chrifti perfon af Guddomen, andra af
mandomen och fomlige med fådane
namn, fom tilkomma egenteligen hela
perfonen. Paulus fåger at Gud bar för-
värfvat fin Förjamling med fitt hlod, Ap.
G. 20:28- hvareft under namnet Gud
förftås Chrifti perfon, fom hår bår namn
af Guddomen, och om honom heter
det at hän förvårfvar fin förfamling med
litt hlod, hvilket bor få förftås, at den
månnifkhga naturen vål lidit pina och
död och ej den Guddomeliga, men i
kraft af den perfonliga föreningen bar

T 5 den°
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denna pina och död fått et hngt och
oåndeligt vårde , fäfom hade Gud fjelf
urftåtr dern, och det uigutna bloder vä-

rit et Guda blod. Fräifaren JFfus åter
betygar fjelf, Luc. 9: 56. at Månmfkones
Son ar kämmen at frdlfa /jaiar , hvareft
Chrifti perfon nåmnes af den månnifkli-
ga naruren, men tilråknas icke defto
mindre en frålsnings kraft, fom åter
Öfvertygar ols cm den månnifkliga na-
turens deltagande nti återlösnings • vår-
ket jåmte och i forening med den Gud-
domeliga. Åter fäger Apoftelen Pau-
lus 1 Cor. 15:3. at Cbriflus nr dbder for
vara fynder. Hår tages hela Chrifti per-
fon för den fom undergärt en forfonincrsC 5 TD
dod for verldens fynder, den mando-
men dock allena unaergått. hvarisenom
den af en Guddomelig perfon fär, til
vår obelkfifveliga tröft, et Guddomelb
git vårde. Men vi få ej tid at anföra
flera.

§• 1 3*
Nu hinne vi åndreligen til det fem-

re, fom hörer til läran om tvånne na-
turer i Chrifto , nemligen at utreda or-
faken, hvarföre vår Medlare fåledes
måfte vara Gud och månnilka ? Så liter
den i fynd fallna månnifkan vifte at fö-
ka någon hjelp emot alt det onda hon
genom fallet rakat uti, fä litet och åa
mindre hade hon värit i ftånd at upfiti-

na



pa några medel och utvågar dårtil, Gud
af iirt eviga fårbarmande allena befloc
at rådda oTs, och hans eviga vishet up-
tånkte fåtter huru der borde fkej Hän
har ock fitr ftora namn tii åra aldeles
uran vår åtgård få utfört och fullkom-
nar det , ar ofs ej annat årerftår ån emot-

taga och vörda denna få vifa fom full-
komliga frålsning, hvarom hän i fitt
hehga ord gifvit ofs få tydelig under-
råttelfe; men når vi med vårt tränga
förnuft fe in uti denna djupa hemlighet
och betragte hvad Evangeliften Johan-
nes fåger ofs härom Cap. i: 14. ar det
eviga ordet vardr kött, detår, blef mån-
nilka, eller fom vi nu hort i det före-
gående, antog mandom och forenade fig
fjelf med den månnilkliga naturen , up-
kommer hos ols naturligt vis den frä-
ga: Hvarfore fkedde det få? Hvad mån-
de värit orfaken hvarfore vår Frålfare
tilkka hafver värit både Gud och mån-
nifka? Hade då den allvife och alsmag-
tige Guden icke kunnat utrårta derra fitt
kårleks vårf ril yår falighet med min-
dre omgångar ån defla ? Til hvilket altn o
vi med fkål må fvara, ar detta år ofs
altfor hogt , vi kunne ej begripa det,
och fåga: nog af at det ir af HERra-
nom få fkedt och år underligt for vår
ogon. Men når vi likväl, fedan alt år
fullbordadt, fe tilbaka på deifa HF.Rrans
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under , tyckas Guds orfaker lika fom
urur en fkymning upklarna for ofs. Vi
fe vår Medlare vara Gud, vi fe honooi
vara månnifka , och vi hafve nyligen
blifvir erhindrade dårom, at deffa bäda
blifvic med hvarandra på det aldranår-
mafte forenade. 1 anledning dåraf up-
löfer fig denna fråga råtteligen genom
fvar pä rrenne ferfkildra frågor, af
hvilka den forfta blifver : Hvarforcmå-
fte vår Frålfare vara en fann Gud ?

Hvilken Konung David nog tydeligen
befvarar, då hän fåger: kan dock en
broder ingen forlofa, eller Gudi någon
förfona ? Ty det koftar for mycket at
forlofa deras fjål, få at hän måfte låta
det beftå evinnerliga, Pf. 49; 8,9. och
vil få mycket fåga: Så omojeligit fom
det år for en männillä at igenlöfa fig
fjelf eller betala fin fynda fkuld, fä
omojeligit och platt omöjeligare for den
ena brodren, den ena månniflcan at igen-
löfa eller med Gud förfona den andra-
men hvarfore då det? ty hän år fjelf
en ftor fyndare och ftår i likaftor fkuld,
forn den hvilken hän fkali igenlöfa;
men om hän ock fjelf vore fkuldfri ,

kan hän dock ej mera med alt fitt bemo-
dande ån bibehålla fin egen fjål, och ej
det aldraringafte bidraga til igenlöfande
af fin broders fjål; ty det koftar for
rayckec och blifver en ren omöjelighet.

Hu-
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Huru mångfalt omojeligare måfte det då
icke blifva for någon blort månnifka at
igenlöfa millioner lika djupr i fynd och
under forbannelfe drånkta månnifkor,
fom haa fjelf år. Skulden år otalig, et
evigt våfende år förtornadt, huru fkulle
et oåndeligit kreatur kunna förfona alt
detta ? Nej det koftar vift för mycket
eller hvad kan månnifkan gifva, dår
hon kan igenlöfa fin eller andras fjål
med? lyda Frålfarens egna ord, Match,
16: 26. Derföre hafver ock Gud ril ut-

förande af dertä ftorvårk utfetr och fåndt
fin egen enfodda Son, det eviga och
menlöfa Guds lamb, fom tillika år be-
gåfvad med Guddomelig allmagt, at
kanna utråtta hvad for månnifkor år
omojeligit. En fådan Frålfare behofde
vi , fom fkulle heta Emmanuel eller Gud
med ofs, Ef. 7: 14. fom med råtta kan
båra namn af underlig, räd, Gud , hjelte,

evig Fader och Fridför(ie, Cap. 9: 6. dår-
fåger Apoftelen Paulus, at en hädä-

ltä öfverfia Preft hhfdes ofs bnfva , tben
tber helig vore , o/kyldig, obefmittad , fkila
ifrån fyndnre och hogre an hummien , rh et
år fann Gud, Ebr. 7:26.

Den andra frågan blifver den; efter
vår Medlare fåledes måfte vara en fann
Gud, hvarfore var hän då tillika en
fann månnifka? För Gud år ju ingen
ting omöjeligit, fedan hän en gång dra-

git



git fig vår förlorade fak; rnännifkhgå
naturens förmåga fynes i affeende på
Guddomen vara af alt för liren betydel-
fe. Vi finne äfven hårtil nog vigtigå
orfaker, nemligen förft at vai- Medlare
och Löftesman fåfom Gud allena ej ha-
de kunnat undergå det ftraft Tom vi för-
tjenr och ofs i Paradifer blef älagdt. Do-
den den lekamliga, andeliga och evigä
blef värt ftraff, når vära föråldrår öf-
verrrådde den heliga Gudens befallning;
Ingendera var möjelig för den andra
Perhonen i Guddomen; Hän kunde få-
fom fann Gud och et med Fadrenom
och den Heliga Anda i våfendet aldrig
falla i fin himmehke Faders onådj hän
kunde fåfom en helig och evig Ande
aldrig dö en lekamiig död , fom icke
ågde någon lekamen och än mindre
fmaka i fin Guddöm nagra afgrunds pla-
gor, dårtil fordrades en månnifka, få-
dan fom JEfn mandom var, hvilken på
korfet måfte klaga ; niin Gud, min Gud,
hvi bafver du bfvergifvit triig. Hän må-
fte , fom månnifkor, beftå af tvånne
delar f jål och kropp, fom med et nåra
band voro med hvarannan förenade,
och ej uran fvår fmärta kunde fkiljas
från hvarandra , på det at, detta band
til fullbordan af Guds ftraffdom kunde:
genom många plågor och blöds utgju-
telfe fönderflitäs.- Hän måfte Öfverfal-
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las både til kropp och fjål af alla Be-
lials båckar, och helvites eviga plågor,
under en fvår blodsfvett i Getfemane
och under de tre timmars morker, då
hän öfvergifven af Gud och månnifkor
hångde på korfet. Sådant alt kunde vår
Medlare fåfom en helig Gud icke lida,
dårfore mäfte hän vara månnifka. Hvil.
ken fanning Apoftelen Paulus ganfka
rydeligen förklarar, Ebr. 2: 14, 15. då
hän fåger: Efter harnen bafva kbtt och
hlod, år ock hm thes delaktig vofden; på
tbet hän [kiille genom doden nederlåggn ho *

mm , fom doden i våld bade , tbet år djåf-
vulen ■ och gora them fri , fom i alt fitt
lejverne genom dödfens vådähoga mäfte trå-
lar vara. Men utom denna, fom utan
tvifvel var hufvud orfaken ril hans man-
doms anammelfe, tyckas vi åfven finna
några andra, fåfom at Medlaren hårige-
nom nårmare iklåder fig den perfon ,

for hvilkens brort betalningen fkulle er-
läggas. Guds rårtf årdighet fåger; hvil-
ken fjål fom fyndnr , hän fkall db. Hef 18;
20. Och hvar och en [kali gifva HERrn ■

nom forfoning for Jinn fjål y 2 Mof. B. 30:
12. Adam och Eva hade ,

och med dem
hela männifko flågtet, fallit i fynd, män-
nifkorna borde det derfåre åfven ura-
gålla. Men då Gud af fitt eviga for-
barmande beflot at frålfa månnilkorna
genom en medlare, borde den ock va-
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ra månnifka, at på fafnma fått fom A-
dam kaftade fynden och fördomelfen öf-
ver hela rnånnifko-flågret/ åter bortcaga
fynden och ftraffet af fitt eger flågte ge-
nom det at Gud kufiade alles vara fynder
uppd hanoin , Ef. 53: 6. Hvarom Apofte-
len Paulus åter talar ganfka hårligen,
dä han fägei : Om igewnn ens månnifkos
Jynd aro många döde , få år mycket rner
Guds nid och gåfva mangoin rikcliga ve-
derfaren, genom JEfum Chriflum, fom
tben ena månnifkan vnr~~i' nadene , Rom.
5: 15. Ty Jdfom alle då uti Adam, få flia-
la ock alle i Chrifto varda lefvande gjorde t

1 Cor. 15: 22. Hårtil kommer ock at
han måfte vara månnifka på det han ge-
nom fin rnandom (kulle intråda uti et
för ofs ganfka tröfteligit broderfkap.
Guds Son, en heiig och Majeftåtifk Gud
var för hög for fyndare at nalkas til,
och naftan otilgångelig, men han fteg
ned ifrån fin höghet och antog aldeles
vår månnifkliga natur , i det han fbddes
af Fäderna på mandomfens vagnar, Roro,-
9:5. at dårigenomej allenaft tråda i en
mera jåmnlikhet med dem, hvilkas med-
lare han var, utan ock at igenom fin
mandom blifva vår frahde och blods-
forvant, bvilket åter vår få ofta nåmn-
de ftore Åpoftel utreder förtråffeligen
fåledes : Efter then [om- helgar , och the
fom hdgade varda aro alle af enoni; ther-

jore



] 291 [

fore fkåmmes han ock icke at kalla them
brhder; det år, efter fom Chriftus til fin
mandom aldeles hårftamtnar ifrån Adam
och år Eväs fåd, likafom vi alle, der-
före fkåmmes han ej eller at kalla ofs
fina broder; och ån vidare fåger han:
Therföre måjle han i ali flycke vara brhder-
fia lik; på thet hanfkulle vara hartnbertig ,

ocb en trogen Öfverfta Prefi for Gudi-,' at
fbrfona folkens lynder Ebr. 2:11,17. Han
har derföre fatt fig få lågr, at han for
ofs fyndare fkulle blifva

*

en nådaftol ,

hvartil Gud iatt honom , Rom. 3 : 25.
til hvilken vi, fåfom til vår broder och
{kyldeman, faft uphogd , kunde få myc-
ket tröfteligare framgå, med forfåkran at
dår få barmhertighet , och finna våd på
then tid ofs hjelp behofves , Ebr. 4: 15, 16.
Genom hvilket broderfkap han ej alle-
naft velat förvårfva ofs barna rått hos
fin fader, utan han år och blifver åf-
ven i det farnrna vår trogne förfvarare
hos honom til vår obefkrifveliga hugnad*

Den tredje frågan blifver: Hvarföre
aro då defie bågge naturerne få nåra
med hvarandra förenade til en perfon?
Hvarpå korteligen (Varas, at den mån-
nifkliga naturens utftåndna plågor och
dod famt lagens fullbordande å vara
vågnar fkulle genom den nåra forening
fom var emellan henne och den Gud
domeliga, få hos Gud et högre och for

Horn. F. Voi, VI St. 3 . alla
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alla månnifkors fynder fullkomligen och
evigt gållande vårde. Den månnifkliga
naturen fkild ifrån dcn Guddomeliga,
hade hvarken med fin ofkuld eller li-
dande värit annat ån en naturlig bro-
der med ofs, Tom ej formåtr lofa mil-
lioner månnifkor ifrän fin olycka. Men
då ali Guddomfens fullhet hodde uti den
månnifkliga naturen, Col. a: 9. och un*

der lidandet åfven ftyrkre den Tamma,
och uphögde vårdet på den gifna löfe-
penningen , få heter det med råtta at
Gud var i Cbrifto och jorfonade verlden
medfig fjelfy 2 Cor. 5:19. det är den Gud*
domeliga naturen hade uti Chrifti per-
hon på det aldranärmafte få förenat fig
med den månnifkliga, at hans förfoning
blifvit fullkomlig och tilfyllefi: gorande
for hela verldenes fynder; och emedan
hän var tillika den fårfonande perhon
och det forolämpade våfende, fom (kiil-
le förfonas, hånde det at hän foifonade
verlden med fig fjelf. Men må vi icke
vid alt derra utbrifta i en ganfka djup
forundran med Paulo och fåga: O hvil-
ken djuphet af tben rikedom, fom är kk®
allenaft i hans eviga forbarmande, utan
ock hade i Guds viidoin och kmfkap , fom
få underligen och fullkomligen utförtdet-
ta for alt fornuft outgrundeliga falighets-
åmne , Rom. 11; 33.
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Sednare Delen.

§. 14.
Nu fordrar både tiden och ordnin-

gen , at vi uri vår berragtelfes fednare del
vånde hufvudfakeligen vår upmårkfam-
het til de ofs genom denna vår Medla-
re bevifta ftora vålgårningar. Alt hvad
vår dyre Frålfare i verlden talt, gjort
och lidit, hafver han vift gjort for vår
fkull, få at hela haris vandring år en
fullkomlig kedja af idel vålgårningar ,

dem vi aldrig i tid eller evighet hinne
nog betragta och beprifa. Huru fkulle
då detta ftoft tiltro fig, at i dag nog
vårdigt uphöja dem ? De fkola genom
hans nåd en gång blifva vårt gladafte
åmne, at i himmelen med mera ord-»
ning och eftertryck befjunga. Tillåten
mig dock , at låmna eder en hålft nå-
gorlunda faft ganflxa ofullkomlig befl<rif-
ning om dem. De foreftållas ofs råfte-
ligen under vår dyrafte Frålfares for-
valtning af trenne åmbeten. Alla tre
hafva otvifvelaktigt nåft Guds åra våf
fållhet til fitt ftörita foremål j men in-
nan vi komme til en nogare underfök-
ning om dem ferfkildt, vånde vi billigt
fom fnaraft vår efterranka til ordningen,
uti hvilken de ofs tydeligaft bora fore-
ftållas. Genom det beklageliga fynda-
falletvar hela månnifjco flågtet föiioradr.

U 2 Den



Den helige och råttfårdige Guden var
forrornad genom fynden , Tom gjorde
ofs til affållingar ifrån det högfta goda.
Vi hade blifvir olyckelige fängar hos
vår förrådare katan, Guds vrede var
förgrymmad öfver ofs, den hade plä-
gor och dådenja et evigt qval i följe
med lig. Hvad fkulle vål då en Frål-
fare göra? Hår kunde icke vara tai om
annat ån hjelp for defla olyckeliga. Och
efter fom den förolåmpade råttfårdig-
heten ej kunde med mindre än en full-
giltig betalning åtnöjas eller tilfredsftål-
las , var ali hjelp omöjelig få långe den
ej var gifven, och fångarne våntade för-
gåfves forlofsning förr, ån deras plågares
magt var bruten. Således tilkommer
JEfu forfonings - ämbete med råtta forfta
rumraet. Men vi are af naturen det fol-
ket fom litta i morkret och mi väre be-
klageliga tilftänd bo uti mörkö lande ,

Ef. 9: 2■ ja i dodfens fkugga, Luc. 1:79,
En flaf, en i bojor Huten mifsgårnings-
raan vet ingalunda af den lofepenning,
fom är erlagd för des frålsning, om ej
forloffaren, eller någon å defs vågnar
tråder ned i fångelfet och förkunnar
den olyckeliga fin vålgårning och den
fdngslade fin fribet. Den fulikomligafte
förfoning för våra brott hos Gud, och
den hårligafte feger öfver våra fiender
hade aldrig kömmit til vgr vetfkap el-

ler



ier gagn, om ej famme vårForbarmare fti-
gitned ti! ofs, for atfågatildefångar , går
ut, och til them i morkret, kommer fram , EC
49:9, detar, tiTnt gifva det frålfta folket
fa linhetenes kunfkap , til theras jynders jor-
Intelfe , Luc. 1:77. Och emedan vår Frål-
fare utråtrat derta genom fitt låro-åmbe-
te, år klart at det bor f å fitt rum ftraxt
efter förfonings-åmbetet. Hade den
fallna månnifkan ågt en nog god vilja,
at emottaga denna glada tidning, och
förmåga at gå utur detta fitt mörka
fångelfe, hade hän ock med det Tamma
värit hulpen; men beklageligen ftod det
ej få til med ofs. Vi voro biefne Guds
fiender, vår förforares lifegne och in-
byggare i nlörkfens rike. Vår JEfus
måfte derföre ej allenaft fegra ofver va-
ra fiender, utan ock ofver vårt hjerta,
om vi fkulle frålfas. Vi liknade får,
fom jupit från fin herde i en ödemark ,

hvareft de blifvit få vilda , at de fky
herden och fly från hjorden , och kan-
na ej, uran at foras i ytterfta trångfel,
mera bringas til råtta. Vår Frålfare
måfte derföre vara Konung, at i nåde-
nes ordning, genom lin andas nådevårk-
ningar tilvinna fig fina förlorade under-
fåtare, och fom en herde föra fina
forvillade får lika fom på fina axlar til-
baka til hjorden. Hän måfte fåfom de-
ras herde leda dem dageligen i bet och

U 3 med



fin Guddomeliga visdom, magt och for-
barmande kådek föka at förvara dcm
ifrån den grymma ulfvens kåftar, få
långe de dvåljas i denna verldenes farli-
ga ödemark, for at fedan en gäng få
innelluta dem i fitc hårliga rike. 1 an-
feende hvartil hans Konungsliga ämbete
altid bör blifva det fidfta.

§• ij.

Låt ofs då Vålfignade Åhorare i den-
na ordning förft bevifa och förklara vär
Frålfares forfonings ämbete, (nm oför-
nckeligen for ofs fyndare blifyer det
vigtigaife och ftörfta. At innefatca der
hufvudfakeligafte fom härtil horer, må-
fie vi vånda vår upmårkfamher til trsn-
ne ornftändigheter, få at vi forft bevi-
fe, at den förfoning, fom vi bekånne
vara gifven af vår Frålfare for hela
tnånnifkoflågtet, icke år ftridande emot
Guds egenjkaper, forquftet och en råtc
fedolåra? For der andra, at Chriftns vår-
keligen gifvit den fanuna? Och for det
tredje, hvad forråttningar råtteligen hö-
ra dertil?

Hvad nu alrfå det forfta angår, få
gifvas nog nuånge i vår tid, halft fåda-
ne, hvilke genörn fornuft och lårdom
vilja lyfa åfver andra, och med förakt
rrampa vår dyra falighets låra, hvilke
påftåj at en fädan förfoning for andra

icke



icke vore öfverensftåmmande med Guds
höga rittfårdighet-, at en ofkyldig ut-
ftår ftrafF för den fkyldiga, ej eller
med en förnuftig fedolåra, emedan la-
fterna genom en fådan frifågelfe för.
fina brort måfte mårkeligen befordras,
hviika likvål genom ftrafF böra hammas;
hvilka fkål for en verldilig Bomftol
månnifkor emellan ingalunda åro uran
vigt, och hvarmed vår Chrifteliga Se-
doiåra äfven inftåmmer , då det heter:
Hvilkcn fjål /hm fyndar hau fkall db Hef.
18: 20. Ty förft kunde ingen med min-
fta fken af råttvila tvingas at åtäga fig
ftrafF för en annans brott. Sedän kun-
de ock ej förmodas, at nägon godvil-
ligt, om ej uti någon flags yrfla ellei:
raferi, ville utftå ftrafF för någon annan,
och åndteligen kunde en fådan ftrafF-
frihet, forn genom andra kunde åftad-
kommas, hålft då en rik altid kunde
hoppas, at för fuia pengar köpa iig nå-
gon , fom ville undergå det honom å-
dömda ftraftet, leda> til ett friare utbrått
af lafterna, hvilket at håmma likvål år
hufvudfyftemålet med ftraffen. Men då
hela vår förfonings fak genom JEfum har
ingen gemenfkap med verldfliga Dom-
ftolar och deras ftrafF, eller lågger dem
något hinder i vågen at genom alfvar-
fam nåpft uppå mifsdådare, halla mifs-
gerningar tilbaka, förfaller deffa fkåls
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ftyrcka rued det famma, Men låt ofs
granlka faken nägor nårmare. Ett lundt
förnuft öfvertygar ols 1:0 at om någoa
fkall kunna åtaga fig borgen och betal»

.
- c O O c O -

tungen tor en annan, bor en iadan va-
ra fjelf Ikuldfri. Der var fåledes emot
Guds rårtfårdighet, at den ene fyndaren
(kiille betala för den andra; men om
var Frålfare, uran fynd , heligoch råtr-
fardig åtager fig de oråttfårdigas fak
och gor den til fin egen , dårcmot har
den lirångafte rårtfårdighet inter at på-
minna, 2:0 At oikeiden blifver pålagd
at lida for öfvertrådare ftrider tydeli-
gen emot ali billighet, men om loftes-
mannen godvilligr rned berådr mod och
godt betänkande åtager lig (kuiden

, fiö-
ter det aldrig den ftrångafie ratrfårdig-
her. Hvad hugnad for ofs fyndare at
fe det menlolå Guds lamb, ej allenaft
villigt åtaga fig vårt fvåra ftraff, hvtlken
då hän mätie hajt gladje , led korfjet ocb
acktade intet fmdleken Ebr. 12; 2. utan
ock, at fe den brinnande kårlek och
innerliga åtrå, hvarmed hän Ikyndade
fig at lida alt för vår fkuld, huru haa
under de fmårtefullafte plågor hoit fin
rygg til dem ,fom bmom Jlogo, ocb fin kind-
len dem fom honom ryckte El. 50 :6. Men
hvad vara motlågare hår måft liota fig
vid, år 3:0 at Läran om forfoning må-
fte oka öfvertrådelfer, då nödvåndighe-
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ten at fjeif omgålla fitt brott afhåller
den onda ifrån der ondas utåfning. Hvar-
emor vi få anmärka förft, at ett ftörre
bevis aldrig kan gifvas for fyndare om
Guds håmnande råttfårdighet, ån det
grymma ftraff han utkrafde til ytterfta
ikårfven af vår dyre Löftesman, hvil-
ket fä{om en fafa altid må ftå for öf-
vertradarenas ögon. För det andra må-
fte en f å ftor Löfresmans olideliga fmår-
tor , han och fpott for vara fynder , go-
ra dem få ftygga och leda i vara ögon
fom mojeligit år, och i vara hjertan
upvåcka en fafa for det fom förorfakat
vår dyrafte Alfkare och Medlare få fvå-
ra plågor, För det tredje lemnar JEfu
förfoning ingen tröft eller tilgift för
framhårdande fyndare, utan allenaft åt
dem, fom med fafa fe lina villovågar
och vånda om ifrån det onda, fly til fin
Frålfare om nåd, och icke vetande el-
ler viljande famtycka til något ondtj
men få fnart de öfvergifva fin fromhet
och göra der ondt år, hafva de ingen
tröft i förfoningen. Hårvid förtjenar
at med upmårkfamhet låfa Hef. i8: v,
21 • til 24. För det fjerde gifver ingen
Sedolåra i verlden få ftark drift til dyg-
den fom denna, hvilken framför alla
andra uptånder dygdens råtta drifkraft,
jag menar kårleken i hjertat, och gifver
ett oryggeligit löfte om ftörre lyckfälig-
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het, ån någon annan Sedolåra. JEfu out-
grundeliga kårlek emot fyndare, bevitäd
med de fvårafte raarter och plågor, fom
han utlrått för ofs, år den eld, fom det
vrångafte .hjerta ofca måire fmålra före ,

ar ålfka fin förloffare och följa hans fot-
fpår. För der femte kan ingen ting i
verlden leda vårr finne i en få lyckelig
förbåcrrings ordning, fom denna forfo-
ning, då den på ena fidan aldeles mo-
tar.en förtviflad hårdhet, på den andra
nedflår dec ofverdådiga hjerrat til erkån-
ila och fkam och leder det fedan en gan-
fka öm våg genom forfåkran om tilgift
på dygde banen. För det fjerte med-
delar förfoningen, då den råueiigen a-
nammas, förmåga och krafrer at utöfva
dygden , dä ftrarFet fållan förbåttrar men
ofta förhårdar, och åndteligen for det
fjunde renar Jefu öfverfvinneliga kårlek
emot ofs, bevifad i förfoningen, fjelfva
värt hjerta, och uptånder dår en brin-
nande genkårlek, få at vi vinlågge ofs
om at behaga denna vår vålgörare och
hjertans ranfakare, hvaremot ftraff och
hot endaft hindra utbrotten, göra men-
nifkor til fkrymtare, och icke döda la-
fternas fr6 de onda begårelferna, fom
ligga i hjertat. Seen då Vålfignade Å-
hörare! at vår Chrifteliga Låra om för-
foningen få mycket mindre kan befkyl-
ias oka laiter, fom ingen låra i hela

verl-



verlden kan upgifvas, hvilken få fnor-
råtr befråmjar ail råttlkaffens dygd. Blor-
ra förnufter kan vål ingalunda af fig fjelf
åga minfta kunfkap om denna flags för-
foning, men noga underråttadt om den
famma , kan der ej eller uncigå ar gil-
la den. Låt ofs da med tröft fonfara
och föka i den Heliga Skrift, om det
fig ock få hafver, och om JEfus vårke-
ligen år vår Ofverfte-Preft efter Skrif-
terna.

§. 16.
At rått kunna fatta denna fak , må-

fte vi håmra ofs några begrep om gam-
la Teftamentets Ofverfte- Preft, ry an-
nars kunne vi hvarkcn rårr kånna igen
namner Öfverfta - Preft, ej eller få nog
tydeligir begrep om defs förrårtning.
Om offer talas i vår Bibel ftraxt efter
fyndafallet, men om Preffen nåmner ej
Mofes for fyndafloden, hvaraf dock in-
galunda följer, at icke då redan värit
viffa forordnade, i fynnerhet husfåder ,

fom forråttat offfen for deras hela hus-
hali. Den forfte fom omtalas var Mel-
chifedek, Konung i Salem och dens Hög-
ftas Guds Preft 1 Mof. 14; iß,fomlef-
de vid pafs 2000 år efter verldenes fka-
pelfe. Sedermera omtalas flere, fåfom
Potiphera Preften i On Jofephs fvårfa-
der Cap. 41; 45. Andra Egypti Lands

Pre-



Prefter, hvilka Pharao födde iden hår-
da riden, utan at draga deras åkrar uu-
det iig, Cap. 47; 22. och åndteligen om
en Reguel och Jetro, fom voro Prefter
i Midian 2. Mof. 2: 18. hvilkas goro-
mäl oförnekeligen bland annat beftåtr
nti allehanda djurs offrande til någon
förfoning, af hvilka åldfta tiders offer,
at dårmed blidka Gudarna, naftan oråk-
neliga bevis ånnu ftå qvar hos de flåfta
medeltidens hednifka håfdateknare , fom
ingalunda litet bevifa, at begreper om
någon förfoning genom offer och blod
och en Medlare, fom en gång fkulle
offras för verldenes lif, måfte i den för-
fta verlden värit mycket ahman, då få
djupa fpår deraf aro låmnade qvar hos
de flåfta hednifka folkllag hela 4000 ä-
ren dårefter. Men fedan Ifraels barn i
öknen blefvo ett ferfkildt famhålle, af
hvilkas efterkommande verldenes Frål-
fare en gång fkulle fodas, fant Gud åf-
ven for godt, at genom tydeliga fore-
bilder afmåla hans Perfon, hans ämbete
och offer förmedclft ftadgade och af
Mofe för hela Ifrael och deras efter-
kommande upfkrefna tydeliga lagar, hvil-
ka alla fyftade pa den tiikommande verl-
denes Frålfare. Bland deffa hörer for-
nåmligaft til vårt föremål Guds befall-
ning at mviga Aaron rilfitt Ofverfte-Prc-
fta åmbere rned den heiiga fmörjelfen,

hvar-



hvflrom vi redan nåmnt, at va a en fo-
rebild ril den ftora Öfvei fta - Preften jE-
fum Chriftum, och at hän en gång om
året fkulle ingå i det aldrahelgalte i
Tabernaklet, at där ftånka fju gåijger
på Nåda-ftolen af offer-blodet af en idut
och en bock at förfona Gud med folket
g. Mof. x6; 14, 15, 16 ellet- fani ot-
elen lyda; forfona helgedmnen af Ijraels bar -
nns orenbet och ifrån theras bjvertrådelfe
i alla theras fyijder. Med miaha efeer-
tanka faller hårvid låtr at il ura , det des-
iä djurs blod ingalunda kunde innehål-
la någon forfoning hos en förtornad och
råttfårdig Gud, utan måfte detta värit
en förebild och en årlig påminnelfe hos
Ifraels barn om den fullgiltiga forfoning,
fom verldenes Frålfare en gång Ikulle

» n d

gifva genom fitc eget dyra blods utgju-
tande för hela verldenes fynder. Men
hviiken den famme år, utmårker ofs Apo-
ftelen Paulus ganfka tydeligen fålunda;
Men Cbriftus av kämmen

, at hän fkal va-
ra Öfverfte- Prefier til thet tilkommande
goda, genom ett Jiorre och fullkornligare
Tahernakel - - ieke eller genom bocka blod
eller kalfva blod-, utan hän år gettoni fitt
eget blod ena refo ingången nti thet heli-
ga och hafver fnnnit en evig jorlojsning,
Ebr. 9 ; n, 12. Det famma beftyrker
hän på fiera ftållen, fåfpm då hän kal-
lat- honom Apofteien och Öjverfie- Prefien,

tben



ui bekätme , JEfum Chriftum Cap. 3;
x. Om honom fåger hän ock: , Ei haf-
ve en fior Öfverfta - Preft , JEfum Guds
(on y Jom i himmeten faren år. Cap. 4: 14.
Men det år onödigt at upråkna flera.

$• i?»
Nu närmare til fjelfva hans Ofver-

fta Prefterliga förråtfningar. Derril hö-
ra rätteligen tre ftycken, nämligen förft:
at hän för alla våra’ brort fisulle til-
fredsftålla den fortörnade Guden: för
det andra, at hän i vår ftad upfylte
Guds lag at förvårfva ofs faligheten,
och for det tredje, at hän genom fin
förbön och bemedlande hos Gud fkul-
le göra fin förfoning gållånde. Hvar-
dera förråtrningen måfte kånnas ferfkildt.
Hvad nu det förfta betråffar, beftår
den deruti at Medlaren jEfus Chriftus
tog uppå fig vara och hela verldenes
fynder, de fom redan begångne åro,
eller framdeles begås, få at de allefam*
mans fkulle af den fortörnade Fadren
honom fä tilråknas, fom hade hän dem
fjelf begåtr, och alla de ftraff och plå-
gor fom de förtjent af den råttfårdige
Guden på en gång öfverfalla honom 5
atdårmed fullkomligen tilfredsftålla Guds
vrede, få at vi för hans betalning fkul-
le anfes frie ifrån vårt förtjenra ftraff.
Hvilket hans dyra förfonings arbete Sa-
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lige Doftor Luther på et ganfka röran»
de Tåtr forklarar fälunda: Jag tror , at
JEfus Cbrifins år tuin HErre , bvilken
miw fortappade ocb fbrdovtde maninfka for-
lofjat, jnrvdrfvat ocb vunnit bafver ifrdn
olla Jynder ifrdn dbden ocb djefvulens våld,
ieke med Guld eller ftljver , litan med fitt
helga ocb djra hlod ocb tned Fin ofkyldiga
pina ocb dud. Hans ord aro vårde ac
nårmarc låggas ofs på hjertat, och in-
galunda nog dårmed at de nti barndo-
men faftnat 1 vårt minne. Låc ofs då
mårka hvem der var, Tom dragit fig ett
Tå fvårt arbete ? Hän Tåger det var JE-
Tus Chrifius Tanner Gud, född af Fa-
drenom i evighet, thefslikes Tanner min»
nifka, fodd af Jungfru Maria. Ack! den-
na Guddomeliga PerTon, Tom iuft at hjel-
pa oTs arma fyndare , jivilka ingen an»
nan hjelpare hade- i himmelen eller på
jorden , bar ftigit hit neder i en ganfka
ringa och forackrad tjenares fkåpelTe,
at blifva vår HErre och törbarmare ,

vår forTonare. Lian och ingen annan
§r vår hjelpare, ty Tå Tåger Apoftelen
Paulus, TäTom det dr nllenaj} en Gud 5 Tå
år det ock en enda Medlare emellan Gud
och månnifkor, nemliga tben mänmfkan JE-Jus Cbriftus , bvilken fig fjelf gifvit bafver
for alla til återlbfen i. Tim. 2: 5, 6. Det
år allenaft en Öfverfia - Prelt vi hafve ,

Tom äragir lig vår Tak. Ebr. 4; 14, Men
mår-



mårkorn vidare hvem han då frålfat? j
veren vål (vara: Alla månnifkor; men
jag heder eder mine ållkclige fer icke
på denna faken fåfom fremmande, hvil»
ka den icke anginge. Lutherus glöm-
mer hår alla andra och talar allenaft ora
fig fjeif och fåger, han bar förloflåt mig.
Erindrom ofs da hårvid, at det år åf-
ven dig och mig Omånnifka! fom han
förloftac. Men Ack! hurudane fågo vi
uc uti vårt naturJiga tilftånd? Hvad åre
vi för folk? Gud nåde ofs få vift, in-
ter annat ån forcappade och fördömde
månnifkor; det år fådane, fom genom
fynden lupit bort ifrän vår falighets
Gud, fom förvillats från vår herde,fom
förtörnar den Heliga Guden och gjort
ofs ril fyndenes och fatans (lafvar, och
med alt detta ofs förbannelfe
och ftraff af den Helige och rårtfårdige
Guden i tid och evighet, aideles uran
vilja eller förmåga, at någonfin kunna
hjelpa ofs fjelfva 3 med ett ord, i den
aldrauflafte belågenher. Ef. 1:5,6. Si
fådana uflingar kom han til hjelp och
blef vår Ofverfta- Prefh Kånner du icke
igen dig fjeif i denna fvarta målning ,

få kånner du icke eller råtr bvarkea
din Ofverfta-Freft ej eller ditt eger be-
hof af hans hjelp. Men J fom kånnen
detta, följer långre fram med mig at fe
något djupare in uti det elånde hvar»
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ifrån hän förloffat ofs. Lutherus fåger
mårkeligen ifrån fynden, doden och
djefvulens våld. Ack ! defle åro juft vä-
re plågare, af dem flyrer ali vår olyc-
ka. Synden år en afvikelfe ifrån Gud
och hans heliga bud och befallningar,
dem hän med upmuntran om beloning,
och med hot och ftraff fokt formå ofs
ar åtlyda, Hela Paradifets hårlighetftod
for ofs och hårde ofs til, och et Gud-
domeligc löfre om en anna ftörre lyck-
falighet i himmelen var der kårleksband,
hvarmed Gud ville halla ofs på lina ljufva
buds vågar och i en lyckfalig forening
med fig fjelf, och en fafande dödsdom
var på dcn andra lidan den bom, fom
fkulle halla ofs innoin dygdens fkran-
kor; men ack! alla band fletos fönder,
alla bomar blefvo brutna, få at HEr-
ren måfte klaga ofver ofs och fåga;
Eder ondjka fkiijer eder ocb eder Gud ijräti
bvarandra ocb edra fynder hortgbrnma bans
anfigte ifrån eder Ef. 59: 2. I denna
hogft beklageliga belågenhet funno vi
ofs af naruren allefamman, ty HErren
Jåg at månnijkones ondfka var ftor på for-
dene ocb ali hennes hjertans upjåt och tan-
ka var altid henågen til thet ondt var. 1
Mof. 6 y. Hvilken vår jemmerfulla be-
lågenhet hän på ett alt for rorande fåtc
befkrifver Hef 16: 4, y, 6. huru ingen
omkat lig ofver ofs eller vift något för-

Horn. F. Voi, VL St. 3. X bar-



barmande, uran vi blifvit lika Tom med
ytterfta forakt urvråkce på markene, det
år at umgålla alt det flraff och elånde,
fom vi ådragit ofs genom fynden, men
at vår Gud juft i detta elånde förbar-
made fig öfver ofs, fåfom hän fåger:
Men jag gick fram om tig , och Jåg tig
(iggamJe i titt hlod , och fide til tig: 7 u
fkait lefva, ta tu [a nti titt hlod lagft , ja
til tig Jade jag , ta tu fii i titt hlod lagft ,

tu /kait lefva. Det var for deffa våra
mifsgårningar, fom vär Ofverfle - Fred:
JEfus fargas , och for våra fynders flcull
blifver hän Hagen. Ef. 53: 5. För det andra
hafver hän ock , låfvadt väre hans namn
evinncrliga! forloflåt ofs ifrån döden.
Denna fyndens fafeliga följeflagare ftod
ofs tåtr uppä hålarna, at draga ofs al-
deles bort ifrån Gud vår enda råtta lyck-
falighets kalla, at med fmårtor fonder-
flita det band , fom förenär vår kropp
med den odödeliga fjålen, och gör den-
na vår kropps hydda til ett omkansvårdt
rof for förgångelfen men ack! Det fa-
feligafte, at i evighet fkilja ofs från Gud
och ali lyckfalighet, och at i alla evig-
het i ett fafeligit morker mörda fjål och
kropp med

o
olideliga plågor. Alt detta

Vållignade Ahorare! var din och min
lottj vi mi vål fafa vid Stankan håraf:
Vi hafve förfkyllt, och ofs har bordt in-
ftållas på den plåge-ort och utftä få-

dan



dan fmårta. Vi hade dodfens bitterhet
med evig fkråck och gruffamhet bordt
fmaka i vårt hjerra. Men deruti be-
ftod JEfu Öfverfta Prefta - åmbete, at
hän {kiille frälfa ofs ifrån denna fafans
och forfkråckelfens Konung; det har
hän fullkomligen gjorr, ty dbden av ge-
nom vår Frållares ctod aldeles upfvolgen
nti Jegren. i Cor. 15: 54. Ser då mine
kårefte ! Så hjelper hän vår arma fjål
denrrofafte Immanuel ifrån få ftort elån»
dc. Lutherus fåger for der tredje at hau
forloffat ofs ifrån djefvulens väld, Håi*
håre vi nämnas vår forrådare. Hän var
den fom genorn lin Gud forfmådande
logn bragte ofs til affall och olycka,
och kallas derfore af vår Forloffare JE-
fus med rårra en mändråpare af begyn-
nelfcn, och lognenes Fader; Joh 8 ; 44?
Hän år den fafeliga Ulfven Join hovtvyC-
ker och furjlingrav Jåren Cap. 10: 12, och
det rytande lejonetf Jovi gär omkring Jo-
kun de bvem hän upfluka mä 1 Pet. 5: H-
Men vår Frålfare har i fitt Öfverfta-
Prefta - ämbete genom dbden nedevlagt den
Jom dbden i vdld hade , det var djefvulen.
Ebr. 2: 14. Honom tilkommer dä med
rätta det namner Forloffare och det ma-
de blifva ofs fä mycket kärare, ju uila-
re den belågenhet år ifrån hvilken hän
forloffat ofs : Svärare kan aldrig uptån*>
kas ån fynden 5 doden och djefvulens
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våldj Låfvadt väre hans namn, hän bar
förloflat ifrån altfammans. Men låt ofs
ock fe pä löfe - penningen, Hvarmed
förlofsningen fkedt. Medlaren hade i-
klådt fig vår perfon, hän ftod i fynda-
res ftålle. Guds råttfårdiga hand mäfte
fyllas, alla ftrafi och plägor, fom vi
värit fkyldige at undergå raåfte hän ut-
ftå til pricka, annars hade vi ingen för-
lofsning at vånta. Hår må vål frågas:
hvarmed kunde då hela månnifko - llåg-
tet kopas? Och vår Sai. Lutherus fva-
rar: Icke med Guld eller Siifver, ne]
det var for ringa, at få en enda fym-
dares fjal dermed betalt. Månnifkor!
Hvad fåtten J dock för et vårde på det-
ta förgångeliga goda, denna verldenes
ågodelar, fom i Guld och Siifver plåga
hafva den allmänna mått- ftocken til firt
vårde, fåforn de faftafte, vakrafte och
dyrbarafte at dem; famlom dem alla,
famlom alt verldenes Guld, Siifver och
ådla ftenar i den ena af Guds råttfårdig-
hers vågfkålen, låtom ofsmedgifva: alt
detra vore fyndarens eget, fom dock
aldrig kan blifva annat ån ett lån af den
famme Guden, hos hvilken vi åfven ftå
i (kuld för alla vara fynder, låggom
då fyndafkulden i den andra. Hvad
gåller? Alt det tyngfta, det vakrafte
och dyrbarafte våger hår mindre ån in-
tet j ly det koftar för viycket at foriöfa en



jjnl, ja at hän måfle läta thet hefiä evin♦

nerliga. PC 49; 9. Eller hvad kan män-
nifkan gtfv.i tber hon jtn jjål med lofamä.
Marc. g; 37. Ack! få veter och mar-
ket då, må jag formana eder med Apo-
fteien Petro at f icke vied jbrgängeligit
SU/ eller Gulä igenlofte ären ijrän edart
fnfanga lefverne. 1 £p, 1; ig. Hvad var
da den rårta och gällande köpefkilling
hvarmed vi löfas kunde? Apofteien Pe-
trus Cvarar: Med Cbrifti dyra blod , JäJo?n
med ett menlbft och obefmittadt Lambs v. 19,
hvilket åter Lutherus fåledes uttryeker:
JEfus Chriftus bar forloffar ofs med fitt
heliga och dyra blod och med fin ofkyl-
diga pina och dod. Ser har mine AU
fkelige , har år den råtce lofe- penningen
nåmligen jEfublod, Corn har kallas he-
ligc blod, at dårmed beteckna vår Frål-
fares fullkomliga olkuld, at hans blod
icke var befmitradt med den hela män-
nikkö - flågtet forderfvan.de fynda-fperel-
Hce, ty hade det värit fådant, hade det
ock til ali förfoning värit helt odugeli-
gitj dårföre kallar juft Petrus åfven det
ett obefmittadt Lambs blod j ifrån hvil-
ken obeCinirtelfe Apofteien Paulus åfven
förnåmligaft hånleder renande kraften
utaf JEfu blod , då hän fåger : Hunt myc-
ket mer fka/l Cbrifti blod , fo?n hafver fig
fjelf obelmittad Cudi ojfrat , rena vart fam-
vetä nj the dbda gerningar. Ebr, 9; 14.

X 3 ge-



genom hvilket fitt eget blod ban ena refo
är ingången nti tbet beliga ocb bafver f uu-
nit en evig förfofpiing v. 12. Det kai las
qck få vål af Apoftelen fom Lurhero
ett dyrt blod, til at dårmed vifa hvad
hogt och gållande vårde JEfu mandoms
blod hade iklådt fig uti den Perfonliga
foreningen emellan Cbrifti båda naturer,
och det få långt at Johannes Apoftelen
kallar det Giids Jöns blod 1. Ep. j: 7.
Det år ett blod, fom har en oåndelig
och Guddomelig renande krafr» Dock
böre vi mårka at icke blods-dropparna
i JEfu lekamen åro den endafte vårkan-
de orfaken til vår rening, Med JEfu
blod forftås hår alt hvad han gjort
och lidit til betalande af vår och hela
verldenes fyndalkuld, at fylla den för-
tornade Gudens fordran af ofs; hvartil
horer alt hans både invårres och utvår-
tes lidande, hvarfore det ock heter på
andra ftallen , at ban gaffig Jjetf for ofs
Tit. 2; 14. och ät ban 4'r fargad oclf Jla*
gen for vårfkulä, Ef. 53; j. och gaffitt
lif i doden v. 12. fåfom Lutherus förkla-
rar det då han lågger detta til och med
fin ofkyldiga pina och död. Hit höra
fåledes alla vår mediares plågor, fåfom
hans fvära fjåla ångeft i ortagärden >

hans band och båjor, hans fvåra fmå»
lek } kindpuftande, tornekröning, dödg-
dom, korfsfåftande, Guds ofyergifvaa-
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de på korffet, hans fvåra torft och hån-
liga död midt ibland ejroffta mifsgår-
nings-man, med mera. Det ar hela var
Frålfares bittra lidande. Derta alt år
det fullkomliga forfonings- offer, hvar-
med han' fåfom vår Öfverfta- Preft bort-
tager verldenes fynder. Detra år fkedt
for vår (kuli: vi hafve tilfogat honom
alt detta. Det måfle ju rora ofs. Ofs
jyndare bor Jlikt ej fe , ffärutan gråt och tå-
rar ; ty tbet ar var ondfka flor, jom Gnds
son fa färar,

Men vi få ej eller förbigå, at flu-
teligen hårvid fe nårmare uppå fjelf-
va befkaffenheten af denna förfoning.
Det förnåmfta hårvid år, fom vi > borc
mårka, at den år til alla delar fullkom-
lig, få at betalningen fom vår medlare
fig åtagit var ril alla delar fvarande e-
mot den Helige Gudens fordran af he-
la månnifko - flågtet. Sadan befkrifva
den alla gamla Teftamentfens Prophe-
tier, at den fkulle blifva. Det förfta
lofte fom vi fingo, at han fkulle /J5«-
dertrampa , det år aldeles forkroffa or?n-

Jens biijvud i Mof 3: 15. Når det
uprepades för Abraham, heter.det at ali
folk på jordena [kiille nti honom vallignade
var da Cap. 18.' 18. Denna allmånna
vålfignelfe hade ingalunda ågt rura, om
ej- betalningen värit fullkomlig. Hos
Propheten Efaiam talar medlaren fjelf

J.
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hårom fåledes: Ja mig hajver tu arhete
gjort nti tinoin fyndnm , ocb gjort mig
vihdo nti tinoin rntfsgdrningom; men Jag,
jag utflryker Un bfvertvådelje for viina
(kuli

, ocb kommer tina fynder intet mera i-
bog, Ef. 43: 25. Nya Teftamenrers vit-
nesbörder åro ånnu tydeligare, fåfom
då Apoftelen Paulus fåger: at naden dr
våldig gemm rdttfdrdigheten til evinnerli-
git lif gemm JEfum Chriftum , Rorn. 5 j

2i. Och Petrus til Cornelium: Hvar
ocb en fom tror pä bonom

,
hän (kai f a fyn *

dernas for lätel(e genom bans namu , ge-
ttoni hans Pulla betalning Ap. G. 10; 43,
få at på Guds fida mera aldeles intec
hinder är , allenaft fyndare ingå i ord-
ningen til denna delagtigher. Fulikom-
lig år den få at JEfus betalt och rilfyl-
lert gjort for alla månnifkor i gemen
och hvar och en i fynnerher. Dårfore
fåger Paulus; Cmd hafver ieke (kornit fin
egen (on, utan gifvit bonom ut for ofs al-
la, Rom. 8; 32. Ganfka, hugneliga ord
under morka ftunder for bekymrade
fyndare. Så fåger hän åfven 2 Cor. 5:
14. at Chriftus år död för alla och Ebr,
2: 9, heter det at hän af Guds nåd emot
ofs arma fyndare fmakade dodenfor ofs
alla. Men aldratydeligaft yttrar fig A-
poftelen Johannes hårom 1 Ep. 2; 2.
då hän fåger: at JEfus Cbriflus hän dr
fOrfoningen för vara (yndcv icke allenaft för
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vara utan får hela verldenes. Hvilken
forfoning ftråcker fig icke allenalt ti! al-
la månnilkor, uran ock til alla deras
fynder, få at om deras Jynder voro hlod-
råda /kola de dock Jnåhvita varda, om de
voro f'ovi en rofenfärga ,

[kola the dock var-
da fåjom en ull , Ef. i; i- Och fäfom
HErren fåger genom Propheten Mi-
cham, at hän /kali Jlå vara mifsgårningar
neder , och kalia alla vara fynder nti haf-
fens djup , Cap. 7: 19. Och nu rnine
ålfkelige , efter den år til alla delar få
fullkomlig och troftefull, få beprifar Lu-
therus den åfven mcd tre ganflca mårk-
vårdiga uttryck mi vår text, då hän
fåger forlojfat , Jöi värfvat och hunnit.
Hvardera ralefåtter har lit befynnerliga
eftertryck. Hän fåger Chriftus har för-
loffat ofs. Ack! vi futo ju i mörkret
och i dödfens fkugga , fyndfens och
fatans fångar, flagne i bojor, bundne
til fjål och kropp , til hånder och fot-
ter, taen denne vår hjelte når hän kom-
mer få fåger hän til the fångar gar
nt , och til them Jim Jitta i mörkret kom-
mer fr dm. Ef. 49: 9. Forloffare år hans
naran , detta namn har hän fått ifrän
himtnelen, och emedan Apoftelen Pau-
lus fåger, at Chriftus hafver forlojfat ofs
ifrän lagfens forbamielfe Gal. 3: 13 och
fbrt fångeljet fånget Eph. 4: H , få har
hän ock, låfvadt vara hans namn i evig-
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her, gjort fkål for det Tamma, få at vi
af glädje må utbrifta med David , och
Tåga : Eår jjål är undkommen , Jäjom en
fogel en fogeljångayes jnaro; /haran ärfon-
dergangen och vi äre loje. Hvem år då
Tom förloffar ofs? Par hjelp ftär i HEr-
rans namn , [nm bitnmel och jord gjort
hafver PT 124; 7, 8- Sedän fåger ock
Sai, Lutherus, at vår Forloffare jETus
åfven bar forvårfvat ofs. Der man å-
ger eller får uran moda, kan icke kal-
las fårvårfvadt, dertil fordras arbete, trå-
genhet och befvår, Låt ofs då efterfin-
na hvad vi anne fyndare koftat honom,
Hän klagar fjeif, at vi gjort honom
arbete och mödo nti vara mifsgårningar,
ET 43: 24. Lät ofs Te huru troligen
hän arbetar, hän våndas hän förfkråc-
kes och ångflas, hän kaftar fig ned på
fit anfigte ril jorden, hän flår up och
faller ned å nyo och beder; Te huru
hän ftryker fvert i Getzemane, Ack!
hän kåmpar til blods. Ebr. 12: 4. Hu-
ru dyre hafve vi icke värit, då hän få-
ledes jårvärfvat ofs medfit hlnd. Ap. G.
10: 2g. Andteligen fåger hän ock at

JEfus vunnit ofs. Denna vår fjålavåa
hade for ofs fattat en fädan kårlek, at
hän vågade fig i ftrid med vår fiende
faran för at taga ofs utur denne mörda-
rens klor, och uphöja ofs til fin egen
hrud , men det var en hård kamp. Vår
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hjelte JEfus han kåmpade ånda til döds,
och der fäg ut, fom vår hjeke ftupat,
då han på korfet upgaf fin anda och
lades död i grafven. Ack! då hade alt
Vårt hopp varir ute , men låfvad väre
JEfus, fom i fjelfva doden fegrade. Ty
han upftod på tredje dagen med ftor
hårlighet, då han genovt dhden nederlade
den fom dhden i våld hade, det var åjåf-
vulen och gjorde o/s jria, Ebr. 2: 14, 15.
Så at vi kunne tacka Gud med Paulo
for denna (tora fegren och fåga: doden
ar npjvolgen nti Jegren 1 Cor. 1s: 54.
Gudi väre tack , fom ofs fegren gifvit b/>f-
ver genomvår HErra JEfimCbriftum, v. 57,

t
§.

c
18-

Den andra fprråttningen , fom nu ho-
rer til Chrifti Ofverfta Prefra åmbete år
den , at han åfven fullbordade lagen för
ofs. Guds vrede och eviga håmd på
ofs månnifk-or for fyndenes fkull, blef
vål genom vår medlares fullkomliga för-
fonings offer ftilladj hvarigenom mån-
nifkorna kunde undgå den eviga förban-
nelfen, men deruti låg ånnu ingen or-
fak for ofs at vinna faligheten. Den
kunde ej tilhöra någon annan ån den
fom fullbordade Guds heliga fordrin-
gar, och dertil gafs ofs fyndare ingen
formåga • derfore åtog fig vår ftore Of-
Verfta Preft åfven denna vår fak, nåm-
ligen at å vara vågnar 01 h i vårt ftålle
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fullborda eller fullkomligen halla lagen.
Til denna forråttning finne vi en full-
komlig grund uti hans helighet, i det
han var aldeles utan [ynd Ebr. 4:1/ Ja
få-at han ej en gång vifie af Jynd. 2
Cor. j: 21. Hvarigenom han var i ftånd,
at til pricka halla Guds lag. Den an-
dra grunden hårtil fås igen uti hans öf-
verfvinneliga kårlek' emot ofs , fom nog-
famt lyfer af det föregående, ty ingen
kan hnfva fthrre karlelt, an når han tit~
gifver fit lif for fina uänner]o\\. 15:13.
Huru hade hans ömma hjerta kunnat för-
draga,at fe ofs fina från doden köpta
barn blifva' utan vållignelfe och falighet?
Men at vai- JEfus vårkeligen gjort det
och upfylk lagen, dåroni vitnar vår dy,-
re Apoflel nog tydeligen Rom. 5: 19.
dår det heter Jäfom for ene mannifkös o-
lydnad aro månge vordne fyndare ; jå var-
da ock for ens lyänos fkull månge rattfår-
dige. Hår gor Paulus en jåmforelfe e-
mellan den forfta och den andra Adam
och vii fåga, at fåfom hela verlden blef
fyndig genom det vara forfta föråldrar
ofvertrådde Guds bud, få blifver och
faligheten forvårfvad år alla genom JE-
fu Chrifti fullkomliga lydna, fom be-
ftår i lagfens fullkomliga hållande for
ofs, eller uti vårt ftålle. Och hvad kan
vara tydeligare ån det, fom famme A-
poftel fåger hårom Gal. 4:4,5. Ta ti-
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den vavdt fullkomnad , /äWs Gudfin Son\
joddan af qvinno, gjordnn under lagen , det
är at fullkornligen halla den famrna.
Men til hyad åndat1 Jo pa thet ban fkul-
le förlojja them , fom under lagen voro

,

genom des upfyllande i deras ftålle, at
vi Jkullom få barnafkapet , det år genom
denna ofs tiiegnade Chrifti helighet el-
let lagfens upfyllelfe blifva berätrigade
til alfkons vålftgnelfe och falighet; Til

O O J

oforgångeligt , obejmittadt och ovnnjkeligt
arf, hvilket i himmetenfårvaradt dr x Per.
i : 4, fäfom hvaruti barnalkapet egen-
teligen beftår ; emedan vi därigenom
få en arfsrått, ar en gång få folja vår
Frålfare fäfom hans medarfvingar til
denna ofågeliga hårligheren. Rom.
17. Men vår dyre Frälfares JEfu egna
ord må fluteligen afgöra faken och håf-
va alla tvifyelsmål hårom , da hän få-
ger :. Jag dr icke kämmen til at uptofja
lagen , och frifåga månnifkor ifrån des
förbindelfe, utan til at i deras flad och
ftålle fullborda den. Matth.s : 17. Således
har vår JEfus uti litc Öfverfta Prefta-
åmbete utråttat tvånne ftora ting, nåra-
ligen det fårfta, at vi icke fkulle forgas ,

och det andra, at vi vårkeligen fkulle
fä evinnerligit lif. Joh 3: 16.

Men hårtil kommer ånnu den tredie
vår Frålfares Öfverfta Prefta-förråttning,
fom beftår, uti forebedjander. Den var
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tydehgen afbildad uti gamla Teftamen-
ters Ofverfta Prefts goromål, genom det
rokvårk hvarmed han fkulle ingå i det al-
draheligafte 3 Mof. 16: 13. Ty fåfom et
kofteligit rokvårk upfyller hela rummet
med en angenåm och behagelig lukt,
få åro ock alla råttfkafferjs bedjares rop
och fuckningar en fot lukt HErranom,
den de troligen frambåra, hvarfåre ock
bönen i gemen kallas rokvårk på fle*
ra ån et ftålle i den Heliga Skrift. Så
fåger til exempel Konung David Pf,
141 : 2. Min bbn galle in för tig , få/onf
et rokoffer , och minä bånderi uplyftande,
fåfom et afton offer. Och om de tjugu fyra
åldfta låfe vi iiri Uppenbarelfe bokens
5: 8. at the ■ bade hvar och en gyliene fkä-
lar fulla med rokvårk , hvarom Johannes
fåger, at de åro eller dårmed betcknas
the heligas honer. Då nti altfå Ofverfta
Preften i gamla Teftamentet, fom vai*
förebild til vår ftora Ofverfta Preft > gick
in i det aldraheligafte med rokelfe-kar
och rokvårk, var tydeligit, at dårmed
flculle beteknas vär Frålfares JEfu får-
boner for ofs fyndare til vår forfoning.
Hvilka likvål, at tydeligen kunna fore-
ftålla denna faken, åro tvåggehanda,
nåmligen antingen de hvilka vår JE-
fus ,redan ofFrade för ofs under fin van-
dring hår på jorden, eller ock de, fom
han efter fin upftåndelfe och himmels-
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fård anna dageligen frambår for fma
barn, och emedan de åro hvarannan
mycket olika, rnå vi ock områra hvar-
dera ferfkildt. En och Tamma Gud-
domliga Chrifti Perfon förråtrar vai dem
båda, åmnec år ock enahanda i gemen
nåmligen hela månni(l<oflågtets frålsning,
men hans rök - offer hår var dock x
många affeenden olika med det (om fker
i himmelen. Chrifti pexftbn, fom bad
for fyndare hår på jorden var i lin
aldradjupafte fornedring, hau ftod i fyn-
dares idälle och fåfom en Guds tjenare.
Hän frambragte åfven derföre fin förbon
i aldra djupafte odmjukhet, med uplyf-
re ogon rii himmelen Joh. n; 41, med
nedfallande på fina knån , Luc. 22 : 41.
ja til och rned på firc anfigte Matth. 26:
39. med djupa fuckningar Marc. 7: 34.
med fvar bedröfvelfe. Match. 26: 38.
Och Apofteien Paulus beråttar at hän
på fina kotsdngnr ojfivat hän och åkallan
med fiarkt rop och tårar. Ebr. 5 ; 7. Am-
net fom hän i derra tilftåndet bad om
var, at Hans himmelfke Fader ville e-
mottaga och godkånna det offer, fom
hän fkulle genom fin död frambåra,
och at Gud ville gifva dem, for hvilka
hän nu gaf fig i doden, nåd at genom
tron kuuna begagna fig af Hans lidande.
Joh. 17; 1,2, m. ra. Dåremot år hans
forebediande i himmelen af helt annan
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befkaffenhet, forft i anfeende til Perfon
emedan hän nu år uphogd och litcer
åfven ril fin månnilkliga natur nti Gud-
domeligt Majeftät, åra och hårlighet på
lin himmelfke Faders hogra hand, el-
ler fåfom Johannes fåg honom efter
fin Perfonliga ordning, midt i ftolenom.
Upp. B. 5: 6. Olika år den ock til åm-
net. Hän behöfver icke mera bedja om
godkånnandet af forloningen ; ry den
år allaredan antagen af Gud och fåfom
fullkomlig til alla delar gillad; hän be-
der allenaft nu at denna forfoning mä.
tillåmpas på fyndare, at de dårigenom
få nåd och frålftå varda. I fynnerhec
måfte ock fjelfva bönefårter vara i him-
melen helt olika med den forbon fom
fkedde på jorden. Hän bad då fom en
tjenare med djupafte undergifvenhet. Så-
dan bon har nu ingalunda mm, uran den
år ett flags kårleksfullt påftäende af fin
himmelfke Fader, med hvilken hän del-
tager i enahanda hårlighet, at hans be-
ralning for fyndare måtte fåfom full-
komlig lånda dem til befrielfe ifrån fitt
vålfortjenta ftraff, och hans fullkomliga
lydna dem til evig falighet. Hårom få-
ger Apoftelen Paulus; Chriftus år den.,
fom fitter på Guds hogvn hand och manav
godt jbr ojs. Rom. 8-' 34. Och Apoftelen
Johannes ytrrar lig hårom fålunda til
lina Ahorare; Tbettafkrifver jag eder, at
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J fkolen tcke jynda: och cm någor jyndar ,

tå hafve vt en jörjvarare ndr Fadrenom
jfEfum Cbviflutn , tben råttfårdig år. 1. Joh.
2: 1 Evangeliilen brukar bar ett mårk-
vårdigt talefått- Hän kallar JEfum Chri-
ftum vår förfvarare, Det ord fom hår
förekomrner i Grekifkan gafs bland de
Greker åt fådana anfedda och ftora Mån ,

dem brottflige och anklagade hade med
fig för Domitolen, at icke allenait få-
fom deras Må!s-mån förklara deras o-
fkuld, uran ock at med fitt anfeende,
fin vånfkap med Domaren och fitt gäl-
lande förord hjelpa den bråttflige til nåd
eller åtminftone til någon lindring i ftraf-
fet. Si en fädan , fä hög och vårkan-
de förebedjare forfåkrar Johannes de
rrogna om uti Herranom JEili hos iin
himmelfke Fader. Hvarfåre hän ock kan
evinnerliga jahga gbra them Jom genom ho-
itoni komina iti Gud, och lefver altid och he-
der altid for them , fom Apoftelen Pau-
lus fåger Ebi\ 7: 25. och lägger detta,
til: En jadan Ofvcrfia ■ Preji hbfdes ojs haf-
va, tben ther helig vore , ofkyldig , ohejmit-
tad, fkild ifrån fyndare och bogre an bim-
melen. v. 26. Ater fåger hän: Hän nem-
ligen Chriftus år ingången i Jjelfva him.
melen, på thet hän fiall nu vara i Gitdsåfyn för ofs. Cap. 9: 24. Det år, at va-
ra dår vår forefpråkare. Vålj an mine
vålfignade Ahörare! Efter vi nu hafve
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en jlov Ofverfla - Preft , jfEjum Guds fon ,

fojn i himmeten faren dr, jå låt o/s halla
bekånneIfen; Ty vi hafve ieke en Ofverfta-
Preji , fnm ieke kan varkutina fig öfver vär
Jvaghet , ntan thenjom freftad åri.altting
lika Jörn vt

, dock ntan Jynd‘ therfove låt
ojs tröfteliga fra/ngå til Nådaftolen , at vi
mäge få barmbertigbet , och finna näd på
then tid o/s bjelp bebbfves. Ebr. 4: 14,
15» 16-

§• *9-
Nu vånde vi med råtta vår efter-

tanka til vår Frilfares andra Åmbere,
nemligen det Prophetifka. Vi åre förut
dårom erindrade, ar emedan förfonin-
gen genom honorn år for alt fornuft en
hemligher och forlofiningen ej kan kom-
ma fyndare til någon nyrta, om de ej
få tidning och underråttelfe dårom : den-
na underråtrelfen ej eller kunde gifvas
annorftådes ifrån, ån ifrån himmelen ,

måfte JEfiis Chriftus blifva vår bådbåra-
re hårorn. Detta bådfkap hafver hän
egenteligen fig åragit, hvilket får namu
af Hans Prophetifka åmbete. At i ord-
ning kuona foreftålla denna fak, före-
komma ofs rre ferfkildta frågor at befva-
ra, Den forfta blifver: Hvaraf kunne
vi'vara dårom öfvertygade, ar JEfus
Chriftus år vär råtte Prophere? Den an-
dra; Hvaruci beftår detta hans åmbete?
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Och den tredje: Huru forvaltar han det?
Men vi få ej tilfålle at befvara dem ef-
ter åmnets vidd och vigt, utan allenaft
i korthet omrora det hufvudfakeligafte.

Den forfta fatfen at Chriftus år vår
råtte och af Gudi fånde Lårare eller
Prophete bevife vi af trenne oryggeliga
grunder, neraligen förft af hans mång-
faldiga undervårk, dem han gjorde un-
der iin fynliga vandring på joiden. Hans
undervårk voro naftan otaliga, ry ån-
fkönt at Evangelifterne upråkna
många af dem , beråttar dock Johan-
nes, at han gjort mäng annor tekn i
fina Lårjungars åfyn , fom i hans Ev-
angelii bok ej voro fkrefne: Han hade
allenaft upråknat af dem få många, fom
han trodt behöfvas at ftyrka Chrifti
namns bekånnare i den tron, at JEjus
var Chriftus, ocb at de jlulle bafva lifvet
i hans namn. Joh. 20; 30, 31,- At fåda-
na undervårk fkedt af honom, våga de
fvårafte JEfu namns forfmådare, judar-
ne i fina ft/axt efter Chriftum urkomna
fkrifter icke neka, och af dem gjorde
månge i hans tid lefvande Judar den
flutfats: En ftor Prophete år upkommen i-
bland ojs och Gud bafver bejökt fitt folk
Luc. 7: 16. Och vid ett annat tilfålle:
HJJerligen år tbenne tben Propbeten Jovikomma fkulle i verlden, joh. 6 : 14, Slut-
fatfen var ock ganfka riktig. Sådana
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under fom hsn gjorde, botade fperel-
fka, helade fjuka, gaf blindom (in fyn,
upvåckte doda, med mera, kan inga-
lunda någon gora, uran ar antingen £jelf
vara Gud, eller ock ett af Gud ombe-
rrodr fåndningebud ar gora och förkun-
na något vigrigr månnilkom på Guds
vågnar. Cap. 3; 2. Och emedan denne
JEfus gjort fådant, kan hans trovårdig-
het i det hän förkunnar och gifver kg
ut före, ingalunda dragas i tvifvelsmål,
Därtöre åberopar hän fjelf ofta dem ,

fåfom bevis dårtil at hän var af Gudi
och hans lårdom borde tros och anam-
mas, fåfom Joh. s: 3 6. Cap. 10: 25.
Cap. 14; is. Likaledes åberopa fig ock
hans vitnen defla JEfu undervårk, fåfom
Petrus Apoft. G. 2 ; 22. och Paulus Ebr. 2:

3,4. at fortiga flera. For det andra
bevife vi denna fats af vår Frålfares
JEfu eget tai, uti hvilket hän ofta rojt
for fina Lårjungar fin Guddomeliga all-
vetenhet Joh. 2: 24, 25. och åfven for-
utfagt tilkommande ting, fåfom då hän
utmårkte fin förrådare, Matth. 26: 21.
o m fin egen korsfåftelfe Joh. 3: 14. Cap.
8: 28. pina, dod och upftåndelfe, Luc.
1 8: 32, 33, om Jerufalems jammerliga
forflöring Matth. 24: 15. och många
flera, hvaraf tydeligen fes hans Gud-
domelighet och med det famma hans
ianning. Det famma bevifar åfven fjelf-
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va innehållet af den låra, fom hän pre-
dikade, emedan den, ehuru til ftor del
okånd for förnuftet, var dock icke ftri-
dande dårmed, och däremot inneholl en
helig och Gad aldeles vårdig lårdom.
För det tredje ofvertyga ofs åfven hår-
om gamla Teftamentets Propherier om
Chrifto fåfom vår rilkommande Prophete
och Lårare, hvilka på ett ganfka mär-
keligit fatr inrrnffat på honom. Gud ha-
de gifvit den flora Guds mannen Mo-
fes ett lofre, at hän fkulle upvåcka Ifra-
els barnas efterkommande en prophete Jå
Jan fom Mojes var, ntaf theros hröder och
gifva fin ord i havs mun. 5. Mof. iB;
ig. Propheten Efajas införer honom fjelf
talande, at HErren bnde jmnrdt honom och
jandt honom til at predika tbe?n elåndom ,

til at jhrbinda the jurkrofjade bjertan , at
predika the jangnr fårlojsning och them
hundnom åpniiig , Cap. 61; 1. och

c
kåndes

hän igenom fitt Prophetifka Åmbetes
förvaltning håraf låtteligen igenj ry når
Philippus hade hördt honom, fade hän
med full tryggher och öfvertygelfe: Then
Jörn Mofes hafver fkrifvit om i Lassen och
Propbeterna, bafve vi f uunit , jfEfum Jo-Jepbs fon afNa%aret. Joh. 1 : 45. Och af vår
Fralfare öfvertygas Johannis Doparens
utfånde Lårjungar haroin, icke allenaft
af de många undervårk fom de fågo
honom gora, uran ock dåraf at demfat-
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tigom hlef predikadt Evangelium. Matrh. i x ;

y. Ser då mine ålfkeilge huru orygge-
ligit det år, at JEfus år vår råtte Pro-
phete, om hvilken Gud fjelf fåger:
St jag hafver Jatt honotti til ett vitne i
foikeita , til en För(la och Lärare for fol-
leen. EC yyj 4. Hän år den år hvilken
HErren ElErren hade gifvit en lård tango ,

at hän vet tala med them trotie i rdttan
tid. Cap. 50 : 4. Och fjelfva hans fien*
der märte erkånna honom for en Mada-
re, Joni var janfårdig och lärde Guds väg
rdtt , der år, rårrelio-en förvaltade fitr7

_ c 7 XD %

Propherilka Ambete, få långr, at hän
ock räddes for mo en eller Jåg efier månni-
Jkors perjon , Matth. 22; 1 6- Med hvad
trygghet rnå då icke hvar och en af
ofs begifva fig i hans fchola, och med
hvad gladje anarnma och på ofs fjelfva
lämpa hans himmelfka låra?

§. 20,

Efter undfången vifshet och ofver-
tygelfe hårutinnan, moter ofs nu likfom
fjelfmant den andra frågan: Hvaruti då
derta hans Prophetiflsa åmbete beftår.
Prophere fynes, efter defs egenteliga be-
mårkelfe, vara en fådan, fom förkun-
nar tilkommande håndelfer, i hyilken
mening detta ordet förekommer 4. Mof.
12: 8- och 5. Mof. 13: 1, 2. hvarfore
en Prophete åfveni de åldfta tider oftaft
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bar namn af en Siare i. Sam. 9: 9.
det år en fådan, fom genom underbar
uplysning fåg förrut hvad hånda (kulle.
Sådane Siare voro åfven Prophererne i
G. Teftamentet dem HErren oftaft bru-
kade at förkunna Folk och Lånder de-
ras tilkommande öden. Och vi finne
at vår ftore N. Teftamentfens Prophete
gjorde detfamma i fina kötsdagar, dä
han ej allenaft förrut fade hvad honom
fjelf och hans Förfamling hånda (Ikulle,
uran ock befkref rydeligen jerufalems
foreftåe'nde ömkeliga undergång. Men
vi finne åfven, at Prophete, ia vål i
Grekirtcan fom Ebreifkan beteknar den,
fom förkunnar något i en annans ftåile,
och år defs tolk; fåfom då det 2. Mof.
7; 1. heter til Mofes: Aaron fkall vara
tiu Propbet; hvilket, efter Guds egen
forklaring i foljande v. vii få mycket
fåga, Aaron (kali tala det for Könung
Pharao, hvad du, på minä vågnar, be-
faller honom, Och detta, nemligen at
vara Guds budbårare hos månnifkorna,
var redan i G, Teftamentet Propheter-
nas hufvud-fyfla Jer. 1: 7. For famma
orfaks fkull bår åfven vår dyrafte Frål-
fare råtteligen Prophetifka Namnet, i
det han var fånd af Gudi for en Låra-
re; Joh. 3: 2. men med ftörre fog ån
någon annan, emedan han ej behofde
hemta de himmelfka fanningar , fom han
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fkulle predika, genom drommar eller
uppenbarelfer, uran var fjelf en fan Gud,
och det eviga Order, och ett ljus fom
ej behofde hemta fin klarhet af någon
annan, oeh dårfore kuride af fig fjelf
uplyfu alla mdtinifkw,, [otit kommn i veri-
den. Joh. i : 9. Hans Prophetifka åm-
bete år fåledes icke annat an ett Låro-
åmbete, hvaruri vär FråUare icke alle-
naft uppenbarar ofs alt Guds råd om
vår falighet, utan ock på det kraftiga-
fte föker genom fin kallande roft för-
må och upmuntra månnifkorna at be-
gifva fig i den ordning fom han dem
förefkrifver; genom hvilken de kunna
undgå den dem annars öfverhångande
olyckan, och vara forviffade om lif och
falighet genom honom. Perfonen fom
egenteligen forråttar detra åmbete år
JEfus Chriftus til fina båda naturer få-
fom Gud och månnifka. Gud måfte
han vara på det han • fkulle kanna alt
Guds rad: Gud måfte han vara at kuri-
na med Guddomelig visdom foreftålla
det för månnifkor, och Gud måfte han
åndteligen vara, at kunna med Gud-
domeliga undervårk ftadfåfta fin låra
bland månnifkorna, och bevifa at den
vårkeligen var Guddomelig; men dår-
emot måfte han ock vara månnifka, at
kunna umgås med månnifkor, at på
månnifkligir fåtc kunna bibringa dem

den-



denna Guddomeliga kunfkap, at förmå
och nödga dsm, under allehanda mån-
nifkliga föreftållnings ■ fått och liknelfer,
lii anammande af denna iin falighets-låra.

Åmnet hvarmed JEfu Prophetifka
åmbcte hade at göra*), var i gemen in-
nehållet af JEfu iåra, eiler fom Apofte-
len Paulus kallat der: Alt Guds räd } Apoft.
20: 27. det år alt hvad Gud i fin eviga
visdom af fin oåndeliga kunlkap fant
godt och nyttigt for månnifkornas fa»
lighet at låca komina til deras vetfkap.
Den rvift antingen JEfus i detta fitt åm-
bete forkunnat Lag ellet Evangelium fy-
nes ej bora få rura ibland ofs, då vi ve-
te, at den forfta predikan til den fall-
na månnifkan i Paradifct, fom genom
fynden hade rakat under Guds vrede och
forbanneife, åfven inneholt det gladafte
bodfkap om månnifko llågtets upråttelfe
genom qvinnones fåd. Andamålet fom
år vår faligher år helt och hållet Evan-
gelifkr, Guds nåd forvårfvad genom
medlarens JEfu förfoning år det ftorfta
Evangelium, fom en fyndare kan förkun-
nas; Ordningen at uran egen forfkyllan,
blott genom trona påj denne medlaren
få falighet.år ock Evangelium. Kallel*
fen til delagtighet af den förvårfvade
faligheten, år den aldra ömmafte och Ijuf-
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vaihe Tom kan befkrifvas, och afmålas
under ett bjudande til biöllops, ett kår-
leks-Tulit nödgande och en Brudgummes
innerliga långran och top efrer iin Brud.
Chrifti Prophetiika åmbete år fåledes i
högfta mätro Evanglifkt, men uteftån-
ger dårfore ingalunda Lageri, Tåfom u-
tom hviikeh vi akirig kunne hvarkea
igcnkånna ofs fjelfva ellet nåden, ån
mindre gifva nåden i Chrifto fitt rätta
vårde ellet någonfin komma tii delagtig-
het af den Tamma. Der yar ett ilort
Evangelium for den Talina och genom
fallet under TorbannelTen liggrande mån-
nifkan, at qvinnones Tåd fkulle fönder-
trampa ormfens hufvud; men hvarkea
hade Adam eller Eva forftåt det och
ån mindre Tunnit dåruti någon hugfva-
lelTe, om de icke känt igen lina plik*»
ter emot Tm Gud ocii fin egen öfver-
trådelTe af hans befallningar, om de icke
hcrr förbannelfens dom låfas öfver fig
och Tett in nti djupet af der eviga för-
derf, Tom horade dern, Della hårda
flag af lagens hammare voro dårfore
lika nödiga för månnifkan til defs rådd-
ning, Tom fjelfva frids - tidningen; hvar-
före vi åfven Td* at vår ftore Prophete
i alla verldenes tider låtit bäda Torkun-
nas, Och uti fina vandrings-dagar på
jorden, har hän ingalunda utur akt låtit
at predika båda delarna med ytrerfta
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alfvare. Hvaraf fåledes blifver klart,
at lagen vai ingalunda år utefluten urut
Chrifti Låro - åmbete , men fjelfva åm-
beter år och forblifver icke defto min-
dre hoit och hållet Evangeliikt,

Men vi måfte ock anmårka perfoner-
na, Tom JETus i detra fitr Prophetifka
åmbete bar at gora med *), nemligen
alla månnilkor i gemen. Det var vål
fant, at vår Frålfare under fin fynliga
vandring på jorden icke fjelf predikade
annorftådes ån i judeen , Samarien och
Galileen, men Tåtom Evangelii predi-
kan var allmän i den forfta verlden for
fyndafloden , genom Adam, Enoch , No-
ach med flera, få gaf ock Frålfarcn Ti-
na Apoftlar och Lårjungar efter fin up-
ftåndelfe oppen befallning at gå ut i he-
la verlden och predika Evangelium allom
Creaturom, Marc, 16; 15. Hvilket var
en nodvåndig foljd af JEfu allmanna
medlare ■ åmbete. Hela verldenes Tyn-
da-fkulder voro betalte, dårfore måfte
ock glada bodfkapet dårom förkunnas
for hela verlden, men i fynnerhet for
alla fattiga, elånda, arbetande och bund-
na fjålar. Ty Tå Tåger HErren den
hirnrriehke Fadren om denna fin Son;
j/ag bafver gifvit tig til ett forhund i joi-
kena, hedningomen til ett Ijus , at tu /kait

opna
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hpna the blindas ogon ocb fora fdngarna
utu fdngeljet ocb the fom fitta i morkret utu.
jånga- hufet , och hän fjelffåger, genom
Propheten Efajam hera hundrade år tor-
ut, fom vi nyfs hörde, at haa var fånd,
til at predika thern elåndom ■ at predika
the fåmgnr furlofsning ocb the hundnotn op-
ning, Ef. 61 : i. hvilken Erophetia Frål-
faren fåger vara fullbordad genom ho-
nom Luc. 4: ig. En ftor rröft för ofs
alla: Hår år ingen undanragen, icke den
aldra uilalle en gång.

§. 21.

Sedän vi nu fåledes fått ett redigt
begrep om detta Chrifti åmbetes befkaf-
fenhet, årerftår för ofs ånnu den tredje
frågan at befvara: Huruledes hän forvaltar
der famma ? Förvaltningen håraf år i ge-
men tvåggehanda, nemligen medelbarfig
och omedelbarlig. Omedelbarligkallas, den
hvilken vår dyreFrålfare förrärrade i egen
Perfon, under fin fynliga vandrings-tid
hår på jorden; men raedelbarlig årer
kallas den, fom hän förcftårt och ån
föreftår alla verldenes tider, genom fina
tjenare. Vi måfte anfora något til uply-
fande af hvardera. At denna forråttning
kommer vår Frålfare jEfus egenteligen
tii, dårom bår den Heliga Skrift de ry-
deligafte virnesbörder. Sd Jdger HErren
tin forlojjare ,

then belige i Ifrael: Jag dr
HEr-



HErren tin Gud, then tig lärer, hvad nyt-
tigt år: ocb leder tig pd then vägen , Jom
tn går. Oat tu ville akta på minä bnd.
Ef. 48: 17, ig. Och vår JEfus fåger
fjelf; Ingen kånner Fadren , eller hans vil-
ja litan Sonen och then fom Sonen vil thet
uppenbara. Matth. 11: 27. Hvarföre ock
Evangelilten Johannes fåger: Ingen haj-
ver nägon tid fedt Gud: ende Sonen , fom
av i Fadrens fkote , hafvev thet knngjort.
joh. 1 : 18. Men den himmelfke Fadrens
vitnesbord hårom, fom hän gaf jordens
inbyggare, och hvarigenom hän lika-
fom infarce JEfum i detta fitt Låro-åm>
bete, år utan rvifvel det ftorfta, nemli-
gen vid JEfu dop och forklaring på ber-
get: Tbenne år min kare Son i hvilkom
jag bafver ett godt hehag , bonom borer.
Matth. 3: 17. Cap, 17: 5. Dårfore haf-
ver hän ock under fin vandring på jor-
den förvaltat detta fitt Imbete med en
ftor kraft, med en befynnerlig drift och
hogfta alfvare, ry fådan beflcrifva de
helige Evangelifter hans Prediko method.
Hän taite icke få, at hän fjelf och an-
dra fomnade dårvid, nej, utan ban pre-
dikade våldediga ocb icke Join the Skriftlår
de. Matth, 7; 29, få at folket vardt for-
fkråckt ofver hans lårdom. v, 28. Den
trångde fig hårdt igenom deras hjertan,
och de måfte ftadna i en flags håpen-
het och förfkråckelfe. Hän blandade
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ett heligt nit, med den aldra ftorfta om-
het, få at han tilvannt fig deras hjer-
tan, och de måfte forundra fig på de nå-
def ulia ordi fnm gingo aj bans mun. Luc.
4: 22. Och fjelfve hans fiender måfte,
når de horde honom, intyga och fåga:
Aldri% hafvsr någon månnijlka få taiat , Jomthenne mannen. Han var åfven i detta
fitt åmbete outtrottelig, det vi redan
kunne mårka af hans barndom, då hanr 2 år gammal icke ledsnade at i tre da-
gars tid fitta ibland de "Skriftlårde at
hora och fräga dem. Luc. 2: 46. Det
fynes af Marc. 8 : 2. at han predikat for
folket, fom kom tii honom i tre dagars
tid, efter fom de drögde få långe hos
honom. Han fade; at i the ftycker
hans Fader rilhörde borde honom vara.
Det var altid fä med JEfu, at når han
fåg mycket foik komma, få öpnade
han fin mun och lårde. Matth. 5 : 1, 2.
Men jag måfte ock- til min egen och
minä medbröders upbyggelfe och up-
muntran nåmna, at detta vårt ftora mön-
fter han predikade icke allenaft med
munnen och med orden , utan han,pre-
dikade ock ftai*kt genom fin heliga van-
del. Erfarenheten ofvertygar ofs dår-
om, at en Lårare, fom förer en Gud-
lös vandel, rifver dårmed mycket mera
ned Chrifti rike, ån han med de båila
predikningar formår upbygga. Så gjor-
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de ingalunda denne himmelfke Prophe-
ten. Hans odmjuka, ky Ikä, faktmodi-
ga, täliga och kårleksfulla vandel pre-
dikade icke mindre for Hans Ahörare,
ån fjelfva hans upbyggeliga tai. Når
en Lårares hj-erta och mun gora ett, for-
dubblas predikans krafr; men når hela
defs vandel åfven inftåmmer dårmed,
trånger en fådan lårdom fig genom å-
horarenas hjerran. Så var der med var
Frålfare; Hän kunde tryggt fåga til fxna
hådfkafte ovånner: Hvilken af ederflraf--
for mig for fynd. joh g : 46. Hän kunde
ftålla fio- fieif til ett efterdome och få-

Tj Jo

ga til lina Ahorare: Lirer af mig , ty
fag Jr miId ocb odmjuk af bjertat Matrh.
n : 29, Och jag bafver gifvit e der efter-
dohelfe, at Jåfomjag gjorde eder, ja fanien
J orii gJörn , når haa tvådde lina Lår-
jungars fötter. Joh. 13: if.

Men at JEfus åfven fårrårtar detta
fitt åmbete medelbarligen , ellet genom
andra, dårom äger inter tvifvelsmäl rum.
Vi hafve förrut anmårkt och bevift, at
detta åmbete tilkommer råtteligen ho-
nom och ingen annan . fom hän åfven
vitnade meci ytterlla •åfvenryr af fjelf-
va lifvet for lin Domare Pilatus, at hau
var thertil fodd , at hän Paulle viina med
fanmngen. Joh. 1g ; 37. Dåraf foljer du,
at alla andra,4 hvilka hålft de ock må
vara, .tuoni Gud fjelf, fom forkunnat
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något af Guds råd til vår falighet, väre
lig änglar eller månnilkor, hafva icke
värit annat ån medel i vår Frålfares
hand, genom hvilka hän forråttat fitt
Prophetifka åmbete, emedan åfven de
himmelfke hjeltar och bådbärare aro e-
rnot vår ftara Prophete endaft tjenfte-an-

af Chrifto Guds fon , fom
år Anglarnes HErre, til tjenft jor tbevas
(kuli , Jom falighet årfva [kola. Ebr. 1:14.
Men fornåmligaft hafver vår Frålfare
nyttjar här månnilkor til medel, fåfom
hän fjelf låger: Si jag Jånder til eder
Propheter , vifa och Skrift/årda. Matth. 23 :

34. Så talade hän til Mofes, urur brin-
nande huikan och fade: Så gack mi , jag
vil Jända tig , 2. Mof. 3: 10. och til
Prophcten Jeremias :7« /lait gå tit jag
Jåmler tig och prcdika ,

' hvad jag hefaller
tig. Cap. 1; 17. Evangeliften Lucas be-
råttar fammaledes om Johannes Doparen,
at hän fdtt befallning aj Gueti , och på
den befallningen begynte predika bnttrm-
gens dopelfe til fynderuns fårlåtslfe. Cap.
3: 2, 3. Så lande hän fjelf lina tolf A-
poftlar och fjurio Lårjungar ut, och fa-
de går och pvediker och Jåger, bimmelri-
ket år kommet harat nar. Matth. 10; 7.
Men efter fin upftåndelfe fånde hän dem
ut med långt vidftråcktare fullmagt, då
det heter; Går ut i hela verldena och pre-
diker Evangelium allom Creaturom ; Marc.
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16: 15. eller gar ocb lärer alt folk ocb
Shper them m. m. Match. 28: 19, 20.
Och efter fin upfarelfe til himla fade
han i en fyn til Ananias om Paulo, at
han fkulle hara viitt namn in för bedningar,
ochfor Konungav ochfor Ijraels barn. Apoft.
G. 9: 15. Hvarfåre Paulus åfven vifte
gifva fina Ahorare ett rått begrep om
fitt åmbete , då han fåger: Tbet /ka/l
man halla ofs jbre, at vi åre Cbrifti tje-
tiare ocbfkaffare til Guds hemlighet. 1. Cor.
4: 1. Och om detta fåndandet talar han
i gemen , at Chriflus bajver Jomliga fatt
til Apofllar , Jomliga til Propbeter, Jomliga
til Evangelifter, Jomliga til Herdar och La-
rare. Eph. 4: n. Af hvilket alt tydeli-
gen ka-n infes at vår ftore Prophete ige-
nom deffa fina ringa redfkaper, nemli-
gcn månnifkor, hvilka hafva fina dyra
ombetrodda bofvor i lerkttr , 2. Cor. 4: 8»
i alla verldenes *ider utråtrat och ånnu
intil verldenes ånda utråttar medelbar»
ligen fitt Prophetifka åmbete; hvilka in-
galunda åga frict at förvalta det efter
eget godtycko, eller allenaft få, at de
kunna undgå anfvar för månnifkor, u-
tan äligger dem hårdt, at ej allenaft pre-
dika JEfii låra rent och tydeligen, oför-
falfkat/utan ock hei och hallen, få at
de med Apoftelen Paulo förkunna alt
Guds rad. Apoftl. G. ao: 27. De bora
ock gora det med nit och hjertans a!f-
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väre, fom deras Måftare , de bora vara
dåruti ourtröttelige; men fram for alt
efcer fin hufvudmans exempel predika
både med låra och lefverne*

§. 22.

Åndreligen hinne vi nu ril vår Frål.
fares JEfu tredje åmbere, fom år det
Konungfliga. Men jng fruktar mig re-
dan hafva uttrotrar minä kara Ahora-
res tålamod, och fkall dårfore bjuda
til at i der årerftående vara få kort fom
mojeligit år. At hän år en Kommg,
bekånne vi nog tvdeligcn i vår tros Ar-

c O J TD 0tikel, når vi fåge: ar vi tro pa JEjum
Chrifhwi vår HErra , hvareft vi bekånne
honom icke allenaft vara en HErre, li-
tan at hän åfven år vår ElErre, och
med det famma erkånne ofs vara hans
nnderfåtarc. Denna fanning behofver
ibland ofs ick raånga bevis. Den him-
mehke bådbåraren fåger urrryckeligen
tili jungfru Maria för JEfu aflelfe, at hän
(luille värein fior , och Hhirren Gud fkall
gijva honom hans Faders Davids jäte. Och
hän fkall vara en Kommg ofver Jacobs hus
i evig tid , och på hans Rike fkall ingen
dnde vara. Luc. i : 32, 33. Tiden rål ej
at bland naftan otaliga andra bevis an-
fora flera. At få ett tydeligir begrep
om detta JEfu åmbete måfte vi vånda
vår efterranka til det ordet Konung,

hvar-



hvaraf hans åmbete hafver fitt namn.
Konungar tilhöre i gemen tvånne ting,
nemligen rårtigheter och fkyldigheter.
Båda tilkomma vår dyre Frålfare, få
fom Konung. Men en Konung tilhörer
förft ar vårkeligen åga ett eller flera
riken, annars bår han Konunga- titel
forgåfves; vi måfte dårfore forut och
innan vi komme til hans Konungfliga
råttigheter och (kyldigheter, förft un-
derföka hvad Riken denne vår Konung
måfte åga. Betrakte vi honom fåfom
en fan Gud och en Treenighetens Per-
fon, fom med Fadren och den Helga
Anda fkapat alt ting, och i fin Guddo-
meliga visdom ] allmakt och godhet alt
ting ftyrer och regerar, hvilken Gud-
domeliga ftyrelfe aldrig honom kan frän-
tagas, få år aldeles oryggeligit at han
år tillika med Fadrenom och den Heli-
ga Anda en Konung, fom råder och
regerar åfver helaverldenj himmel och
jord och alt hvad dåruti år, hvilket
annars kallas kraftenes eller allmakts Ri-
ke. Efterfinne vi åfven huru vår Fräl-
fares månnifkliga natur i den Perfonliga
foreningen, blifvit af den Guddomeliga
delagtig gjord af ali den makt, åra och
Majeftåt fom den Guddomeliga ågde och
kunde meddelas, få finne vi at den mån-
nifkliga åfven tiltrådt detta allmakts Ri-
ke, hvilket Frålfaren tydeligen gifver
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rilkånna då ban fåger, at hän fåfom
mänuijkones Jon , det år ti! fin månnifkli-
ga natur fkali litta påkr aften s bogra hand,

hviiket icke annat är an regera i Gud-
domelig Allmakt och katuma i himme.tens
/ky Matrh. 26: 64. Ej elier kan detta
rike någonfin tagas ifrån honom, eme-
dan hän aldrig kan återvanda at vara
verldenes fkapare och uphorsman tilkka
med de ofriga perfonerna i Guddomen.
Men ora detta Rike år nu icke egem
teligen ralec, elier denna gemenfamma
rått, fom Chrifti Perfon hafver dårtii
med de andra, litan hår talas om Chri-
fti en fkildta Rike , fom tilkorrtmer honom
fåfom vår medlare och hjelpare, hvii-
ket Apoftelen Paulus fåger , at ha n för-
vårfvat med fitt blod : Apoftl. G. 20: 2g.
fom fåledes år ett af JEfu fjelf forvårf-
vadtrike, fom ock i anleende til fjelfva
fättet, huru hän fått det, år ganlka
dyrtkopt; ry det år återtaget af mörk-
fens forfte faran genom et Fullkomligic
»lederlag af ali hans makt. Ebr. 2: 14,
15. och riket ar tgenlofl , tngalunda med

forgangeligit filf elier Guld , utan med Cbri-
fii eget dyra blod , 1, Pet. 1 : ig, 19. hvar-
fore Apoftelen Paulus åfven kallar hans
rikes underfåtare dyrt kåpte. t. Cor. 6:
22. Hans pä detta fåttet forvärfvade Ri-
ke år (åiedes den famling ellei* det an-
tal männilkor, fom Chriftus JEfus ge-
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nom fin pina och dod, genom fin til-
fylleftgorelfe och fårbön hos fin Fader
hafver ifrån fyndenes och morkfens vål-
dighecer bragt under fin lydno, hvilka
öfvergifvit djefvulen fin forra ledare,
och antagit JEfum genom rrona allena
för fin HErre och Måftare och forfåk-
rat honom om den oin/kränktafte vord-
nad, karlek och lydna. Ser mine ål-
/kade, detra år nu det af JEfu förvårf-
vade Riker, hvarsKonung hän år. Hvil»
ket rike, emedan dår hvarken fynes nå-
gon verld/lig Regenr, eller några krigs-
hårar at forfvara det, eller några Dom-
ftolar och utvårtes ftrafF, intygar fjelfve
defs Konung, at det icke var of Jenna
verlden , Joh. 18: 36, 37. utan måfte va-
ra ett andeligit Rike, och kallas, i an-
feende tii den örnnoga och oförtjenta
nåd /bm dår meddelas alla rårta under-
fåtare och tilbjudes alla fyndare, råtteli-
gen ett nådenes Rike, ofver hvilket vår
Frålfare efter fullåndadt förfonings Offer
år blefven en Konung åfven til fin mån-
nifkliga natur.

§• 23-j -y-

Ofver detta Riker tilhåra nu honom
forft Konungfliga rårtigheter, fom beftå
egenteligen uti at ftyra och regera fi-
na underfåtare, Denna råttigheten lig-
ger på Guds fida grundad i det eviga
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förbund fom hän ingåtf med fin him-
melfke Fader at lofa det arma manai-
lko flägtet ifrån fitt elånde, hvaruri Fa-
dren gaf honom makt at få fjelf ftyra
detta fitt på jorden forvårfvade Nåde-
rike, Joh. 17: 2. och på vär fida nti
den dyra löfe - penning, nemligen fitt
dyra blod, hvarmed ban kopt ofs til
fin egendom , fom nyfs omtaltes, Den
fom köper en annan ifrån ett fvårt flaf-
veri bar ock rått ofver den fom haa
fåledes utloft. Vi hade efter Apoftelens
Pauli vitnesbord mad i alt väri lejperne
genom dbdjens rdddhoga vara fyndenes och
djefvulens trdlar , Ebr. 2: 15. men når
hän dyrt kopt ofs, få åre vi icke me-
ra våra egne, 1 Cor. 6: 19. utan horö
honom med kroppoch fjål hele och håll*
ne til. Denna hans fåledes forvårfvade
Konungfliga rättighet ofver ofs befiår
förfi: uti en lagftiftande makt ofver lina
underfåtare, den hän åfven under fina
vandrings-dagar på jorden fjelf utöf-
vat, fåfom då hän ftifrar en inbordes
kårleks-lag dem emellan och fåger til
fina Lårjungar: Ett nytt hud gifver jag
eder, at J älfkeu eder inbordes. Joh, 13:
34. Såfom ock i det hän nåft för fin
upfarelfe til himmelen fåger til fina Lår-
jungar: Larer tbeiu halla alt thet jag baf-
ver eder befallt. Denna Konungfliga mäk-
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ten beftår for det andra uti en fullkom-
lig Doms-råttighet. Den högfte lagftif-
raren tilkommer ock hogfta råttat döm-
ma , det år profva fma underfåtares går-
ningar efter iin gifna Lags råttefnöre
och dårefrer anringen gilla eller farka-
fta dem. Denna råttighet tilkommer ock
aldeles vår Konung; ty om honom vit-
na hans fåndningebud på Hans egen ut-
tryckeliga befallning, at hän är tbenjom
af Gudi tilfkickad är til en domare öfver
lejvande och doda. Apoft, jo: 42. Hvil-
ket Apoftelen Paulus med fynnerligit ef-
tertryck erindrar lina Romare då hän
fåger: Men tu , bvi dåmmer tn tiu brnder,
elUv tu andre, hvi föraktar tutin hroder?
Ty vi made alle ftä fram for Chrifti Dom~
(loi. Cap. 14 ; 10. Och vär Frålfare ]E-
fus, belkrifver fjelf omftåndeligen detta
fitt Konungfliga och Majeftåtijka dom-
mande Match, 2s: gx. m. m, fåfoxn
hän det åfven fkulle forråtta til fin mån-
nifkliga natur. Den tredje råttighccen
år ftraff-och belonings-råtrigheten , fom
vår Frålfare tilkommer fåfom Konung,
dcn år på det nårmafte förenad med
Doms -råtten, och år icke annat ån en
råttmåtig Doms vårkftällighet, om hviU
ken åfven Paulus mårkeligen talar, 2 Cor.
S : 10. Fi made alle uppenharade varda fhr
Chrifti Domftol, på tbet hvnr och en (kali
ja ejter Joni hän handlat bafver medan hän
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lefde, ehvnd tbet ar qodt eller ondt. Utom
denna makt forlorar fig hela den Ko-
nunglliga myndigheten, och hans fpira

af defs fiender med forakc, och
de lydige underfåtare fakna fitt befkydd.

Men låt ofs ock rned några ord om-
rora hans fkyldigheter. Det horer den
til, fom vil göra fig beråttigad ett Ko>
nunga namn, förll' at genom egen flit
och tapperher forvårfva fig ett Rike,
Detta har vär JEfus viflfcrliga gjort,
och det med obelkrifvelig rnöda, fom
vi nyfs hörde För det andra, horer
til en Förftes PKyldigheter, at få vidr
fom möjeligit år, pä inkråktarens be-
koftnad utvidga fina riks-grånfor och
föröka lina underfåtares antal. Jag ta-
iat hår icke for rof eller Regenters åre-
lyftna och med fina underfåtares blod
fölade erröfringar. Jag handlar allenaft
om dtt hogft billigt åtcrtagande af fitt
rike och flafvars frålsning från tråldora.
Sådant måfte ofelbart hora godaKouungar
til. Men i fynnerhet tilkommer det A-
rones Konung JEfus, at genom fin kal-
lande röft och fin andas krafriga vårk-
ningar utvidga hår pä jorden fitt Nåde-
rikes grånfor, dem fatan och hela mörk-
fens makt på alt fått föka at infpårra.
Det horer honom til at båra det ena
förlorade fårer efter ddt andra til fin
hjord.Luc. 15:4, m. m. Dårföre betygar
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han ock för fjelfva de trogna Judar,at
han alt for ofta fökt forjamla dem , Jåjom
bbnan för/amlar fina kycklingar under fina
vingar. Matth. 23: 37. Det tilkommer
honom at fluta den ena flafven efter
den andra utur plågors f jåttrar, och för-
f åtta dem i friher, at de fralfte jrån fin a
ovänners hand måtte tjena bonom utan fruk-
tan 1 beligbet ocb rättfårdighet för bonom
l alla fina lifsdngar. Luc. 1: ' 74, 75.
Dåifore befallte han fina Lårjungar gå
ut i heia verlden och kalla fyndare til
fin nådes gemenfkap : Dårfore opnar han
fina kårleks armar at låcka dem til fig:
Dårfore låter han fin ande våcka, rö-
ra, och draga dem til fin falighets ge-
menfkap, at hans nådes hus, det år
hans Nude-rike måtie varda fullt med
frålfta fjålar Luc. 14: 23. För det tre-
dje tilkommer en Konug at på ale up-
tånkeligit fått befordra fina underfåtares
lyckfalighet. Detta har vifierligen vä-
rit, och få långe hans Nåde - rike va-
rat* på joiden, blifver hans dageliga be-
mödande. Men hårtil höra åter tvån-
ne ftyeken, nemligen förft, at han föf-
varar deni ifrån afFall och för det an-
dra at han förefer dem med alla deras
behof. En herde föker vift at fkydda
fin Hjord, at ingen af dem fkall förvil-
las eller råka i ulfvens kåftar. Vår JE-
fus er, fom han fjelf betygar, den gode
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herden ; then Jom legder år och icke dr her-
den, hvilkoni fåren icke tilhora , hän
Jer ulfven homma ofvergifver hän faren
och flyr och ulfven bortvycker och fbrfking-
rar fären , men fåger hän: Jag dr den
gode herden och jng läter mitt lif for fa-
ren. Joh. io; n, 12, 14, ij. Dårom
vitnar ock hans mårkeliga förbon hos
fin himmelfkeFader. Joh. 17, Och aldra-
måft hans mångfalliga fin förfamlings
lemmar lemnade förvarings - medel och
andeliga vapen med hvilka hans trogne
kunna flåcka alla hins ondas glödande
Ikotr, dem Apoftelen Paulus lika fom
Utur Guds andeliga ruft- kammarefamlat
tilfammans och fatr fina rrogna Ephefer
i hander, at med dem vårja fig frän
affall. Eph. 6; 10-- 18- Men vår ftore
Konungs vård ftråcker fig åfven ril al-
la fina underfåtares behof. Goda Ko-

gora fig underråttade om fina
underfåtares filftånd, at de måtte kuo-
na bifpringa dem med hjeip uti allehan-
da deras åligganden, men hvarken kan-
na de dem rått, ej eller ftår det altid
i deras makt ar bifpringa dem , uran mi-
lle ofta med Ifraels Konung fåga til en
nodftåldt underfåtare: Hjelper icke HEr-
ven tig, hvndan fkulle jag hjelpa fig ? 2.
Kon. B. 6; 27, Dåremot år vår Ko-
nung en allverande Gud Joh. 2: 24. en
alsrnågtig HErre, Matth, 28: sg. en vål-
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gorande Konung, Tom dårföre heter hjel-
pare. Zach. 9; 9. huru myckec godc
kunne vi icke då forefe ofs af honom?
Huru hjerteligen kallar hän dem icke
til fig ? Matth. 11: 28- Har vål någon
kömmit ohulpcn ifrän honom? David
uphöjer denna hans godhet altför ofta,
och ralar i fynnerhet mårkeligen om den
PC 23. och fåger: HEvren är min herde
mig [kali intet fattas , hän fåder mig pd
en grön ång och fbrer mig til frifkt vntn.
m. m. Och fåfom hans underfåtares be-
hof åro mångfaldige, få år ock hans
hjelp och vålgårningar otaliga. De råka
med en Hifkia ofta i fjåla-nod och ro-
pa: Si om tr&fi är mig fior ängflan , men
de vånda lig til JEfum och få hjelp, få
at de med glådje bekånna och fåga,
men tu HErre JEfu lätfl tig värda om
Viinaf jäi ganfka bjerteliga , at hon icke
fördävfvas Ikulle , ty tu kaftade alla minä
fynder hakoni dig, Ef. 38 t 17. De falla in
i fvåra lekamliga fjukdomar, då gå de
med den fpetelfka til JEfum och fåga:
HEvre vilt tu, fd kant tu gbra mig renan
eller hjelpa mig. Och hän råcker ftraxc
ut fin hand at hjelpa och fåger trofte-
ligen : Jag vil och jag kan , jag gor thet
ock. Matth, 8: 2, 3. Ja hän år deras
hjelp i fjelfva dåden, få at de kunna få«
ga; Dåden är upfvolgen uti Jegren. Och
Gudi väre tack fom ofs jegren gifvit haf~
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vev genom vår HErra JEfum Chn/him. i.
Cor. ty.

Således forvalrar nu vår Frålfare
fitt egenteliga Konungarike hår på jor-
den, fom icke annat år ån hans kyrka
och förfamling, få långc Nåde-tiden
varar: Men jutt hår fiutar fig ock det-
ta Rike, och fåfom hamhafver fått det
af fin himmelfke Fader, fom fåger ut-
tryckeligen genom David; Jag hafver
infatt min Konung pa mitt belga herg 'Li-
on. Pf, 2: 6. Så fkall hän ock efrer A*
poftelen Pauli intygan , vid verldenes ån--
da, ofverantvarda Gudi och Eadremm Ri-
ket och aflågga ali Herradome och alla bf-
verbet och väldigbet , fedan hän fä långe
regerat td thes han lagt alla (hui fiender
under Jina fotter. 1, Cor. 15 : „24 Da be>
hofva hans trogne icke mera något for-
fvar, ry doras fiender aro flagne, då
hehofva de icke mera något underhåil,
ty evig glådje fkall vara pä theras huf-
vud , ingen lag, ty dår gifves ej mera
någon ofvertrådelfe, ingen dom eller
ftratF. Således uphörer detta Rike af
fig f jelft. Men ett annat upkommer då,
fom kallas med råtra hårlighetens Rike
och befiår i den ofåjeliga och eviga fåll-
het, fom aha Guds barn i fållfkap med
dc heliga Anglar åtnjiua uri Guds hår-
lighets åfkädande, hvareft FiF-rren JE-
fus Chriffus vår Konung fkall regera
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öfvcr lina förlofta, åfven til fin maa-
nifkliga natur, tilfammans med Fadrc-
rom och rhen Heliga Anga i alla evig-
het, och i detra affeende fåger ångelen,
at på hans rike jhill ingen ånde vara,
Luc. i: 33. Det år här fårft, fom hans
Herra dbme [kali råtr flort varda och pä
fr iden ingen ånde. Ei’. 9; 7.

§. 24.
Sedän vi nu fåledes omrort och för-

klarar vår Frålfafes trenne åmbeten, bö-
re vi åfven något i korchet nåmna
ferikildt 0111 hans förnedring och uphö-
jelfe. Nödvåndigheren af JEfu förne-
dring viiar fig lårteligen för ofs når
vi becrakte tvånne af hans Åmbeten ,

nernligen der Ofverfta - Prefterliga och
Prophetifka; ry urom någor förnedran-
de hade hän omöjeligen kunnar under-
gå de fmårtefamma rnarter och plågor
ja fjelfva doden, fom den borde utftå,
h vilisen fisulle betala vår fkuld och ut-
ftä vårt ftraft. I lin Guddomeliga hår-
lighets glanrs hade hän ej eiler kunnat
vara vår Lårare j männifkorna hade flytt
för denna Guddomeliga fynen, fåfom
Kraels barn för HErrans hårlighet på
Sinai berg. Hän fkulie aldeles fåfom
månnilka tala med månnifkor och låra
dem falighetens våg genom rrona, i an-
feende hvarri! ett fådant fornedrande
var oumgångeligir.’ ' Den



Den fig förnedrande Perfonen var vål
i geinen at rala jEllis Chriftus, fåfom
Paulus åfven kallar honom, då hän om-
rörer denna Hans fårnedring Phil. 2; 5.
hviiker namn innefatrar hela hans Per-
fon , och fåledes båda naturerna, hvil-
ket dock bör tagas med varfamhet och
kan få fågas i anfeende dårtil, at bå-
da naturerna åro med hvarannan på det
nårrnafte fä forenade , at det fom tilkom
den ena naruren, åfven i kraft dåraf
kan fågas om hela Chrilli Perfon. Men
at rala tydeligen må vi veta, at det in-
galunda var den Guddomeliga naturen
fom fornedrades, utan den månnilkliga;
ty fåfom Gud år och blifver i alla e-
vighet en oombytelig Gud, fä kunde
ock JEfu Guddomeliga natur ej under-
gå någon föråndring eller fornedring,
utan hörer den egenteligen Chrilli mån-
nifkliga natur dl; ty den Guddomeliga
kunde hvarken lida eller do.

Men vi böre vid denna JEfu fårne-
dring i fynnerhet märkä tre ting, nem-
ligen forft hvaruti den beftod, for det
andra, huru denna defs belkaffenhet be-
vifes ai den Heliga Skrift, och for det
tredje hvad forrättningar , eller rättare
fagdt, hvad llycken af JEfu vandel ho-
ra hit. At korteligen belkrifva Chrilli
fornedring, år den icke annat ån en af-
eller ned låggning af Guddomeliga egen-
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fkapernas bruk och ett antagande af mån-
nifkliga fvagheter och böjelfcr. Atrått
foritå detta, böre vi erindra ofs hvad
redan forut år tydeligen förklaradt, nsm-
ligen at Fråifarens JEfu månnilkliga na-
tur i fjelfva afidfen, i kraft af den Per-
fonliga foreningen och den dåraf flytan-
de egenfkapernas meddelning, blef del-
agtig af alla Guddomeliga cgenfkaper;
och emedan hän fom nyfs fades, med
deras fullkomliga bruk ej kunde forråt-
ta och fullborda fkf forfonings ämbete,
afiade hän de Guddomeliga honom med-
delta egenfkapers bruk, men ingalunda
allas, ry några af hans Guddomeliga
egenlkaper voro for honom til en rått
förvaltning af lirt Prophetifka åmbere
aldeles oumbårliga, fåfom hans allve-
renbet, at kanna månnifkors tankat,
och at veta forkunna tilkommande tina-n ’

och hans allmakt, at genom Guddome-
liga undervårk bevifa fig vara fånd af
Gud. Hans förnedring beßod vida-
re uti ett vårkeligir antagande af mån-
nifkliga bojelfer och fvagheter. En Gud-
domelig Perfon, fådan fom Chriftus
i aflelfen var blefven, var åfven fkild
från alla månnilkliga fvagheter. Men
vår Frålfare antog lig dem , få at vi
låfe ora honom at hän var hungrig
Marth. 4; 2. rontig Joh. 15: 28. fat-
tig, Matth, 8-‘ 20. bedrofvad, Joh. 12:
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27. och gråtande Cap, ti ; 35. med me-
ra. Men at anna vinna häruti mera ty-
deligher, anmårke vi förft, at JEfu för-
nedring egenreligen at tala icke beftod
uti fjelfva mandoms anammelfen, ty det
var icke Guddomen fom förnedrade fig,
ehuru den at utmårka högden af JEfu
kårlek, kallasotta af åldrc och nyare Lå-
rare en förnedring. Den månnifkliga
naturen blef eller ingalunda förnedrad
i aflelfen, utan råttare fagdt uphogd ge-
nom den Guddomeliga naturens före-
nande dår med, ry om förnedrandetha-
de beftärt i mandomens anammande , få
borde Chrifti uphöjande åfven tvårr om
beftå uti defs afläggande, fom dotk al-
deles ftrider emot fakens råtta befkaffen-
her. Vidare anmårke vi, at den beftår
eller ingalunda i ett hdt och hållet
aflåggande eller afföndrande af ali Gud-
domfens fullhet ifrån den månnifkliga
naturen , ry hade Chrifti mandom gjort
det, Cå hade den perfonliga föreningen
emellan båda narurerne blitvit uphåfven,
fom dock aldrig (kedt eller fker i evig-
het, fom vi förut virat, och fes åfven
tydeligen af hans förhållande under fin
djupafte ' förnedring, hvareft icke ofra
fynas ftrålar af hans högher. För det
tredje erindre vi ofs, at den ingalun-
da eller beftår i ett blott fördöljande
eller undangommande af fina Guddo-

354



meliga egenlkaper; ty då bade hela hans
vandring i fattigdom, under fmårtor och
foragr, icke innehåliit något fådantvår-
keligit, då bade ock hela hans korsfå-
ftelfe och död varir idel forftällning och
inter vårkeligir Jidande, och til följe dår-
af ej eller kunnat vara fortjenande. Uran
bore vi för det fjerde anmårka, at hans
förnedring beftod nti viffa Guddomeli-
ga egenfkapers aflåggande, och mån-
nifldiga fvagheters antagande, få ofta
och i den mån , hän fant det nodigt til
lina forfonings - och låro-åmbetens råtra
förvaltande. Sä aflade hän til exempel
fin Guddomeliga allmagt, då hän låt fig
gripa, binda, liå och korsfåfta, fin odö-
delighet, då haa låt lina fiender tilfoga
fig en fmårte-och fmådefull dod; men
ej altid, fom vi forut anmårkte.

§• 25.
Huru enlig denna vår forklaring år

med den heliga Skrifrs meddelade vit>
nesborder, kunne vi lått finna af de for-
nåmfta ftållens anforande och forklaran*
de, fom handia hårom. Det fornåmfta
bland dem år litan tvifvcl Phil. 2:6,7, g.
hvareft det heter, at JEJus Chrijlus , antoi
ban var i Guds fkapulfe , råknade ban icke
for rof Gudi jåmlik vara , ntan förnedrade
Jig f 5 tagandes på fig en tjenares fkn-
pelfe ocb vardt lika fom en annor månnifka
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och i äthäfvnr filmien Jom en männifka ;

odmjukade fg fjelf ,
miyA /ydrg m til db'

den , ja in til korjens dod. Uti deffa or~
den befkrjfvas ock tvånne cing, nemli-
gen förft det tilftänd hvanui lian var för
iin fornedring, nemligen at hän var uti
Guds fkåpelfe, Tom beftod dåruti at
vara jämlik med Gudi, det år i lika åra,
majeftåt, magt och hårlighet fom Fa-
dren var, och det heter at Chriftus icke
råknade detra lyckfaliga tilftåndet för
rof, var icke fä intagen dåraf och med
fit begår därvid bunden, at hän hållre
ville låta hela mdnnifkoflägret forgås,
an fåtra fig fjelf i miftning af denna
Guddomeliga lyckfaiigheten. Det andra
fom hår befkrifves år fjelfva fornedrin-
gen fom förklaras, hvanui den, i gemen
beftod. Paulus brukar hår et ord i Gre-
kifkan , fom, om vi af andra ftållen, dår
det förekommer, inhämte defs råtta be-
mårkelfe, fåfotn Rom.4;i4. iCor. 1:17.
Cap, 9: 1 )■. få kunne vi finna, at detjuft
icke innebår et görande aldeles til inter,
uran afdragande af det fom helt och full-
komligit år, få at meningen blifver den:
hän aiiade et fullkomligit bruk af lina
Guddomeliga egenfkaper. Den beftod
ock i et vårkeligit antagande af en tje-
nares fl<åpelfe, och vardt i åthåfvor
funnen fom en månniflea, det år lian
foddesicke ailenaft fom en månnifka, uran

356



anfog åfven månnifkliga fvagheter j men
ingalunda nfigra öfverrrådelfer s ty han
var aldeles uran fynd. Han föröd-
mjukade fig til döden ja in til korfens
dod,hvaruti hans aldradjupafte fornedring
beftod. Det andra fpråker fom handini*
hårom, och vi i fynnerhet mårke s år
Ebr. 2: 7. Tu hajver en liten.tid låtit ho-
nom bfvevgifven vara af ånglavna. hvilket
råtteligen öfverfatt borhera: Tu hafver
fornedrat honom en liten tid under ång-
larna , eller gjorr honom ringare ån\
ånglarna. Hvaraffesat hans fornedring
ingalunda beftod i et blott döljande • ty
under alt döljande hade han åndock for-
blifvit lika hog och ftor fom forr, men
hår var et vårkeligit forringande,- eme-
dan han var under ånglarna. For öqz
tredje må vi hår anmårka, 2 Cor. B*. 9«
hvareft Apoftelen fåger: J veten HER
Vdns JEfu Chrifti vdlviljoghet , at andock
han var rik-, vardt han Hkväl fattig for
edra [kuli. Hår påminner han fina Cö-
rinthier, huru JECu kårlek formått honom
at ifrån en . Guddomelig rikedom , årå
och majeftåt blifva fattig, det år aflågga
til ftörre delen alt detta och blifva var-
keligen fattig och ringa. Men vi få ej
tid at anföra flera.

Andteligen- må vi ock förklara hvad
ftycken af vår Frålfares vandel egente-
ligen bora råknas til denna hans för-
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nedring. Den Apoftolifka tron anforer
hår fex ferfkildta ftycken, fåfom hit
horande ,

dä det heter: hvilken aflad år
af then Heliga Anda , född af Jungfru
Maria , pinter under Pontio Pilata, kors-
fåfter, doder och begrajven\ men vi fin ne
vid förfta påleende, at det hade kunnat
upråknas långt flera, om hela JEfu van-
del i fornedringen fkulle anföras , få-
fom bland annat hans förakt, blodfvett
i Gezemane , hudflångning och rörne-
kroning med Hera ; de hade ock kun-
nat fammanfattas i fårre omftåndigheter,
i fynnerbet år den omftåndigheten at
Chriftus blef pint af Pontio Pilato , ehu-
ru rigtig och fann, dock icke f å huf-
vudfakelig at den icke i en få koit tros-
bekånnelfe kunnat umbåras, Men vi
bore veta at Chrifti namns bekånnare
hafva efter hand intagit håruti det ena
ftycket efter det andra, alt dårefter fom
den Chrifteliga låran velat bortblandas
nu af en nu åter någon annan kåtrare,■ til at urfkilja fig ifrån dem och at bi-
behålla fin låra uti en med Guds ord
aldeles öfverensftåmmande renhet. Men
låt ofs likvål af denna anledning litet
nkmare betrakta vår Frålfares ringhet,
ty den blifver oförnekeligen det krafti-
gafte bevis at öfvertyga ofs om hans öf-
verfvinneliga kårlek fom bfvergår alt
kanfkap Eph, 3: 13, och aldrig nog kan
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fartas af fyndare. Som vi forut anmårkt,
kan vål fjelfva mandoms anammelfen
icke råknas cil hans fornedring, få vi-
da Guddomeliga naruren, egenreligen at
tala, ej kan undergä någon foråndring,
och den männifkliga juft i fjelfva man-
doms anammelfen blef af den Guddo-
meliga fmord och uphojd , famc delag-
tig gjord af Guddomeliga egenfkaper.
Icke defto mindre blifver onekeligit at
hans fornedring juft börjas hår i fjelfva
aflelfen; ty den månnifkliga hade icke
förr fått denna delaktighet, an hon åf-
ven afiade des fullkomliga bruk, och
åtog fig en tjenares fkåpelfe , han dval-
des i iin moders lif det Jopp af dagar
fom andra fofter, ehuru han var helig
och utan fynd. Vifierligen en ganfka
djup fornedring af en få hog perfon,
för vår (kuli. Icke mindre ringa var
hans fodelfe. len ringa ftad, af en rin-
ga moder framfodes han til verlden;
hans linda var tvifvels utan efter mo-
drens omftåndigheter åfven ringa och
en krubba blifver hans hårbårge. Hans
omfkårelfe tilfogar honom fmårtor i fin
fpådafte barndom. Han blifver ftraxt
en flyktinge til Egypten, han upvåxer i
ftörfta ringhet i Nazaret, han blifver
iina foråldrar underdånig hela fin ung-
doms tid. Han underkaftar fig en re-
ning i Jordans flod genom Dopet, den
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hän fom en helig Gud icke behofver,
Och ftraxt dårpå föres hän i öknen at
undergå de härdafte frettelfer af månnk
fko flägtets ftörfta kcnde, med hvilken
hän kåmpar och Gudi låf! fegrar; hän
måfte ucftå hunger och törft och äger
icke, ehuru hän var hjmmeiens ochjor-
denes HERre, at liira kr hufvud under;
haa vandrar kera refor omkiing judeen,
Samarien och Galileen och predikar of’
ta kg trott. Hän ligger ofta på kna
knån och ankgte for lin himmmelfke
Fader och beder för fyndare : hän bar
fmålek och förakr, lider förföljelfer och
utgjucer tårar. Men hans kdtta kunder
nalkas: hän går kna nlågor o-odvilligt

• i c j ° /-» oinl rnotes och malte le lig forradas at
kn egen lårjunge och apoftel. Hän tvår
fjelf kna lårjungars fotter; hän vandrar
dl Gezemane

,
dår falier hän ned af ån-

gclt och förfkråckelfe, Hela månnifko'
llagtets fynda ikulder famlas på honom;
hän klagar, våndas och beder rils en
blodig fvett flyter af hans heliga kropp
och fårgar fjelfva marken i Ortagården
med et ofkyldigt blod. Hän tager ftyr-
ka til kg och går med munterhet kn
förrådare til mötes, fom fårar honom
med en mordifk kyfs. Hår gripes och
baftas vår Frålfare, då et famladt blod-
torfligt Råd förbidar hans ankomft,fom
uran långa omgångar ellei* underfåknin-
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gar flåcker fin bitterhet på honom med
en dödsdom, den de om mårgonen bit-
rida dårpå ftadfåfta. Derca grymma Rå-
dets tjenare inftåmma med lina herrar at
genom fmålek och fpott föröka hans
iidande. Hvarken Pilari eller Herodis
vitnesbörd om JEfu ofkuld kunde ftilla
deras håmd. Han hudflånges på det fvå-
rafte, men utan någon medömkan hos
fina fiender. Ingen fmålek, kinpuftar,
törnekrona eller med begabberi iklådd
purpur kåpa kunde göra det. Deras blod-
törft var la håftig at den ej kunde flåc-
kas med mindre an fidfta droppan af
JEfu blod. Ack ! han får då fin döds-
dom at korsf åftas: han bar fit kors ,

uphånges och faftfpikas på korfet midt
emellan tvånne röfvare. Han kan i fjelf-
va döden ej vinna fina fienders medöm-
kan , fom an rifta fina hufvud och be-
fpotta honom. Men det fafeligafte en
mörk ftund af 3 timmar öfverfäller ho-
nom : han blir på en gång öfvergifven
af Gud och månnifkor. Han fmakar
den hogfta bitterhet af helvites ångeft,
fom öfverföll honom på en gång un-
der det korfets fmårtor tilvåxre för hans
kropp : han våndas och åndteligen med
et ftort rop upgifver fin anda. O forg
och nöd , fi Gud år död och uppå kor-
fet dråpen, den har vift en fjål af ften,
fom ej varder hapen. Ofs fyndare bör
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flikt ej fe forutan gråt och tårar, ty det
år vår ondfka fvår fom Guds Son få
fårar. Här Hurades vår Fråifates dju-
pafte fornedring, men emedan hän, ehu-
ru uran ar undergå någon forvaadling,
lag til lin kropp dod til tredje dagen ,

och oagcadc hans begrafning var ganfka
hederlig, hän ej eller mera kånde nå-
gra fmårtor , kan åfven denna hans be-
grafning och hvila råknas häilre hit åa
til hans uphojelfe.

o o§• 26 -

Sidft aterftår ofs, vålfignade Ahora-
re, ar åfven nåmna nägra ord om vår
dyrafte Frålfares JEfu uphöjelfes tilftånd,
Denna uphojelfe blef nödvåndig i rvån-
ne affeenden. Vi horde ar förnedran-
det endaft beftod i aflåggander af några
Guddomeliga egenfkapers fullkomliga
bruk och en tjenares ikåpelfes anragan-
de. Chrifti perfon förblef fåledes nn-
der fjelfva den djupafte förnedringen
en Guddomelig perfon. Defs Guddome-
lighet kunde dårfore aldrig uphöra, ej
eller evårdeligen vara undangömd. Hau
var evig, dårfåre måfte hän ock blifva
det. Hän ågde åra, magt och majeftåt,
dårfore måfte de ock en gång uppenba-
ras. For det andra blef den nödvåndig
i anfeende til fjelfva återlöfnings vår-
ker. Såfom vår forfonare måfte hän
dyrt köpa ofs genom ftr blod til fin e-



gendom i fin djupa förnedring; fåfom
vår Prophere made hän Tom månnifka
umgås med månnifkor och låra ofs. Men
fom vår Konung och herde måfte hän
föra ofs til delakrigheren af fin förfo-
ning och genom magt befkydda och be-
vara ofs och åndteligen föra ofs in nti
fit förvårfvade eviga rike. I anfeende
til alt detra måfte Chriftus uphöjas och
komina i et fullkomligit årnjutande af fin
Guddomeliga magt och himmelfka hår-
iighet.

At mi vår Frålfare fåledes år vår-
keligen uphöjd, dårom vitnar den he-
liga Skrift på alt för många ftällen. He-
la den uo:de Pfalmen talar ganfka ty-
deligen om dcnna uphöjelfe • hvareft
hän föreftälles firtande på Guds högra
hand i Guddomelig åra och majeftåt ,

fåfom en Konung och en Segerherre
öfver alla fina fiender. JEfus förkunna-
de det famma för fina fiender med ftor
frimodighei; , juft då hän fäg den fmår-
tefullafte döden för fina ögon och få-
ger: Hdrefter fkolen jfä /e männifkones Son
pd kr afte»es hogra hand ocb komina i hiin-
me le s /ky , Matth. 26: 64. Apoftelen
Paulus talar i fynnerhet dårom fåledes:
Ta hafver en liten tid lätit bonom öfver-
gifven vara af Snglarna, men med avo ocb
pris hafver tu kront bonom , ocb jatt ho-
rnin bfver tina hdnders vdrk. Alt ting
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hafver tu lagt under hans fotter. I thet
hiin nti alt ting hajvsr honom underlagt ,

bafver han intet undantagit, thet honom ic-
ke underlagdt av , Ebr. 2: 7 , g. Och uci
Phil. 2: 9,10, 11. fedan hän i det fore-
gäende befkrifvit Chrifti förnedring ,

fågej* hän ; Therföve bafver ock Gud for-
bbjt honom och gifvit honom et namn thet
bfver ali namn år. At i jfEfu namn [ko-
lafig hoja ali knä , tberas Jom 1 himmeten,

på jordene och under jordene aro. Och al-
la tungor /kola bekånna at jfEfus Cbriftus
år HERren , Gud Fader fil aro. Flere be-
vis hårpå behofve vi icke anfora och
dcfle åro få tydelige, ac hans uphöjelfe
af dem ej allenaft kan oryggeligen be-
vilas, litan ock tildes råtta befkaffenhet
förftäs; få at Chrifti uphöjelfe mgalun-
da beftår uti et återtagande af den Gud-
domeliga naturen, emedan den famma
aldrig värit fkild ifrän den månnifkliga,
fedan de en gång i aflelfen blefvo med
hvarandra forenade. Ej eller beftår den
j ali Guddomelig åras återtagande, eme-
dan Chrifti mandom åfven under fin
förnedring haft och brukat flera Gud-
domeliga egenfkaper och dårfore inga-
lunda behöft återtaga alt. Utan beftår
den uti et fullkomligt nyttjandc af alla
Guddomeliga egenfkaper och förmåner
och uti et fullkomligt aflåggande af alla
månnifkliga fvagherer, få at hän nu



mera icke år under lagen, uran lagfens
Herre ; icke mera tjenare utan fjelf
HERre och Gud, icke mera fattig, uran
ågandealt, icke forakrad utan årad och
tilbeden af ånglar och månnifkor, icke
fvag utan allrådande, icke mera husvill
utan futande på Guds högra hand i
evigher,

§• 27.
Til detta Chrifti uphöjelfes ftånd

råknar åter vår Apoftolifka Tro i fynner-
het fem ftycken: då det heter: nederftigen
til helfvetet ; på tvedje dagen igen upflän-
den ifrån the doda; upftigen til bimla , fit-
ttmde på Alsmågtig Guds Baders bogva
hand: dadan igen kommande til at dömma
lefvande och doda. Och hvad nu der for-
fta af dem betråffar nemligen Chrifti
nedftigande til helverer, få mora dårvid
i fynnerherrvånne frågor, nemligen förft
om Chriftus verkeligen nedftigir til hel-
verer eller icke ? om han nedftigir i de
fordomda andars rum och dår vifat fig
en Herre öfver dem ? eller om dårmed
förftås JEfu nedftigande i grafven 9 och
man vidgår gerna, at denna fak icke
egenreligen rorer vår rros och falighets
grund; hvarfore ock falig Doft. Luther
yttrar lig hårom mycker varfamr, då
han fåger figrro, ar Chriftus fönderbru-
rir djåfvulens vålde och ar han hvarken
vii fåga eller vcta mera hårom. Flera
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Skriftenes fpråk fom hårom anfåras åro
af den befkaffenhet, at de ej nog tyde-
ligen bevifa det fom un dem fökes,
hvarföre jag ock går dem forbi. Det
klarafte i denna delen är uran ali tvif-
vei. 1 Petr. 3 : ig, 19. hvareil Apofte-
len Petrus forfr fåger om Chrifio at
hän ar lefvande gjord efter andm och ftraxt
dcrpå heter det: 1 them famtna gick hän
bort och predikade for andarna i fdngeljet.
Hvad andar hän hår förftår förklarar
hän tydehgen i det foljande, nemligen
deras fom icke trodde i Noachs tid , och
emedan de icke kuntia annorftådes vara
an i afgrunden, fynes däraf, då menin-
gen rages enfaldigt efter orden ,

ar vår
Frålfare fedan hän blef lefvande ifrån
de doda , i fjelfva verket nederftigit til
helvetet. Den andra frågan, fom hår-
vid upkommev år den , om då detta ne-
derftigandet horer til hans uphojelfe el-
lei' fornedring? det fynes falla af lig fjelf
ar den hållre måtre råknas til hans up-
hojelfe ån fornedring, emedan den fkedt
fedan JEfus blifvir lefvande gjord efter
fin dod; ty då hade mera ingen for-
nedring rum, Dock hårpå ligger foga
magt, allenaft de ofriga flyeken fom hår
upråknas af hans uphojelfe, äga fin fulla
fåkerhet och grund, och den äga de
Gudi låf! få ftark, at alla helvetes por*
tar ej kunna blirva dem ofvermågcige.
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Hit hörer fåledes for det andraChri-
fti upftåndelfe ifrån de döda. Snart fagdt
den ftörfta artikel i hela våv Chrifteliga
Tros bekånnelfe; ry ftår den , få ftår
hela vår tros grund bergfaft och oror-
lig, men faller årer den, få ramlar he-
la vårfalighets byggnad ofver ånda, fä-
fom Apoftelcn Paulus tydeligen vifar det
i i Cox'. 15:17. då hän fåger; dr Chriftus
icke upflånden, få dr vår tr o fdfdng och
få äre vt- nti vara fynder. Men Gudi låf!
den ftår ock helr oryggelig. Ty forft
hafva alla fyra F.vangelifterne noga och
tydeligen befkrifvir den. En fanning,
fom de formodeligen alla, men årmind-
ftone Matrheus och Johannes fjelfve,
värit åfyna vitnen ril, hvarfore ock Jo-
hannes flutar fin beråttelfe hårom fåle-
des: Thenne Jr then , fom vitnar hårom
och then tbetta fkrifvit hajver , och vi vete
at hans vitneshord dr fant , Cap. 21: 24.
Och på et annat ftåile nåft förut fåger
hän: Then tbetta fdg hafver tbet viinat,
och hans vitnesborä dr fant ■■ pd tbet j
tro fkolen , Cap. 19:35, Denna beråttelfe
blifver få mycket rrovårdigare, fom lå-
ran och fanningen, den de virnadeom,
icke rilfkyndade fina bekånnare hvarken
åra, rikedomar eller goda dagar, uran
tvert om det ftörfta foragt , de pinfam-
mafte plågor och åndreiigen ät alt for
rnånga en hånlig och fmårtande död,

Cap.



Cap. 16: 2,3, 4. Hvad kunde då hafva
formått dem at frambringa en ofanning
af få fvåra följder for dem fjelfva? el-
ler hvad framgång hade yål en ofann
beråttelfe om famrida hånddfer kunnat
hafva, då låran om JEfu upftåndelfe lik-
vål i en haft utbredde fig. Hvad vifs*
het måfte icke Saulus fått i denna fan-
ning, då han gick öfver,' ifrån en Pha<
rifee och et ftort hopp om en lyckelig
framtid, til en förfoljd och föraktad Chri-
ften. Han åberopar fig i dsnna fak mån-
ga JE(u uppenbarelfer efter fin upftån-
delfe, bland hvilka han befkrifver i fyn*
nerhet en fåfom ganfka mårkelig, dä
mera ån femhundrade bröder fågo ho-
nom lefvande efter fin dod på en gång,
af hvilka ånnu månge lefde då Paulus
lkref detta, 1 Cor. 15: 6. Huru kunde
dä en fådan fanning doljas eller dragas
i tvifvelsmål?

Efter fyratio dagars vandring hår pi
jorden efter fin upftåndelfe, under hvil-
ken tid han ej mera kånde nägra fvag-
heter eller var til fin lekamen bunden
vid de rörelfe-lagar, fom annars åtfölja
kropparna, berårtar Evangeliften Mar-
cus at ban vavat uptagen i himmeten , Cap.
16: 19. och Lucas gifver nårmare vid
handen, at detta fkedde i lårjungarnaS
åfyn , eller i fynlig matto, fedan han alt
forut anftaltat med fina lårjungar hvad
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fom hörde til hans forfamlings vård och
urvidgande. Han fortåljer ock huru hans
lårjungar ftått och fedt på denjaa hans
fegerfard , fom fåledes fkedt fmåningom,
tildes at er moln tog honom bort utur
deras -fyn. Hvårvid ivanne åriglar for-
fåkrade dem dårom, at tbenne JEfus
fom nu uptagcn vardt ijrån ibem i himme-
lein, ban fkulle dn en gång fd komvta ddr-
ifråtr, fom de nu bade fedt honom upfarä ,

Åp. Gern. r: s-—sr. Och detta var det
tredje fom horer til hans uphojelfe. Men
hårvid må vi vål mårka

, at det inga-
lunda var någon lekamlig, elementarifk
eller fynlig himmel dit han upfor, faft
han i lårjungarnas åfyn for upåt, Ty
Konung Salomo betygar at alla himlars
himlar kutina icke begripa honom , 2 Crön.
2: 6. och Apoftelen Paulus fåger om
Chrifto at han var högre an himmelen;
Ebr. 7:36. utan måfte vår JEfus vara up-
faren til de fallas eviga boningar, hvar-
eft han lofvat vara tilfammans med fina
titkorade, Joh. 14:3. och Apoftelen Jo-
hannes forfåkrar ofs dårom, at vi dår

fkole få fe honom fdfotn ban dr, 1 Kp. 3: 2.
Och Paulus lofvar at vi fkole blifva vdr
HERranom altirt', 1 TheiTal. 4: 17. Men
det blir ock rillika vift, at han dår må-
fte vara uphöjd til en Guddomelig åra
och majeftåt, fom vida'ofvertråffar alt
hvad de falige dår åtniuta, emedan det
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ftår om honom, at hän upjor åfver alla
himlar pa thet hän [kiille alt ting upfylla ,

Eph.4;io. och at banbor nti et ljus ther in-
gen tilkomma kun , 1 Tim. 6: 16. Men vi
vidgå gerna, at vi hvarken vete hvar-
eit eller hurudant detta rum år, ty vi fe
aUenafl mi uti et mhrkt tai , men fkole en
gång genom vår Fråifares nåd fä fe ha-
noin anfigte mot anjigte , 1 Cor. ig: 12. Alt
hvad.vi vete härom är at vär broder,
vår Ofvedle Preft och vår Konung til
fma bäda naturer åtnjuter hogfta Gud-
domeliga lyckfalighet, och detta kan
emedlertid vara nog for ofs.

For det fjerde bekånne vi om vär
Frålfare at hän firter på Guds Faders
hogra hand , hvilka ord ingakmda kim-
na tagas efter iin egenreliga lydelfe, eme-
dan Gud fåfom en Ande icke åger nå-
gon lekamlig hand eller lemmar, ej el-
let kan JEfus fåfom en alleftådes når-
varande Gud blifva på någor vift ftålle
fittandes, uran bereknas med Guds hogra
hand hans Guddomeliga allmagt, med
hvilken hän ilyrer och regerar hela verl-
den. Aldeles uti en fädan mening ta-

ges detta ordet i hela den heliga Skrift,
når det nyttjas om Gud, och Konung
David brukar det i fma Pfalmer tjugu-
fem ferfkildta gånger i lamma bemårkel-
fe. At fitta åter på Guds hågra hand år
icke annat ån at blifva delagrig af fam-
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ma magr, åra och majeftåt fom Fadren
och fullkomligen utofva den famma. Så
förekommer der til exempel: Pf. 132:
it, HERren hafver fvorit Davidfannan ed,
tber fkal han intet ifrån tråda. Jagfkal
fåtta tig tins lifs frukt uppå tin ftol ,

hvilket vii {å myckec fåga at Davids
lifsfrukr eller någon af hans efterkom-
mande fkulle regera efter honom. Når
det dårfore fåges om Chrifto, at hari
fitter på Guds Faders högra hand, be-
teknar der, ar Chriftus icke allenaft til
fin Guddomeiiga, utan ocktilden mån-
nifkliga naturen åger och utofvar ali Gud-
domelig magt och ftyrelfe aldeles lika
med Fadrenorn, hvilket nog tydcligen
beftyrkes af ganfka många Skriftenes
rum. lag; vii allenaft nåmna nåora få.
Konung David ralar i andanom oeh få-
ger: tiEßren fade til min HERra: jått
tig på minä bbgra hand , och han forkla-
rar hvad derra hade ar innebåra i den
följande verfen, dår der herer : var rå-
dandes ibland tina fiender , Pf. 110: 1, 2.
Apoftelen Paulus ralar hårom fålunda t
Sonen i fin anragna mandom ar Guds bar-
lighets (ken ocb hans våfendes rätta heläte,
och bar alt ting med (it kraftiga ord. Det
år, regerar med fin allmagr och fitter på
Majeflåtfens högra fido i Ebr. 1: 3.
Hårlighetens Eader , f åger famme Apo»
ftel upväckte Cbriftum tfrån the dada' ocb

Horn. F. Voi, VI St. 3. B b fat*



jatte honom pd fin hogra hand i himmeten:
åfver ali Ebrfiädome , vålde , makt , Herra-
ahme ocb alt tbst jom nämnas k an

,
ieke

aUemfi i thenna verldene, utan ock i tben
tilkommande, Eph. i: 20, 2!.

Andteligen hörer ock ril Chrifti uphö-
jelfe för dec femte, at hän år igenkom-
mandes ifrån himmelen til at dömma
lefvande och doda. Hvarvid vi förft
mårke vifsheten af denna mårkvårdiga
fidfta håndeUe i verlden för ofs mån-
nifkor. Förnufret kånner ej denna fan-
ning, men måfte erkånna des billigher.
Men uppenbarelfen år den, fom låmnat
denna for alta ogudaktiga fafande, men
for de trogna tröftefulla underrårtelfen,
och emedan Guds ord blifva lika oför-
ånderliga fom Gud fjelf, Matth. 24: 35.
kan om denna dagens vifshet intettvif-
veSsmål åga rum, om vi ej på en gang
vilje forneka hela den talande HERreiis
eviga fanning och varelfe. Enoch den
fjunde ifrån Adam hafver redan i verl-
denes begynnelfe förkunnat om denna
Guds Sons tilkommelfe til dcms och
fagr: Si HERren kommer med mång tu-

fende belgon til at fitta dom öfver alla ocb
flrajfa alla tbem Jom ogadaktige aro , m. m.
Jud. v. 14, 15. Den vife Konung Salo-
mo predikade i fin tid 3 at Gud /hali haj-
va fram aUagarningarfor domen m. m. Precl.
B, 12: 14. Och Apoftelen Paulus forfå-
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kr är de Athenienfer , at Gud hafver fatt
tn dag fore, på hvtlken han fkaU dbmma
jordenes krets , Ap. G. 17: 31. Men Frål-
faren gifver f jelf den äldraftarkafte for-
fåkran om fin tilkommelfe til doms, Match*
2j: 31. då han fåger, at Mannifkones Soti
(kali komma i fit majeftdt och alle belige
ånglar med hononi , då [kali han fitta påfinbårlighets fioi ', och befkrifver fedan hela
doms-procetTen. Perfonen , fbm hår fkal
domma utmårker Frålfaren fjelf i nyfs
anforda orden nemligen Månnifkones
Son, det år Cbrifti Guddomeliga pei*-
fon, fom år Guds och Marise fon ellei'
tillika Gud och månnifka. Dårföre kait
lar Apoftelen Paulus denna domllol eri
Cbrifti domftol, Rorn. 14: io. och 2 Cor,
5: iö. Perfonerne åter, fom fkok döm-
mas åro alla månnifkor både onda och
goda, ty Frålfaren fåger på nyfs an-
forda ftålle , at for bonom fkola fbrfatnlas
ali folk * Matth. 25: 32. Paulus fåger åter
flera gånger, at vi måfte alle» alle for-
famlas for Chrifti domftol, få at icke en
enda af hvad ålder, ftånd eller viikot"
han ock må vara j kan undgå at dår
infinna fig lefvande eller död , emedan
alla döda fkola förut upftå. Men hvad
tiden betrårTar når denna verldenes ali-
månnä dom (kai infalla, år det af JEfu
egna ord klart <, at dårom åro alla, bå-
de ånglar och månnifKor i fullkomlig
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okunnighet, och år denna hemlighet få
ftor, ar fjelfve vår Frålfare i fit förne-
drings rilttånd ej ågde dårom den aldra-
minfta vetfkap , Matth. 24:36. utan rar-
der den kommandes jafom en tjuf om natten,

1 Theffal. 5; 2. och fom en fnam bfver al-
la, fom bo på jordene, Luc. 21: 35. Ack!
vål den, fom HERren finner vakande
når hän kommer! men hårvid må vi
åfven erindra ofs, hvad Apoftelen Pe-
trus ej ville dolja for fma Ahorare,
nemligen at en dag for HERranom ar få-
fom tujende år, och tnfende år fåfom en
dag , och at HERren intet fördröjer fitt
Infte, fåjom fomlige mena thet vara för-
drojelfe, men hän hajver tålamod med ofs
och vil icke at någre Ilola forgds, utan at
hvnr och en vånder fig til båttring , 2 Ep.
3:8,9. Sjelfva domen fkal hållas i him-
melens (ky, dår (kola alle ftå til fvars
for lina gårningar, de fromme på do-
marens hogra, de ogudaktige på den
vånflra (idän

, och hvardera undfå en
dora efrer fma gårningar , nemligen de
fom genom trona anammat Medlarens
JFfu rening Ikola afhöra en vålfignad
kallelfe til et for dem rilredt rike, at
åcojura evig fållhet, men de andre en
forfkråckelig befallning at gå bort uti
en evig eld, Marth. 25:31. m.m. Ej ellei*
Ikal denna domen fakna vårkftållighet,
ty i det famma domen år affagd öfver
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månnifkoflågtet, fkal Guds allmagt flyt-
ta hvardera til lina rum. Dår fkole vi
ock då, vålfignade Ahorare, bland mil-
lioner, hvar och en få vår del, men ve
ofs i evighec, om vi då måfte emotta-
ga forbannelfens dom , och vråkas i et
evigt mårker, dår Guds vredes lågor
brånna utan uppehåll i alla evighet. Nu
år ån tid at undfly detta, och genom
trona förvårfva ofs del i de råttfårdigas
upftåndelfe j men ackl då år förfent.

.§. 28.
Hår flutar fig åndteligen i HERrans

namn vår betraktelfe om JEfu Chrifto
Guds Son vår HERra, den jag fökt be-
fkrifva for eder, förft til fin dyra per-
fon, och for det andra til fina vålgår-
ningar. Jag har blifvit för vidlyftig i
min betraktelfe, men åndock ofelbart
för kort i hvarje ferfkild omftåndighet,
då jag nödgats forbigå mycket af det
jag trodt mig bora fåga eder i detta få
vigtiga fom-vidftråckta åmne. Ingen fak
i verlden kan fqreftållas eder fom år ri-
kare på lårdomar ån denna: intet åmne
fom mera bor röra vårt hjerta, ån juft
denna artikel, hvilken lika fom utgju-
ter hela ftrömmar af JEfu brinnande kår-
lek på vårt hjerta, at fmålta ochupvår--
ma det. Men jag har på få ftållen i
f jelfva betraktelfen fått rådrum at leda
denna ftrom på hjertat af minä Ahora»
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re, och nu pålågger åter både tiden och
vidden af mit tai at ftraxt {Uita. Låner
allenaft ea liten handvändning Öron och
hjerta til minä fidfta ord ril eder i dag,
ho vet det kan fnart vara den fidfta
gången- J Teen Guds Son blifva mån-
nilka for eder {kuli, vandra fattig och
ringa i verlden, våndas och arbeta, tor-
ka blodig fvett och åndteligen dö af kår-
lek til eder. J hören honom vifa eder
vågen til himmelen; J kannen med hvad
trohet hän foker draga och lamla eder
fålom hönan famlar Tina kyklingar un-
der fma vingar. Frågen jdåicke hvar-
före g6r vär JEfus alt detta ? Jag fva-
rar på hans vågnar, hän gor det endaft
dårföre at j fkulle blifva hans egne och
lycklige i tid och evighet genom honom,
Hvad fågen ] hårtil? en arbetare år ju
{in 16n vård. Viljen j dock låmna den-
na dagakarlen, denna trogna arbetaren
utan lön? Nej ingalunda, uran Jåt ofs
betala honom lånen: lät ofs göra det
ftraxt i denna dag, at folen icke dårmed
nedergår. Hvad år det då för lön hän
ålkar af ofs? inter annat ån at j i dag
viljen blifva hans egne. Det år 3 med
blygfel erkånna at j, jag menar mängen
ibland eder fålr fjål och kropp til fyn-
denes och fatans flafveri, och med in-
nerlig långtan ropa efter denna JEfus»
§der Förloflärc, fatta och tilegna eder
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Hans fullkomliga forfoning, icke annor-
lunda ån en olyckelig, fom år på vå-
gen at drunkna, fattar med innerligafte
begår ooh der lifligafte hopp fin hjelpä-
re i handen och flåpper den ingalunda
förån lian undgått faran. Erinren eder
dock, at j ingalunda åren edre egne,
uran med JEfu blod dyrt kopte. J ho-
ren ju honom ril med kropp och fjål.
Men viljen j icke lyda mig och antaga
mit råd for JEfu fkiill, hafven j nog kali
blod at fe på alla JEfu fmårtor, fom
hän utftårt for eder, uran at roras af ali
hans kårlek; ack få gorer det då for
eder egen falighets fl<uli, for eder egen
vålfård: Eiler hvarfore viljen j do? det
år ftorra eder fjelfve i timmeligitoch evigt
förderf ? det vore fafeligit at med opna
ögon löpa emot helveter , nir ingen un-
danflygt vore, men det år mcra ån om-
keligir at fe fyndare godvilligt rufadit,
då JEfus Ghriftus banat ofs väg ril hirn-
melen. En få ftor blindhet och dårlkap
föder nodvåndigt af fig en tårande ån-
ger, men ack ! at den ej for någon af
eder komme for fent! ån vore tid at
yånda om til eder Förbarmare. Gorer
det i dag med et ångerfullt, uprigtigt
och nådfökande hjerta, Såfom eder Ko-
nung och eder herde vil hän taga lina
förlorade får på lina nådes axlar, och
föra eder til fin hjord, dår vil hän gif-
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va eder nåd och formåga at tjena eder
Frålfare, at blifva ocb lefva under honom
i hans rike och honom tjena i evig rättfår-
dighet, menlöshet och falighet.

$• 29-
Men Lutherus ilutar åfven denna an-

dra Artikelen i vår Trosbekånnelfe med
delfa märkeliga orden: Thet dr vtjferliga

fant , at betyga fin innerliga öfverrygelfe
om de hår anforda Guddomeiiga fannin-
gar. De håmtas alla af uppenbarelfen ,

ty kott och blod hafver icke kunnat up-
penbara ofs dem, men de angå ofs och
vår vålfård på det aldranårmafte. I det
foregående har jag hudit til at icke alle-
naft forklara dem for eder uran ock af
Guds heliga ord bevifa dem , at gifva
eder en fullkomlig öfvertygelfe om des-
fa himmelfka fanningar. Hvad fägen j
nu til alt detta? gifven j dem et omin-
git bifall och famtycke i edert hjerta ?

Jag hoppas vål at icke mänge af eder
finnas fom vilja neka dem, hålft j ifrån
barndomen vant eder vid at fåga: Jag
tror på JEjum Chnftum. Men huru vig-
tiga hafven j anfett dem? med hvad
rörelfe låft dem ? hvad tillåmpning haf-
ven j gjort af dem på eder fjelfva ?

hvad vårkan och foråndring har denna
Artikel åftadkommir på edert hjerta och
forbåttring i hela eder vandel? tron J
det at vår Medlare år och heter JEfus,
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fom ofs fortappade och fordomde fyn-
dare hafver frålft och forloffat ? kurnien
j med djupafte vordnads rörelfe betyga,
ack! ja, der år vifferligen fantj ry jag
fom varir en dodfens fange och fatans
flaf har erfarit kraften dåraf på min egen
fjål och hela mir hjerta. Han heter ock
Chrifius, detta år hans åmbets • namn.
Det fom åfven idag år taladt om honom,
år dårföre taladt på tbet j tro fkolen , at
JEjus år Cbriftus , Guds Soit, och at jge-
nom trona fkolsn hafva lif i hans namn,
Joh. 20: 31. Hvad fågen j hårril? kun-
nen j beryga for en hjertat ranfakande
Gud: dec år vifferligen fant, at tben fom
Mofes hafver Carifvit om i lagen och Pro-
pbeterna, bafve vi funnit JEfum af Naza-
ret, Cap. 1: 45. en dyr HERrans fmorda.
Ack! ar j då med Philippo viljen i dag
blifva hans trogne lårjungar och hans
dyra Nåderikes lefvande underfårare!
J hafven hörc at Guds Son den andre
perfonen i Guddomen hafver ftigit ned
ifrån fin Guddomeliga åras thron och
antagit fig vår månnifkliga natur och
gjort den delagtig af Guddomeliga egen-
fkaper, på det han i fin mandom fkul-
le genom fin dod löfa ofs ifrån dodfens
fångelfe. Hvad fågen j om denna fto-
ra fynen, denna ftora Gudaktighetens
hemlighet at Gud år uppenbar vorden
i kortet? beftyrker denna fak i dag i
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edert hjerta med et vordnadsfullt Araen,
ack! ja det år vifferligen fanr. Men hvad
fågen j i fynnerhet om hans vålgårnin-
gar ? hafva de lämnat något intryck up-
på edert hjerta? hän år ju vår Öfverfta
Preft , fom ofFrat he lif ril en förfoning
for alla våra fynder och år vår före-
fpråkare i himmelen hos fin Fader. Hvad
fåger vårt hjerta hårom ? mä vi icke ut-
brifta hårvid och fåga: tufende gånger
tufende tack du aldramildafte HERre jE-
fu Chrifte for ali din ängeft, moda ,

marter och dod, du utftått for vår fkull,
Vi voro forlorade, men du HERre jE-
fu hafver hulpit ofs : vi åre frälfte, vi
åre dyrt kopte. Denna dyra fanning,
ja den dyrafte för ofs i hela verlden,
hafver fatan med allo magt fökt gora til
intet, och når hän ej förmått det, har-
han åndock hudit til at formårka den
for ofs, och fårta vårt hjerta of ta i tvif-
velsmäl, men Gud väre låf| vår Erål-
fare ropade til flut når hän alt lidit och
utftått för vår fkull på korfet, det år
fullkomnadt och ingen ting återftår me-
ra, få blir då alt detta fom år fagdt om
hans förfoning vifterliga fant. Hän har
fjelf fåfom vår Prophere öpnat for ofs
nådenes ordning och med der Tamma
vågen til himmelen. Den hafva hans
trogne vitnen upfkrifvit och forkunnat
ofs, den hafver både hän och hans vii-
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nen befeglat med fit blod. Gud kan ju
icke Ijuga, och hans eviga kårlek emot
ofs utelluter ali fruktan for bedrägeri;
dårföre tro vi ock at alt detta år viffer-
liga fanr, Vår hjelte JEfus Chriftus haf-
ver ju fegrat i iin död, fönderkroflat
ormiens hufvud , upftått på tredje da-
gen, upfarit til himla, (itter nu på kraf-
tenes hogra hand. Ack! få väre vär
Gud låfvud i evighet, /om ofs fegren gif-
vit hafver genom vår HERra JEfum Cbri-
ftum, i Cor. 15: 57. Men det lidfta, det
trofteligafte bland alt annat är at haa
pä ytterfta dagen fkal komma at döm-
ma lefvande och doda. Dennahansan-
komft år vifs; tv hän hpr fjelf förfåkrat
ofs dårom : di fkal hän fullkomligen för-
loffa ofs ifrån alt ondr och fora ofs ia
Uti fit hirliga rike, at dår gora ofs fina
frålfta i alla evighet lyckeliga. Denna
hans ankomft vånte vi dageligen och
vinlågge ofs, at vi måge tåckas honom.
Den förekommer ofs ofta och väcker
ofs utur vår dvala och vi lyfte ej våra
Ögon åf himmelen, at icke en helig rys-
ning i yårt hjerta bebodar vår himmel-

llte Brudgummes lidfta ankomft, den
vi glade fårbide i hoppet. Ack!

det år vilferliga fant.
A m e n!
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Joh. g: v. 47.
Difp. J.

T Jorer J Himlar och ta jotclfuitot med
öronen , ty HErren talnr. Når den

ftore Guden igenom Propheten Efaias
ville kungöra lina tankar och heilut ro-
rande månnifkor, upmuntrar hän fåledes
af herjan alla des fornufriga varelfer til
et vördnadsfullt och andåktigt åhörande
dåraf: horer i J Himlar talar. Ef. x;
2. At hera hvad en vis man talar, år
nyctigt: at lydaktigt anamma foråldrars,
husfäders och befallningshafvandes ord ,

år en fkyldighet: at högakta jordifke
Konungars fkåliga bud, år billigr j huru
myeket mera bor man dä icke gifva
akt på det, fom den HErren talar, hvil-
ken icke allenaft äger en oinfkrånkt vis-
het , godhet , råttfårdighet och magt;
litan ock erkånnes for ali tings- uphof
och regerare? Himmelens ej mindre ån
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jordenes Inbyggare famt deras vål ellet
ve, bero alle af des behag. Andar, af-
fomnade rnånnifkor ooh de fom nu lefva
och framdeles lefva Ikola, aro hans fpira
imdergifne. Ehuru hög fåledes Gud år,
fer hän likvål på det nedriga ,

Pf. 113:5,6.
och ralar med ofs jordematkar, igenom

farmiftets forundta Ijus och uppenbarelfens.
Hvad hän til fäderne taiat, det har haa
jåmvål ofs til underrättelfe låtit fkrifte-
ligen antekna, och vil, at detta orders
predikan fkal med vordnad anfes, fom
hans egen roft rii ofs. I månnifkors
barn. HErren talar til eder 3 det år
då allas eder ovilkorliga fkyldighet, at
icke allenaft noga fatta med öronen hans
hotelfer öfver edra fynder och nåde-
låften for de i rrone lydaktige, utan ock
få höra, at j undgån de forra, och vin-
nen de fednares fullbordan.

Månnifkors tilbörliga upmårkfam-
het pä HErrans tai.

§. 2. Horer J rnånnifkor; ty HErren
tnlor. a) Hän tiltalar eder nila; J bbren

fåledes alle därpå vara upmärkfamme. Hän
allena har råttighet at förefkrifva eder
lagar, af hvilken j hafven eder varelfe,
formogenheter och beftånd. Elonom fat-
tas ej eller magt, at på hvar och en
bevifa, der hans forklarade vilja ej li-

tan ftraff kan föraktas och emotbrytas.
Hän



Hän år ock få allvis, at hän fer med
hvad upmårkfamhet j emotta>gen hans
ord til eder , der må vara annngen Ikrif-
rehgcn författadt, eller genom hans tje-
nare eder foreftåldt. Hvad verkan det
bar, fom hän nti eder fjelfva talar ige-
nom fornuftets ljus och de nåde-rorel*
fer hän lår-er eder kånna, det flyr ej
eller hans kunfkap. Himmelens lycklh
ge invånare de hora gärna HErrans tai
och det åtlyda. J jordenes inbyggare!
medan nådatiden ännu for eder varar,
fatten jåmvål med oronen, hvad HEr-
ren eder Gud til eder talar. J åren al-
le hans vårk, hans underfåtare, hans
barn : bevifen då , at denna eder bon
år uprikrig: Ske din vilje , fåjom i bim-
ntelen, jå ock pä jordene.

§. 3. Hbrer j månnifkor; ty HErren
talar. b) Hän jårkunnar eder hbgfi vigti-
ga, nyttiga och trbftfulla fanningar , det år
då eder egeti våljärd, at derpd Vara up-
mårkfamme. Hvem år det af eder, fom
icke gårna önfkar fin egen vålgång, och
deraf fågnas: ju fornuftigare man år,
ju forgfålligare later rnan lig underråt-
ta om lårter, at komma dertil och den
åtnjuta. Eder vårkeliga och varaktiga
fållhet beftär uri foreningen med Gud.
Huru den Ikal vinnas och underhållas >

det lårer HErren eder fjelf igenom lag>
fens och evangelii ord. J fvage mån-
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nilkor, fåtten på denna Guds faderliga
godhet er tilbörligr vårde. Bevifcn en
rått egenkårlek: vandren ej i er gråle-
ligit fyndamorker, hvarsånda år förtap-
pelfe: tilvåxen i ali andelig visdom, la
fan j bålta ofvertygelfen derom , at de
aro fahge , fom höra Guds ord ocb gåma det,
Luc. xi: 28-

4. Herreu til/talar eder j manni-
fkor, j hören häns ord; c) men feen til , at
det fker pä et tilhorhgit fått. Icke hörer
den Guds ord råtteiigen, fom läctfin-
nigr mifsbrukar, eller af ondr upfåc för-
tyder, hvad hän allenaft oredigt fartat.
Icke hörer den rårteligen, fom bSde
vårdsloft fårgåter lårdomen och forfum-
mar, at den efterlefva, Icke hörer den
råtteiigen , hvilken allenaft ger akc pä
någon mera kånd och behagelig del af
Guds ord, men förkaftar det öfriga. Hår-
igenom blir Gud på et oförfynt fått
vanårad och månnifkan ftorrar fig, ige-
nom fråckhet och tiltagande villfareller,
ifå mycket djupare fordårf. Emedan
ingen månnifka år, fom icke nti Gudi lef-
ver, röres ocb bar fin varelfe; Ap. G. 17;
28. kunna vål alla månnifkor i anfeende
dårtil fågas vara uf Gudi ocb bans Jldgte.
Ingen år, fom ock icke til en del ho-
rer Guds röft til honom, igenom naru-
rens lag och en urbredd uppenbarelfe;
men alle delfe aro likvål derföre icke
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Guds barn. Sådane aro de, hvilka med
vördnad och lårakrighet låca Guds An-
da föra lig ifrån den ena uplysnings
graden til den andra, få vål om Gud
och hans vålgärningar, fom om dem
fjålfva. Mcn de åro icke blott ordeU
börare, utan ock des görare. jac, i: 28.
De fodas fåledes pä nyrr och låta fig
villigc af Guds Anda ftyras Rom, g: 14.
De fe huru helig Gud år ; efrer hans
buds forefkrifter helga de fig ju mer och
mer, 3 Mof. B. 11: 44, 45. vålvetande,
at den oj Gudi år, hän hurer Guds orä ,

på det at i tid och evighct honom måt-
te vål gå. 2 Mof. B. 19: 5. Jer. 38; 20.

Job. 36: 11.

7 illåmpn. Huru många aro icke de,
fom afhalla fig ifrån Guds ords horan-
de? Huru'många mifsbruka icke hvad
de hera, och draga dcrigenom ofver fig
få mycket fvårare dom? 5 Mof g; 20.
Detta fker dårföre, emedan de icke åro
af Gudi joh. 8: 47. O land , hor HEr-
rans ord. Jer. 28: 29.

Difopof 11.
§. 5, Min får hora min r&fl. Detta

år det fanna och ofvikeliga kånnerekn,
hvarmed JEfus fjelf utmårker fina trog-
na och upriktiga tilbedjare. Joh. 10: 27.

Ibland alla de kunflcaper fom pry-
da det månnifkliga förnuftet och for-
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ädla des varelTe, år Tannerligen et*en~
kännedommen den vigrigafte, men ock til-
lika den Tvårafte. En blind egen-kårlelc
råder få mycket hos månnifkan, at hou
afmålar fxg Tjelf heJt annorlunda ån hon
år befkaftad. Msd mera Tkarpfmnighet
foker hon at låra kanna andra ring ut-
om fig; men pä Tamma tid forgåter
hon fig Tjelf och blir obekant med det
henne nårmaft rorer, ty det håller hon
for det låttafte.

Egen- kånnedomen år Täledes fvår ,

dock icke omojlig, at erhälla, Hän år
vigtig; ty den lårer ofs hvad ondt vi
hafve at undfiy, hvad godt vi böre ef-
terftråfva. Lätom ofs dä icke förfurn»
ma något tillfålle hvarvid vi kunne in-
håmra en få

c angelägen kunfkap. Vår
Chrifteliga Ofverhet har igenom den
tilförordnade Texten i dag åfven velat
gifva ofs en god anledning dårtil;

Sanne Chriftnas ofvikeliga kånne-
tekn: De höra JEfti roll.

i Hvad der år, at hora JETu roft.
Dårmed forftås, at d) med en innerlig
vordnad antaga hvar och en låro-punkt
af hans Religion för en GuddomeSig
fanning: och b) utöfva defla fanningar.

2. Detta år Tänne Chriftnas oTvike*
liga kånnetekn. Ty a) med en inner-
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lig vårdnad kan man icke antaga alla
JEfu lårdomar for Guddomeliga fannin-
gar, uran at tilborligen leinna Guds An-
das uplyfande och pånyrtfödande nåd
hos fig’ rum ; och b) kan man ånnu min-
dre dem uröfva, uran at tillika vara of-
vertygad om deras forbåttrande och e-
vigr tilfridsftållande kraft på lit hjerta,
jåmf. §. 4.

Ttlldmpn. af 2 Cor. 13: 5.
Difpof 111.

§. 6. Da j anmmniaden Jafom
Guds ord. r. ThelT. 2: 13.

Guds ords vårdiga annammande
af månnifkor.

i Guds anammansvårda ord. a) Det
år den alsmågtige HErrans forklarade
vilja, fom åger råttighet ar förbinda ofs
til hörfambet. Ehuru det igenom mån-
nifkor blifvit befkrifvit och ån i dag för-
kunnas, hafve vi dock ej orfak, at tvif-
la om des Guddomelighet. Jåmf. §. §.
i. 2. b) Det år et faliggorande ord:
til följe af des forefkrifter kunne vi en-
daft i tid och evighet vara lycklige
Jåmf. §. 3.

2. Huru det af månnifl<or| vårdigt
anammas. a) Med innerlig vordnad och
hogaktningj och b) med en upriktig fo-
refats famt bemodande, at dårefter ftål-
la fit lefverne. Jåmf. §. 4.
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TtUåmpn, Så kårr det ofs år, at ige-
nom trona vara Guds råtta barn, få
låraktigt bore vi ock annamma Guds ord,
hvaraf tron håmtar fin uprinnelfe och
föda Rom. io: 17. Det frögdar och gör
de enfaldigq vifa PC. 119; 130. Hvad
dårfkap år det då icke at halla det for
gåckeri , eller imet akta därpå. Jer. 6:
10. Hiiru hifkeligt tilgår der icke der
det faknas? dår gifves ingen trohet, in-
gen kårlek. Of. 4: x. Hvilken mig for-
aktar, forfåkrar JEfus, och tager icke
min ord , hän bafver then honom äoma [hai,
Joh. 12; 48.

Difpofit. IV
§. 7 1. Sam. B. 15: 23. Den for-

fkråckeliga forkaftelfe, hvilken de å-
draga fig, fom förkafta Guds ord.

1. Månnifkor förkafta HErrans ord:
Når de a) akta det for ringa och onyt-
tigt: h) låta fit kotfliga ftnne förhindra
fig ifrån at låraktigt det håra och betrak-
ta; famt c ) til folje deraf, ej bekymra
fig om rätfårdighet och helgelfe. Hof,
5: 6, Ef, 30. 12.

2. En forfkråckelig forkaftelfe å-
draga fig fådane månnifkor af Gudi.
Hvad godt kunna de lårn , ofva, kånna
eller hoppas, då ele HERrnns ord fbrka•

fta? Jer. gt 9. Ouplyfte och framhårdan-
de fyndare måfte erfara allehanda for-

dårf,



derf, fåfom en natudig påfålgcl af fyn-
den. Ordfp. B. 14: 34. Når de for-
akta det ordet, hvarigenom Gud foker
dem hela- når de oforfynr forfkjuta for-
eningen med honom, få nodgas Haa
ock Uita homma olycka bfver dem. Jer, 6 *

19. a ) Hän har vämjeire til dem och
undandrager dem fin befynnerliga nåd.
Klagov. 5:22. och l) ifrån fit anfikte for-
fkjucer haa de'm fluteligen til det evigti
mörkret. 1. Chrön. B. 28: 9.

Tillmäpn, Si-, at Gud deremot ej for-
kafiar de goda\ Job. g: 20. De hora ho-
nom til, och 'åro om hana nåd forfåkra-
de. Jf. §. 6,

Difpofit. V.
§. 8. Hef. 33: 10. Chriflnas inbör-

des upmuntran at råtteligen hora
HErrans ord..

a) Låter ofs hora HErrans ord; ty
vi åre hans verk och egendoms folk.
Se §. §. 1 och 2, h) Låter ofs hora
HErrans ord; ty det vifar ofs en fåker
våg til fållhet. $. 3. Men låtom ofs
ock dårfore c) det hora med tilborlig
vordnad och låraktighet, famt d) uraa
tvekan eller forbehåll det Tamma åtly-
da. §. 4-

Tillåmpn. §. §, 6. och 7.
C c 4 HÖG-



HÖGMÅSS O
Texten. 2. Cor. j, v. 19,

Difpofit. I,

§. 9. Sd bedje vt tm E der i Chvifti flad ;

låter forfona Eder med Gud. Med fådana
bevekande ord upmuntrar Apoftelen Pau-
lus de Corinther, at föka delaktighet
i den forfoning, fom genom vår dyre
Frålfare JEfum Chriftum fkedd årj bcro-
pande fig hårvid icke på fig fjelf, fom
fkulle hän tala i fin egen fak, i fit e-
get namn, eller på fina egna vågnar j
uran på fjelfva Fårfonaren JEfum Chri-
ftum, fom icke allenaft genom fin goran-
de och lidande lydno forfonat den brot-
Jlige verlden med Gudi, uran ock, efter
fullåndar årerlösnings verk, gifvit honom
tillika med alla andra Nya Teftamenrets
Lårare det åmberer,ar famrna förloning
predika. De borde derfore anfe d-enna
fbrmaningen , fåfom icke blort flyrande
från Apoftelen fjelf, eller några egna
hans böjelfer och affigrer • utan fåfom
kommande från JEfu egen mun och Dcfg
kärleksrika hjerra emot fyndare. Huru
vida Apoftelen fjelf hade del derutinnan,
gifverhan tilkånnai nåftforegående vers ,

der hän bekånner om fig och alla andra
lårare: Ei åre allenaft Sandninge hudiCbrifti
ftad} ty Gud jörmanar genom ofs. Sd he-
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dje vi nu Eder i Chrifti (iad
, Inter jolio-

na Eder med Gud. 2. Cor. 5 : 20.
Förfoning emeUan tvånne parter fåt-

ter nödvåndigt forut, at någondera af
dem förolåmpat den andra. At vi mån*
nifkor brutit Gud emot, förolåmpat Hans
heliga iagar och gjordt ofs fkyldiga til
Hans eviga onåd och vrede, år en fau-
ning, fom både Guds ord och vårt for*
nufts flutfatfer til ofverflöd lårer ofs. A-
dam vår Sramfader, hade knapt fmakat
den lyckfåliga formån en nira forening
med Gud tilfkyndar, forrån hän, afup-
rorsftiftaren djåfvulen förledd, ofverrråd-
de Guds bud, brot förbundet med ho*
nom, och ftiftade derigenom en evig
ovånfkap emellan Gud och ofs. Knapt
hade ock denna ofnd blifvit ftiftad, förr
ån den å båda fidor borjade utbrifta. Den
helige och råtfärdigc Guden fordrade
månnifkan fram for fin ftrånga dom, at
undergä det ftraff, fom hon genom fyn-
den förtjent • och Adam kåncle redan i
fit famvere den trålaktiga frugtan for

r\
ö O

,

Gud, fom kånllan af brottec nödvåndigt
måfte förorfaka, hvarfore hän ock flyd-
de för Gud och undftack fig. 1. Mof B. 3.
Hade dock denna fiendfkap blott tråffat
Adam och dodt ur med honom, få hade
olyckan endaft tråffat honom; men ack! vi
hafve ock ry vårr deraf fått en dryg locr.
Vi äre hans foner, fom hans heiate Itke avo ,

1 Mof.B. 5.3. kotfligen fmnade, emot Gud
C c 5 fien-



fiendtelige, och doden undergifne. Rom.
8: 6. f.

Skulle det derfore någonfin blifva
någon vånikap åter upråctad emel-
lan Gud och ofs , Cå borde det tråf-
fas en förlikning, forfoning, eller til-
fylleftgörelfe, dea vi allena å vår ii-
da borde erlågga; ty det var allena vi,
iom brutit. Men detta var omöjeligt,
det koflude for mycket. PC 49: 8,9. I
evig rkl hade vi blifvit lemnade åt vårt
olyckfaliga ode, om icke Gud, af nå-
digt förbarmandc beflurit, at fånda iin
Son hit ned, for at i vårt ftålle påtaga
fig och utråtta detta Förfonings - verk,
Och fi! denna Uran, denna trofteliga
fanning, fom hedningen famlat efrer,
men förgåfves fåkt; fom de Chriftne ,

fedan de fått den famma åro otackfam-
me nog, at åter vilja förkafta: den huf-
vudfakeligafte lära för en med odödelig
ande forfedd månniika, påminner ofs
vår hulda Ofverhet genom nårvarande
tilforordnade Texr, fom i Uppenbarelfen
år et af de fornåmfta vitnesbord derom.
JEJu Chrifli gällände furjoning emeU

lein Gud och Månnifkor.
1. Redan fullbordad til alla månnifkors

bäfta.
Il GäUnnde for hvar ocb en i fymeihet ,

genom defs antagande med trona.
§. 10.



§. 10. Del. I. At Gud ä fin lida redan
genom jEfum år förfonad med pfs alla,
är en fanning i Guds ord, fä fullkom-
ligen ftadfäftad, at det vore öfverflödigt
anfora mänga bevis i en få tydligt gjord
fak. Blott della Pauli vitnesbord vilje vi
ofs erinra; Gud var i Chrido , och jör-
jonade verlden med Jig fjelfvom. 2. Cor. j:
18;, 19. Det bar värit bebageligit jör Gud

ali ting forfona. Coll. 1; 20. Fi he for-
likte med Gudi , genom Hans Sons dod. m.
m. Rom. 5 : 10. Om fanningen håraf
kan ock derfore ingen annan tvifla, än
den, fom ej vil trygga fig vid Guds råd
och bellut om vår falighet; fom med
fit naturliga begrep fullkomligen vil ut-
forHca en for blotta fornufret forborgad
hemlighet. Defs rimlighet och mojlig-
het, fedan den af Gud blifvit uppenba-
rad, kan likvål et funt fornuft icke alle-
naft finna, utan ock med forundran be-
prifa och uphöja, jf. Joh. 1: 29» Rom.
*4: i5-

Utan mycken moda kunne vi infe
och medgifva, det männifkan, fedan hoa
hade förfyndat fig emot Gud ej åter
kunde , utan gållande tilfylleftgörelfe,
komma i nåd igen , med mindre Guds
hoga egenßcaper derigenom fkulle for-
ringas, Sådanr hade värit ftridande emot
Guds beligbet och rdtfavdigbet. Men at
JEfus, Gud och månnifka , af et frivilligt

för-



forbarmande åtog fig vär H<uld och den
famma i vårt ftålle fullkomligen godt-
gjorde , det kunne vi ganfka lårt förena
med alla Guds egenfkaper. Hvad var
enligare med Hans vishet , an at ril det
båfta åndamål vålja der rjenligafte me-
del? Med Hans godbet, ån at frålfa et
helt månnifko -flågte? Med Hans våU
fdrdighet , ån at låta den gå i full betal-
ning, Tom frivilligt för fina broder gått
i borgen ? Med Hans fanfdrdighet , ån at
en gång upfylla detta Paradilifka lofret:
Qvinnones Jää fkall Jondertranipa ormjens
hufvud ?

Vi hafve nu mera ej eller fvårt at be-
fvara hvarutinnan denna dyra forfbning
beftår. Med en oåndelig kraft utruftad
bar JEfus i vårt ftålle, dels fullkomligen
upfylt Lagen, dels ock utfiatt (Irajjet,
fom vi genom Lagens ofvertrådelfe ols
ädragit. At alt detta fkedt vitnar nog-
famt JEfu lefverne och lidande. At det
fkedt ofs til godo fkonjes deraf, at JEfus
det gjordt efter Guds faftftålta råd och
beflut; ofs tilråknade nemligen Gud icke
fynderna, utan vår Löftesman, Ef. 53.
hvars rårfårdighet hän förfåkrar iig vil-
ja anfe, fom vår egen. At ock JEfus
for ofs alla funnit en gållande och full-
komlig forloffning bevifes ånteligen af
JEfu upftåndelfe , himmelsfård och A-
poftlarnas fåndande, at tiibjuda alla utan
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undanrag denna förfoning; Man lefkicka-
de ibland o/s forfoningenes ord.

§. ii. Del. JI. Det återftår da endaft, at
vi åtiyde detta ordet, och göre JEfll all-
månna förfoning for hvar och en af
ofs i fynnerhet gållande, genom defs
antagande med trona. Gud år vål re-
dan genom JEfum forfonad med ofs ,

men vi mafte ock å vår fida låta ofs
förfonas med honom; ty af förfonin-
gens allmånna förvårfvande foljer icke
Itraxt defs tillåmpning, för hvar och
en i fynnerhet. Nej, fädanr vore at gö-
ra JEfum til en fynda tjenare; det kan
icke eller öfverensftåmma med G'uds he-
lighet, eller månnifkans fria vilja. Skrif-
ren fordrar derfore åfven et vilkor å
vår fida innan denna förfonings kraft
biir hos och for ofs gållande: nemligen
et vift famrycke dertil, eller en lefvande
Tropå Chriftum.

§. 12. Denna til faligheten nödvåndiga
egenfkapen, vår tro, kunne vi likvål icke
fjelfve hos ofs åftadkomma. Under et
värdigt bruk af det befldckade forfonin-
gens ord, gor Gud f jelf vara hjcrtan
fkickliga til trona och den famma hos
ofs uptänder och underhäller. Phil. i: 6.
Apoftelen fäger derfore: låter jorjana E-
der med Gud; gifvandes dermed tilkän-
na , at detta icke beror på månnifkans
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verkan allena. Matth. x6: 17. Joh. 6:
29. 1. Cor. 12: 3. Bekomme vi likvål
icke alle genom ordet den ofs af
tilbudna tron, få åre vi fjelfve derril
vållande. Apoft. G, 7: 51. Cap. 14; 4,
6. Match. 23 : 37.

Utan at denna tro forådlar vårt hjer-
ta och alla defs fienteliga böjelfer emot
Gud, kunne vi ock aldrig blifva Hans
upriktige vånner, ellen til goda verk
dugelige, Men få fnart vi med en lef-
vande tro antage och hålle ofs vid JE-fum, fäfom vår Lårare och Förfonare,
då blifve vi råtfårdigade: JEfu dubbla
förtjenft tilråknas ofs: vi få fyndernas
forlätelfe öch undvike i det Tamma Guds
vrede, lagens forbannelfe och famverets
anklagande. Utom ofs hafve vi nti det
fälla nädaftåndet frid med Gud, och in-
nom ofs frid med ofs fjelfva.

7illämpmng. Många vandra fiender
til Chrijii kors, Phil. 3: IS. under för*
flåndets morker, viljans villfarelfer och
begårelfernas tygellöshet. At fådane ge-
nom fyndenes bedrågeri ej evigt mårte
gå förlorade, fordras, at de i råt ande-
lig fattigdom fly til nådaftolen och fe
pä Guds Lamb , fom borttager verlde-
nes fynder. J til falighet fkapade! J
återlöfte månnifkor! Edef bedcr och för-
manar man åfven fluteligen i Chrifti ftad:
Låtcr tarjona Eder med Gud.

Difp.



Difpofit. n.
§.13. Cbriftus år forfhmngen for varafyn-

dcr: En tröftefull fanning, fom Johannes
för ofs upteknat i lin 1. Epift. 2:2. Så
liret vi kunne neka, at vi åre fyndare
och i flere affeenden brottflige infot det
Hogfta Våfendet, fä litet kunne vi ock

O '

neka nodvändigheten af våra fynders
förfonande, Ingen ring ftrider mer emot
et fundt månnifl<ligir förnuft och defs
begrep ora Guds fullkomligherer, an
det, at Hans godhet icke Tkulle vara
blandad med råtfårdighet, och at Hau
(luille lemna lina lagars ofvertrådare o-
ftraffade. Sjelfva Hedningen har ock
derföre, drefven af derra ljufer, midt i fin
blindhet diktat fig allehanda forfonings
medel, hvarmed hän formenar fig kun-
na blidka fina förtörnade gudar. An fe
vi dem offra djur och månnifkor: åu
handtera fig fjelfva på der hårdafteoch
plågfammafle fått , for at erhålla dctta
åndamål. m. m.

Men bort med fådana orimmeliga
dikter ! Bort med dylika fjelfgjorda, för
Gud låga och ovårdiga, fanit för ofs
fjelfva inter båtande forfonings offer!
Apoftelen vifar ofs et båttre, et rimli-
gare, et Gud mera anftåndigt famr ofs
fjelfva högft trofteligr och faligt: Cbri-
flus, fåger Hän, nr jorjaningen jår vara
Jynder. Men icke fåger Apoflelen Jo-
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hannes allena ofs denna fanningen: alla
Gamla Teftamentfens prophetior och al-
la Nya Teftamentfens heliga Skrifrer
åro dermed upfylde. Vår nårvarande
Text år jårnvål et af della dyrbara vit-
nesbörd.

Den niyckna trofi en trogen fjål
hcantar af dennafanningen: Chriftus
år forfoningen för vara fynder.

§. 14. Chriftus åi" forfoningen for vara
fynder: det har Gud fjelf förfåkrat mig
ora mi ördet, dervid trygger jag mig ock-
fä, fåger en. rått Gbriften; jag frugtar
f åledes intet a ) fbr Guds onådc och vrede.
Chriftus år efter Guds faftftålca råd min
fullkomliga förfoning; ty Gudväri Chri-
fto och jarjonade verlden med fig Jjelfvun.
Jf. Joh. 1: 12. och §. 10. b). Chriftus
år forfoningen >— Jag år då befriad ifran
minä jynders förtjenta ftraff, Gudi har det
behagat, at vår Loftesman låt tilråkna
fig fynderna och urftod derfore ftraffer.
Jf. Ap. G. 10:43. c) Chriftus år forfoningen

Han år ock då for mig lagjens ån-
de och juUbordan til råttfårdigbet och hei'
gelfe. Match. 5: 17, 19. Rom. 10: 4.
d) Chriftus år forfoningen Jag frugtar
då intet för den fiftafienden doden; ty för-
foningens ord , det jag åtlyder, forvis-
far mig derom, at emedan Chriftus år mit
Mi J<* **r o°k doden min vinning.

Tillåmpn, Jf, §, 12.
.Difp.



Difpofit. in.
§. ij, Hvarmed [kali jag blidka Herran?

Midi. 6: 6. År en tien naturligafte fråga
mankan göra, då man finnerfig brorrilig
inför det hogfta, rårfårdiga och heliga
våfendet. Den bar fyffelfatt mången
Hedning, mången Jude j men den bor
icke forefalla en Chriften fvår at befva-
ra. Alt hvad fom i den delen kan och
bår tilfndsftålla honom, det år honom
af Gud fjelf fagt, och det föreftåller
Haa åfven i vår Text. Jf. §. §. 9. 13,

Svar på den frågan: hvarmed fkall
jag blidka Herran?

Del. I. Jag år icke allenaft for fyndenes
fkull ftraffvårdig, utan ock få vål fom
andra månnifkor genom fynden oformö-
gen , at hjelpa mig: Hvarmed fliall jag
blidka HErran? fåger den bekymrade
fjålen; men hon torviffas om den all-
männa Aterlösningen af detta fvar; Gud
var i Cbrifto , och fbrfonade verlden med
Jlg jjelfvan. S. §. 10.

Del. 11. Huru fkall jag af Chrifti ali-
månna forfoning blifva delaktig? frågai*
hon vidare, och hvarmed /kali jag blidka
HErran? hvarigenom fkall jag komma
til famvets ro? hårtil fvaras i vår Text:
Gud hafver befkickat ibland ojs fårfoningens
ord , låt det hos dig verka en rått tro,
då tilråknas dig icke dina fynder, utan

Horn, F. Voi, VJ. St, 3. Dd JE*



jEfu forvärfvade råtfårdighet. jf. ■§.
§. xi. i2. och 14.

TtUåmpn. Så fkåligr det år, at en
fornuftig månnilka alfvarligen tånker på
denna vigtiga frägan : Hvad (kali jag go-
ra, at jag må jå evimerligit lif ? Matth.
19: 16. få tilfridsftåilande bör ock det-
tä fvaret forekomma henne: Tro på HEr-
van JE[um ,få blifver tn falig. Apoft.
G. 17: 31.

Difpofit. IV.
§. 16. 1. Sam. B. 12. 23. Then go-

de och råtte vågen til lifvet.
a) Hvilken for. ofs opnad år, genpm

Guds nåd uti Chrifto. f. §. §. 9. 10. h)
och den vi til folje af Forfoningens ord
vandra bore. f. §. §. 11. 12.

Tillåmpn. Dstta år den afEfaia befkref-
ne heliga vågen ,

hvarpa ingen oren ga fkali.
Cap. 35: 8. Jf. Job. 14; 4,5, 6. Van*
drer rher uppå, få fkolea J finna ro for
edra fjålar. Jer. 6: 16.

Difpofit. V.
Fr iden låter jag Eder, min fr id gifver

jag Eder. Job. 14: 27. JEfn dyra for-
fåkran om lina återlöftas frid.

Del. I. Friden låter jag Eder ; efter
der eviga Gudoms bellutet om det
fallna månnifko-flågtets upråttande bar
jag igenom min görande och lidan-
de lydno förvårfvac Eder frid bos

Gud



Gud. Gud vnr i Chriflo med dg fjelf-
van. f. §. 10.

Del. 11. Min frid gifver Jag EJer, ige
nom forjoningens ord, fom, då det med
trona antages, ger fqrfåkran om fynder-
nas forlårelfe och nådaftändet i detta och
der tilkommande lifver, Rom, 8 : 37 - 39*
cap. 14: {7, Jf. §. §. xx. 12. 14.

7iUämpn, af Luc. xg: 42,.

Difpofit. VI.

Job. 4: 42. Råttc Chriftnas åfver-
fygelfe om fin frålsnings vifshet.

Del. 1. Grundad , på defs sf Gud
gillade och for sila männiflcor tilråcke-
figa kraft. Af Prophetiornas fullbor-
dan: 1. Mof. 3: 15. EC 7; 14. af JE-
fu lefverne, gerningar, lidande och up-
ftåndelfe , Rorn. 5: 19. Apoft. G. 2:84.
beyifes nogfamt at Hän år verldenes
Frålfare, och at Gud var i Chriflo m. tn.
f. §. 10.

Del. 11. På den verkan, fom det
med trona anammade förfoningens ord
hos hvar och en åftadkommer; hvil-
ken beftår uti befrielfe ifrån fyndenes
fördömelfe och herravålde, EC 53: 4, 6.
Rom. 6 : 14. famt årerftållande af fållhet
och lyckfalighet. Gal. 3: 13. Eph. 2; 13.
Rom. 3: 24. Joh. 3: 16, jf. §. §. 12.14,

Tillåmpn. af 2. Petr. 3 ; ig.

D d 3 AFTON-
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AFTONSÅNGS-
Texten, Pfalm. XIX: B*

Difpofir. I.

§. 17. Hvav år något Ja herUgit folk
Eder pä denna dagen fåregifver. 5 Mof

B. 4; 4. Mofes kunde med fkål fä tilrala
Ifrael under Gamla Tehamentfens tid,
Utom den ofåränderliga fedo - lagen, fö-
reftålres då nådenes ordning uri lohen
och forebilder, hvilka ehuru nödvåndi-
ga och nyttiga, likvål icke annat kun*
de ån våcka långtan efter deras fullbor-
dan och et horre ljus , fom kunde for-
taga alt det befvår man af fkuggan kån-
de. Vi lefve i de tider, då det år alt
fullkomnat. Lagfens få vål fom Evan-
gelii ljus behrålar ofs, utan något der-
öfver hängt tåckelfe. Vi Chriftne tiira-
las derfore med ånnu horre fkål fåledes;
Hvar är något denna dagen fbvegijver.

Den Chrijina Litran sfortråffehgheti
Bevifad 1. Af dejs befhaffenhet , och

11. Af defs nytta.

§. ig. Del. I. Vilje vi låra kanna
Den Chriftna Lårans befkaffenhet,
måhe vi noga gifva akt på defs tvänne
hufvuddelar, Lagen och Evnngelium n )
Den Lag vår Chriheliga låra innehåller
och til hvars efterlefnad vi forpliktas, år

icke



icke allenaft vår medfödda naturilla ,

utan ock den uppenbarade - jedolagen, hvil-
ken fenare upfyller den forras genom
fallec oriakade brifter. Denna HERrans
Lag är fullkomlig , eller utan vnnk ; cme-
dan den ofverensftåmmer få vai med
Guds fom månnifkans natur. Hän år
et aftryck af Guds vishet och råtfårdig-
her och en tilråckelig regel for alla va-
ra ut-och invårtes fria handlingar, få
vål i anfeende ril Gud, fom ofs fjelfva
och naftan, h) Vår Chrifteliga låra ly-
fer jåmvål af Evangelii fanningar. Sada-
lle väre Nädelhjten och vitnesbord aro vij]a.
Hvad Gud til det fallna månnifko ftåg-
tets upråtrelfe lofvar, det år igenom JE-
fum fullbordat. Hvad hän tilfagt de
trogna, det upfyller Hän ock, igenom
deras rårfårdiggorelfe, helgelfe och hår-
liggörelfc. Huru vårdig år icke denna
vifa blandning af nåd och råtfärdighet
den ftore Guden? Och hvilken falighets
våg kan lå vål fom denna fkicka fig for
ols brotflige och oförmogne, men likvål
med en fri vilja begåfvade månnifkor ?

§. 19. Del. 11. Vår Chrifteliga lå-
ras förcråffelighet, fkönjes ock af des
nytta.

a) Lagen hän vederqvdckev vara fldhr.Ingen ting kan vål vara plågfammare
för ofs, hvilka åro fkapade til lyckfa-
lighet och fom åro for vara gårningar

D d 3 an*
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anfvarige , an at hvarken kånna ofs fjelf-
va, eller vara plikter, eller vara olika
gårningars olika föigder. Lagen år den ,

ibm undanrodjer fådan farlig ovifshec.
Och faft vi i vår nu varande fvaghet
ej kunne få fullkomligen honom halla,
at vi igenom honom årnå faligheten,
få år dock des nytta ganlka ftor. Då
hän hos den opånyttfodde upråcker fyn-
den och i des upvåckta famvete predi-
kar fordomelfe, 2 Cor. 3 ; 9. fynes hän
vål ej vederqvåcka vara ijålar; men en
fådan tuktomäflare til Chnftum år ofs nö-
dig, Gal. 3: 24. på det vi utirått andelig
fittigdom måge foka hjelp och lif. I)e
råttfårdiggjorde finna jåmvål därutin-
nan iin förnojelfe, fin fällhet, at efter
des förclkrifter tilvåxa uti helgelfe, och
når de dåraf fe fina brifter, upmanas
de, at fly til JEfum, lagfens ånda och
fullbordan,

b) Evangelii [anningar gora de enjal-
äiga vita. Ingen år på et fkadeligare
fåtc enFaldig ån den, fom ej vet huru
den råtrfårdige Guden, för des begång-
na fynder, (kai! forfonas, eller huru haa
i fitt naturliga fordårf (kai beftå helig
och kumia göra fig något fåkert hopp
om falighet. Huru bitter år då icke des
le'nad? huru forikråckeiig des död? Hvar-
emot en af Evangelii fanningar uplyft f jål,
fom trygger fig vid, och lydaktigt fol-
io: fådane nådelöften och vitnesbprd,

fer
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fer fig nti Chrifto ega fin råttfårdig-
görelfe, helgelfe och falighet. 1 frid
med Gud och fig fjelf, i förening
med den i Guds ögon lika dyr aktade
nåftan , llurer hän vai loppet, och frug-
tar få mycket mindre för döden, forn
hah vet, ar hän igenom den jordifka hyd-
dans nedlåggande får följa fin falighets
höfdinge JEfum in i den fullkomliga
härlighet hän för fina rrogna barn beredt.

7illåmpn. Hnru ftor nad har icke Gud
dorigenom låtit ofs vederfaras ar haa
gifvic ofs få råttfardign , få förtråffeliga

feder och bud ? Hän har gjordt det til
den åndan at vi ej af naturlig blind-
het och männilko dikter måtte fara vil-
le om vägen til lifvet. Hvad kan då
för ofs vara angenåmare, än med vörd-
nad och lydaktighet dårmed umgå? Vä-
re det fierran ifrån ofs, at vi likfom
Ifrael fkulle hafva våmjelle til fådana Guds
ftadgar. 3 Mof B. 26: 43, Jåmf. §, §.4. 6.7.

Difpof. 11.
§. 20 HErre til bvem fkole vi gal da

bafver eviga liffens ord. Joh. 6: 68-
JEIu ord om lifvet, den endafte

for ofs påliteliga falighets lära ;

Ty a) den Lag hän ofs gifvit år utan vank,
och vederqvåckerljålarna.f § $.18.19 lit. a.

b) Des Evangelifka Näde • Ibften oehvit-
nesbord åro villa, och gora de enfaldi-
ga vifa. S, §.§. 18: 19. Lit, b. Jåmf §.§. 3. 6.

Difp. HI.
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Difp. 111.

Fai ar honom , fom lagen vid magt hai•
lev. Ordfp. B. 29; g. Detta år en ianning,
hvilken hvar och en får erfara, dä hän up-
riktigc bemodar hg at i alt följa Guds up-
penbarade viljasråttefnore. Det famma gål-
ler åfven om hela folkflag, fom i et Sam-
balle utgora ell kropp. Ju tnera och ali-
månnare hvar medlem dårutinnan råtrar
fig efter Gudsförelkrifter få vål i Laglens,
fom Ev. ord, ju ftorre vålfård tillkyndas
dårigenom det hela i fit fammanhang.

DerLands och Folkslyckfalighet, fom
alrid vid magt hålier HErrans Lag.

Del. I. Hvad Jom hor vid magt htilin s 7 Det Sr
f 5 vai lagfens, fomEvangelii ord. S. g.ig. Jf. g. g. 1.2,

Del. 11. Den lyckfdighet dårigenom tiljkyndns :

Beftar n) dels i afvändandet af det fordårf, fom
af en naturlig fölgd af herrlkande fynder, dels
ock i befrielfe från fådana timeliga och eviga
ftraffdomar, fom af Gud tilfåndas. li) Saint erfa-
rande af Guds vålfignelfe och nåd i tid och evig-
het S. g. 19. Jåmf. g. 3, 12. 14 och Voi. I. p.204

Tillåmpn. afOrdf. B 14: 34. C. 16:12.Jf. g. g. 6. 7.
Difpollt. IV.

Pf. 56: it. Et Chrilleligt Folks tackfatn-
ma heilut: Jag vil prifa Guds ord; HEr-
rans ord vil jag prifa:

Ty n) den Lag, det mig forelkrifver ar full-
komlig och vederqväcker fjälarna, h) Des vit-
nesbörd år vift, och gör de enfaldiga vifa. S. g. g.
18 19- Jåmf. g. g. 3, 14.

Tillåmpn. af g. g. 6. och 7,

UPSALA, tryckt hos Direct. Johan Edman.
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TREDJE STORA BÖNEDAGEN.
OTTESÅNGS Texten

i Cor. 7: 24.

iJifp. I

årvaya dina Sjåt, Når Staden Sodoms
1 fyndamåjt var npfyldt och defs In-
nevånare långe nog föragtac Guds tål-
famhets och långmodighets rikedomar,
beHtiter åndteligeri HErren Zebaorh, forri
fjelf år en förtårande eld, at genom eld
förftåra denna laftens ohyggeliga boning
öch at håmnas på defs Borgare. . Men
mönne ftraffct fkall drabba få yål den
råttfårdiga föm den ogudaktiga, få vål
den fromma i fin öfkuld, forn den laft-
fulla i lit tråtfande? ack nej-. Den allve-
tande Guden kånner ickc allenaft de fi-
na; hän vill och kan åfveri befria dem
urur de öfyerhångande farpr fom hota
dem. Den fromme Lbth blir genom en
högre hand rydit utur Sbdom. Meri
hän borde ock nti icke ftå hilla utan for
SStaden; nej, hän Hitille likfom med ftar-

Hm. F. Voi. VI St. 4. Ddj E a
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ka fteg föka undfåtta fig for defs för-
ödelfe: hän fkulle fly til någon fäker
ort, men ock, under vägen dir, icke
fe tilbaka, icke ångra fig at hän 6fver-
gifvk det olyckeliga Sodom , icke låta
iig öfvervinnas af några hinder, och fe
lig vål fore at hän icke matre raka i
ny lifsfara; hän får dårfore denna oma
befallning: fbrvura diaa Själ , i Mof, B,
19 ; 17 *).

§■ 2-oGorom håraf M. A.! en tillåmpning
til månnilkans andeliga tiiftånd: vi åre

af

*) Ut vssgov TTgoTSfov in deducendis iignifica-
tionibus vocum hand raro committere viden-
tur Lexicographi Grzeci, itä & Hebrasi; hi
verbiini oho radicale habent, idque fignifica-
re ghhrum elje, oh glnhritiem exeidere, elähi,
ejfugere e captivitate laqueo isfc. dicunt ; hinc de-
dncunt nomen aha liituni, nrgiHa a lubricita-
te. Nos calculos itä ponimus: nomen oho
lutum eft radix, hinc verbum aha, quod in
origine fignificafc huofum f. lutopieniini ejfe ,

quall ex luto trncium & ertptum ejfe, deinde
fenfn generaliori ex mnJo , incovmodn & peri-
culo qunlicunque ereptum If liheratum ejfe. Ver-
bum hocce prsegnans multain fecum adfert
emphalin h. 1., fenfus: non fine mana Omni-
potentis prasfentiffimum mortis periculum a*
vafifti; reftat, ut fumma qua par eft celerita-
te, totis viribus, omni cogitatione & cura
omnique conatu in locum qiiendam te Jani
recipias feenrum , nbi piena Integra frui
poteris



af naturen vredenes barn, vi hafve ge-
nom vårt olydiga och uprorifka förhål-
lande emot Gud vår ftörfte Vålgorare
gjort ols Ikyldige at vidkånnas helfve-
tcs plågor och defs förfkråckeliga eld ,

fom aldrig flocknar. För at fria ofs ut-
ur detta eviga förderfvet, fordrades i
fanning en Guda magr. Chriftus, Gud
och Månnifka i en perfon, kom i verl-
den, förfonade och frålftc ofs; men vi
fkole ock genorn trona hafva del uti,
hans förfoning, om den (kali komma ofs
til godo. Denna delagtighet kan icke

t-J ZD i-J

eiler vinnas utan genom en Guddömeiig
kraft. Der år Gud den Helige An.de,
kraftenes Ande, fom genom omvändel-
fen och nya födeifen förer dem , fom
icke Itå honom emot, uti JEfu förening
och gemenfkap, hvarigenom ock Guds
nåd och vånfkap årerfås. Ehuru vi då
upnatt högden" af ali lyckfalighet hår i
dödligheten, få fattas dock ånnu et, vi
fkole nåmligen beftåndigt qvarblifva uti
vårt nådaftånd, om vi (kole komma til
mälet af alla våra önfltningar. Hvilken
olycka at fe rilbaka på fynden och verl-
dens brotriliga förftröelfer. Den år up-
fkrifven af Fropheren Ezschiel i igG.
24 v.: om den rMtfårdiges

vtm der
gjort bafver. Ack M. Å.! huru ange-
lågic år det då icke at dageligen, ja-ftun-
deligen föka at forvara Jimi Sjdii Det

D d 3 for-



|brdras i fanning den aldraftörfta prrp
fanka, varfamhet och förfigtighet för at
jåmt kunna vandra på helgelfens våg
til himmelen, vär rårta friftad* vårt råt-
ta Fådernesland: det fordras en him-
melfk ftyrka, for at kunna bibehålla fit
hjerta obefmittadt af fynden och verlden-,
för at kunna fe.gra öfver alla freftelfer!
och motftänd. Den famme Guden forrt
anbefallt ofs at förvara våra fjålar, kk ali
ock, cm vi hafve et rent upfåt at ly-
da hönom , gifva ofs kraft at efrerkom-
ma hans befallning, få at hela yär an-
ele fjål och kropp må vara utan flraff-
vid vårs HErras JEfn Chrifti fidfta til-
itomme 1£e. Der är för at vinna dettä
ilora åndamål, fom jag vil gifva eder ]
progne Guds Barn några anvifningar hu-
ru j fkolen bibehålla eder uti edert nä-
daftånd. Vår hei. Text gifver ofs an-
ledning til en Chriftelig bctraktelfe, fom
ikall föreftålla:

H:mi en rättfärdiggjord månnifkci
forvarar fin Sjål ifrån affall utur
'■nadajiåndeu

Det iker;
i:o Genom en rittfkajfins Helge!fe.
2:0 Dangenom at hon dagetigen nai-

kas Gudi.
§• 3-

Da en af Guds Anda genom ofdet
i-i > v O

up-



upvåckt fyndare, undcr en fmårtande
kånlla , oro och bedröfvelfe öfver fina
brort och mifsgärningar, under en alf-
varlig erkånlla af fin egen ovårdighet ,

fin brift och andeliga fattigdom , under
en innerlig- långtan och trångtan efter
nåden, hunger och torfl; efter råtifår-
digheten , i trone rager fin tilflygc til
jEfum Chriftum, och icke allenalt ev-

kånner honom for fin Frålfare och Sa-
liggorare, utan åfven med en hjertelig
förtröfian tilegnar och iklåder fig hans
förtjenft d, å. hans förfoning och rårt-
fårdighet» då år der ock M. A.! fom
hän i Guds dom åfven undfår fina fyn-
ders förlåtehe och förklaras för råtcfår-
dig, eller, fom det Tamma år, blifver
råttfårdiggjord. Vi hafve redan ud
förberedelfen anmårkt nödvändigheren
for sila råttfårdiggjorda at blifva be-
ftåndiga ud nådaftåndet; Apoft. Paulus
beftyrker det då hän i vår Text fåger:
hvar och en , kare bråder , ther hän utt kal-
lad ar

,
ther hlifve han uti. Med della

orden har vål Apoftelen egenteligen ve-
lat varna ifrån flygtighet och oftadighet
uti en mdnnifkas Jekamliga kali, ftånd ,

vilkor och goromål; men fom vi dår-
jemte hafve en högre, en andelig kal-
lelfe, hvaruti viflerligen , om någorftä-
des, fordras beflåndigher, få kunnaoch
böra deflå orden åfven dit låmpas, och

Dd 4 hvar-



bvarvid vi ockfå for denna gången fko-
le fåfta vår upmårkfamhet. Den ftore
och Majeftärifke Guden bar kallat ofs
med en helig kallelfe, 2 Tim. 1 : 9. hän
hafver kallat ofs ril iin Sons JEfu Chri-
fti vårs HErras delacrtiohet, 1 Cor. 1;

_
CJ zd ' 3

9. hän hafver kallat ofs icke ril orenlig-
het, utan til helgelfe 1 Theff. 4: 7. hvad
kan då för en rättfinnig Chnften, en
omvånd och på nyrr född månnifka ,

va-
ra vårdigare, hvad angelågnare, hvad
lyckligare ån at uran uppehåll lågga fig
yinning om at gora fin kallelfe och ut-
korelfe faft, at förvara fin fjäl, hvilken,
fåfom en frukt af råtrfårdiggörelfen ,

blifvit et tempel och ercboning för den
Treenige Guden? der fker då hon

§• 4-
ilo Befiitnr fig om en dagelig Helgel-

fe. Vi tage Helgelfe i den bcmårkelfen,
at den innefavtar bäde det ondas und-
flyende, och det godas efrerftråfvande,
fom i den heliga Skrift eljeft kallasi den
gamla månnifkans afklådande och den
nyas iklådande, då maa vandrar HEr*
ranom til alt behag, otvunget upfyller
fina fl<yldigheter emot Gud och naitan,
och vifar fin tro med fina gärningar.
Det kan icke vara ofs okunnigt at kår-
leken år trones forfta och nårmafte på-
folgd; hvareft fåledes år tro, dår år
ockfå kårlek, och juft denna kårlek år

drif-
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driffjådren til alla en rättfårdiggjord
månnifkas goda gårningar, ril hennes
dageliga heigelfe. Huru fkulle hon nån-
nas at fåtta fig kott ti! arm och hafva
ftorre fortroende och tillit til något i
verlden ån til Gud? Ack nej. Gud år
hennes hogftagoda, hennes alt; honom
föker hon dårfore at måft behag.a, ho-
nom ållkar hon ofver ali ting i himme-
len och på jorden, honom ailena tilbe-
der hon. Huru fkulle hon nånnas at
rned fin tunga vanåra Gud, mifsbruka
hans ftora näriin ellei* fvårja dårvid i
fåfånga? Ack nej. Upeldad af den re-
nafte nit for Guds-åra uphöjer hon fin
roft ril denne fin. Skapares och ftorfte
Vålgörares lof och pris: det år hennes
ypperfta noje, hennes ftörfta vålluft at
forkunna den nåd och falighet forn Gud
betedt h ert-n e : hon offrar HErranorn
tackfågelfe och förråljer hans vårk med
glådje. huru fkulle hon nånnas at öf-
vergifva Guds forfamling, hans hus och
tempel, at ofverlemna lig ril verldliiga
förftroelfer och bråttfliga nojen på HEr-
rans dag? ack nej. Hon vil med David
hellre vakta dörrena i Guds hus, an lån-
ge bo i de ogudakrigas hyddor: hon
hafver Guds hufes boning kår: hon lång-
tar och trångrar efrer HErrans gårdar
och efcer det rum, där hans åra bor,
dår man predikar om ali hans under;

D d 5 hon
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hon tilbeder Gud i helig prydning alla
dagar, men i fynnerhet den, forn på
et högtidhgr fåtc år helgad HErranqm.

' §• 5<
Med tamma ocviingenbet, forn en

rårtfårdiggjord månnifka vandrar i he-
lighet inför Gud, fä foker hon åfven
ibland tina medmännilkor at vara helig.
Hon ålfkar fin nafta fom fig fjelf; hon
påns dårfore icke at vanvorcia lina För-
åldrar , at vara lina Lårare c olydig, at
hyta kallfinnighet emot fin Ofverhet, at
fkada och oförråtta någon tii defs lif,
til defs åra, til defs ågendom, til defs
goda namn och ryckte, eller at gcnom
liat, oförfonlighet och ofrid göra fam-
manlefnaden bitter och fvår. ack nej.
Det år hennes högfta, hennes kårafte
bemödande at obråttlligen åtlyda denna
JEfu befallning: alt der j viljen månni-
fkorna Ikola göra eder det görer j ock
dem; dårfore hedrar, tjenar och lyder
hon fina Föråldrar med nöje- hon up-
förer fig få emot dem, at hon för når-
varande utgor deras hugnad och glådje,
qch för framtiden kan blifva deras äl-
derdoms-tröft, ftod och förfvar : fina
Lårares möda betalar hon med åtlydnad,
förtroende och förböner, hon vifar i
prd och gårning, at de icke fäfångr Ju-
pit eller fåfångt arbetat hafva: da hon
|rugtar Gud, årar hon åfven Konungen

och
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pch beder. Gud for honom, ty da Of-
yerheten vål går,fågår ock laader vål,
pckfå gifver hon, utan at tvingis dårril
Ksjfarenom det Kejfarenom tilhörer. Dä
hon fjelf vet fig hafva åtnjutit få myo
ken godhet och barmhertighet af en nå-
dig Gud„få anfer hon for en af fma kåra-
fte fkyldigheter, at hjelpa, rröfta och hug-
fvala fin nodftåldra nåfta; dårfore finna
fattiga enkor och faderlofa barn en få-
ker friftad hos henne, hon aftårkar de-
räs rårar, hon underftödjer dem : hon
upfoker dem fom råkat i mordare-hån-
der, forbinder deras får och förer dem
til hårberget; hennes mediidande hjerta
gifver fig ingen ro, forrån hon måtrat
den hungriga och klådt den nakna. Om
hennes broder råkat ftappla och förgå
fig i någon matto, få år det hennes
fågnad om hon med fagtmodigom an-
da kan upråfta honom. Gnds bud åro
henne icke fvår; hon rilftådjer inga fyn-
diga begårelfer få rum hos fig, hon
haller fit far d. å. fin kropp i helgelfe
och åro. Hon år i ofrigt uprigtig, red-
lig och råttrådig uti alt fit våfencie; hon
foKer tilfålle at kunna tjena och gagna
fin nåfta, och at förbätrra defs vilkor.
Hon vredgas på den nedriga baktalaren,
dock utan at fynda, ty hon hatar hans
illgårning, men icke perfonen, fjelf öp-
nar hon fin mun til den ofkyldigas for-
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fvsr, fprider fanning och ljus: bennes kår-
lek ofverfkyler alt, och vånder alt til det
båfta. Hon dr hofiig , ödmjuk och vån-
lig emot hvar man: hon bar fin fjål
likfom på fina låppar, d. å. hon talar
icke annat än hvad hon tånker i fit re-
na och helgade hjerta. Fridsforften JE-
fus bor mi hennes fjål; hon föker dår-
före ej allenaft at fjelf halla frid med al-
lom, uran åfven at ftifta frid och en*
drågtighet ibland dem Tom oenfe värit
och forfottmar dårigenom detta lifvets
bitterhet: hos henne åger inter annat ör*
lig och ftrid mm, ån emot den innebo-
ende fynden, den onda och forforifka
verlden, den liftiga freftaren djefvulen.

Nu, j genom JEfum rårtfårdige, j
Guds barn! om edert famvere victnar
med eder,,at j troligen och dageligen
vandren nti en fådan råttlkaffens och
vålgrundad helgelfe, få åren j lycklige,
ja tufende fallt lycklige. Men jag hö*
rer mågen ibland eder fåga: ”ja gifve
”Gud at jag få kunde lefva och upföra
’’mig: jag ånfkar det af allo hjerta, af
”allo fjål: jag far faft dårefter: jag nåns
J, icke göra min Gud emot; men bekån-
”ner tilhka med en otvungen bedrofvel-
’Te, at jag ofra hos mig kånner troghet
”for der goda; jag finner nti mit hjerta
”icke altid den drift och ähåga at up-
”fylla minä plikter, fom jag gårna ville

”haf-



"hafva: det år med innerlig gråmelfe
'Tom jag ej fållan formårker hos mig
"köld och kallfinnighet emot Gud". Mi-
ne Chriftne, mine Bröder! huru fkulle
jag kunna eder, at jag fjelf
vidkånnes en fådan fvaghet: det vore
vifferligen et andeligt högmod at vilja
neka hårtil. Apoftelen Paulus, detta Guds
utkorade redfkap, förödmjukade fig i
ftoftet for den Allsmåstige, och cilitod
öppenhjerrigt, men med en innerlig oro:
jag vet at i mig ■— finner jag icke :

jag fer en annor lag
18) 23,24. Hvad fkole vi då gora? fko-
le vi gifva faken forlorad? fkole vi vån-,
da tiibaka ril fynden, i verldens och
djefvulens tjenft ? ack nej! låtom ofs for
JEfu fkull icke falla på detta orådet s
HErren forvare* vår fjål! hvad fkole vi
då gora? Jo, vi fkole lefva uti en da-
gelig bot och båttring: vi fkole föka
en dagelig trones tilvåxt, och med en
lefvande fårtroftan halla ofs faft vid vår
JEfum: vi fkole ftrida fåfom råtte JEfu
.Chrifti ftridsmån emot fynden, verlden
och djefvulen, altid ihågkommandes at
ingen får lonen utan den redeligen kåm-
pat hafver: ån mer, för at behålla vara
hjertan rena och obefmittade, fkole vi,
efter vi fjelfve åre få mycken fkröplig-
het underkaftade och utom Gud alsintet
förmå, hemta ny håg, ny ftyrka ifrån

den-



clenna vår Himmellke Fader; hvilkci
Iker då man

M. .
,Del. 11. Ddgeltgen nalkas Gudi ,

(uni
år det andra medel hyarigenOrn en vati-
färdiggjord månnifka fbrvarar fin Sjat, i-
jran offall utur nådaftåudei. Apoftelen Pau-
lus fåger mårkeligen i vår Text: at maii
Ikal biifva uti fin kallelfe hår Gudi ; et
talefått förn utrnårkef at man under fin
vandring på helgelfens våg, bör vandra
likfom under Guds bgon , (j;fr. i Mof. B.
17; 1) , naru intti Gud och Joka at kommå
honotti alt rihmare och nårmare , for at uti
hans Öfver alla matto faliga förening
öch gemenlkap, biifva delagtig af hain
natur 1 Pet. x: 4, ja en andemeä Gud

,
loni

Apoft. Paulus ganfka mårkeligen talar i
i Cor. 6: 17.

§• 7; ,

.

Man nalkas Gud, då mäti a) dageligen
Idfer och betraktar Guds ovd. Vi hafve
icke forgafves fått en förnuftig och rån>
kande f jäi; men hori måfte ock fysfel-
fåtras med åmnen, vardigå hennes up*
mårkfamhet och betrakteTfef: och hvii-
ket åmne kan vål vara vårdigare ocK
änftåridigare for vara tankar ån Gud.
Det årö tvånne Böcker förri låra ofs kån-
tia. derina.vår varelfes Uphofsman: Afa-
iiirens Bok och Nndens Bok. Naturen, fotrl
för iin fortjufande prakt och majeftåti>

iki



Ikä ordning, förtjcnar vår forundran,
åfKar vär underfökning, denna fköna
naturerl predikar på et icke otydeligt
fått for ofs om varelfen af en Gud, fom
måfte vara oåndeligen ftor, oåndeligen
vis, oåndeligen mägtig. Meh vi hafve
icke långt utftråckt vara tankar om det-
ta högfta Våfender och vårt förhållan-
de til Gud , förån vi finne at naturen
icke kan uplyfa ofs om alt fom vi vil-
je och böre veta: den kan icke fåga ofs,
huru vi fom fattige fyndare fkole blif-
va föifonte med Gud och lycklige ar-
ven på andra fidan om grafven3 då bör
nådenes Bok, fom år den heliga Skrifc
eller Guds uppenbarade ord, blifva be-
gårlig och af högfta vårde for ofs ; ty
den uplyfer ofs fullkomligen uti alla des-
fa vigtiga omftåndigheter. Når vi ock,
ianledning af derta ordets uplyfning och
den helige Andes kraftiga bearbetandey
vårkeligen blifvit forfonte med Gud
och uptagne til hans barn, få följef icke
dåraf at Guds ords låfning år för ofs öf-
verftödig och onödig; ack nej. Vi haf-
ve Guds uttryckeliga befallning at dage-
ligen våxa til i nåden och 'vårs HErras
JEfu Cbrifti kunfkap. At ftå ftilla på dyg-
dens väg, det är at afvika dårifrån; vi
fkole dårfore fåfom råttfårdiggjorde da-
geligen ranfaka de heliga fkrifterna; det
år dår, fom vi finne den vår fjåi kåf

haf-



hafver, håmiigen Gud och vår Frålfare
JEtum Chriftum: där uppenbärar fig Gud
pä et befynnerligit fått för lina trognä
och tilgifna tjenare: dår få de likfom
le honom fåfom hän år. Ack nalkoms
då Gud vår Himmelfke Fader uti detra’
faliga ordec! det år högftnödigf jty lå
litet vårt lekamliga lif fkulle kunna un-
derhnllas utan mat och drick, lika få li-
tet {kiille ock der andeliga trones lif#
fom hörer til vår fjål, kunna åga be-
ftånd utan föda och fpis, fom år Guds
heliga ord, 5 Mof B. 8: Matth. 4: 4;
dårföre ock David fåger til Gud: ditt
ord år minom mun förare ån hanong:
dina råttcr förare ån hanongs kaka, Pf.
11 o; 103-, 19: n. Det år genom dettä
ordet, hvllket kallas Andans Jvdrd Eph.
6: 17, fom vi kunne nedlåggä vara an-
deliga fiender, hvilka alrid föka at fkil-
ja ofs ifrån Gud. Det år uti detta or-
det fom vi håmte den ymnigafte hug-
fvalelfe under lifvets börda, under de
bedröfvelfer fom få ofta öfverfalla ofs
hår i pmmerdaletä, hyilket den erfarne
Konungen David intygar, då hän med
hjertelig tackfamhet fåger til Gud; om
din lag ieke bade värit min trofi , Ja von
jng fårgdngen i rnit elande , Pf. 119: 92.
Men om Guds ord fkal åftadkomma en
få falig nytta, om Gud, då vi föke at
i ordet nalkas honom, fkal nalkas ofs

m



tilbakas, få bör man under defs låfan»
de och betraktande i akr taga dcn djupa-
fte vördnad för Gud, dea ftörfta an-
dakt: man bör bedja Gud om uplyfning
at råtc fatra och förftå hans ord: maa
bor ock dåraf göra en oveldig och fmic-
kerlös tillåmpning på fig fjelf, famr åf-
ven vara orders gorare. Måtre då Gud
akid vara vårt högfta goda och hans
ord vär högfta fkarr, få mycket högre
ån de förgångeliga ågodelar i verlden ,

fom himmelen år ofver jorden, Skapa*
rea ofver de fkapade tingen!!

§. 8.
oMan mikäs Gudi , då man h) nlfvavlu

gen och idheligen heder ocb åkallav Hanoin.

Det år genom bönen , fom .vi likfom
genomrrånge himmelen och nalkas Gud,
vår ftörfte vålgorare, vär kånde vån,
och få uran rådfla, man förbehåll utgju-
ra vårr hjerta för honom : det år genom
bönen derta ljufliga famral med vår Stark-
hets Gud, fom vi få tilfålle at fökany
krafc då andelig tröghet och vanmagc
påkommer ofs; ry haa allena kan gifva
dem maktlöfom ftarkhec nog, Ef 40:29,
j:fr. v. 31. det år uti och genom bönen
fom vi få taga en fåker tilflygt til dea
Allsmågrige Förfvararen, då fynden,
verlden och djefvulen likfom famman-
fvårja fig til vår undergång; det år ge-
nom bönen fom vi kunne rora Guds"ö-

Horn, F. Voi. VI St. 4. E e ms



ma Fadershjerta til medlidande emot ofs
hår i verlden; ja, ia förbinde ofs ho-
nom (om jag få får tala) at han omö-
jeligen kan neka ofs råd, hjelp och hug-
fvaTelfe; ty vi fiåppe hönom icke förr
an han vålfignar o(s. Det år och blif-
ver dårvid, at en råttfårdig mans bön
förmår mycket; men då bör den ock-
få vara alfvarlig, Hjerta och mun (ko-

la vara förenade: alt tvifvelsmål långt
borra, och alt förlitande på för-
tjenft uteflutet: en lefvande tro på vår
Hålfare JEfum Chriftum s et oinlkrånkt
förtroende til Gud bör lågga
i munnen och likföm föreitafva vär bön*
och då år den Gudi behagelig, då nal-
kas Gud til ofs tilbakas med en rik vål-
fignelfe: förr eller fenare blir våf bön
viflerligen hörd, Vi hulpne. Men det
år icke nog at på detta fåttef bedja en
eller annan gång: det år icke nog at

med Daniel tre refor om dagen bedja
och akalla vår Gud, ack nej! vår bön
bör vara idkelig, den bör vara beftån-
dig, den bör, fom Apoft. Paulus fåger,
fke utan återvåndo i ThefT 5: 17. Men,
£ågen jM. h. ! huru år det möjeligt och
huru kan det ftå tilhopa med en förnuf-
tig Sedolåra at yrka en få beftåndig bön-
görning? Jag fvarar: at den år både
möjelig, vårdig och angelågen för en
tånkande Chriften, för en råttfårdig-

gjord



gjord månnifka; ry vi forflå en fådan
bön, fom icke få mycket beftår i or-
den, fom faft mer uti trogna fucknin-
gar , hjeffats hemliga begår , ifriga lång-
tan och trängtan efter Gud och Frålfa-
fen JEfum Chriftum , hvarmed man be-
ftåndio-t häller fig nåra intil honom och
likfom inheliurer fig ,i Hans famn, famt
äftundar ar alrid åga honom. Huru 6mr,
huru rörande fjunger icke Chrifti Brud:
S’åfom hjorien hngti långtar £fc. Sv. PC
B. N:o 53: v. 1. Della åro de ofågeli-
ga boner , fom kunna och bora fke i
ali tid Öch'fum; de åro få mycker min-
dre hinderliga uti en råttfinnig Chriftens
jekamliga goromål, fom de faft fnarare
befördra deras lyckdiga framgång: de
halla våi’ fjål uri en beftåndig vakfam-
her, uti en nodig vårkfamher. Tillågge
vi nu deri bedrofveliga erfarenhet ar fle-
re Guds barn genom bönens forfumman-
de glömt och fkilt fig ifrån Gud , och
dårigenom forlorat den ftora falighet,
fom de redan ågt och den ånnu horre
fom de vånrat, få fe vi ju huru oum-
geligt det år for en råttfårdiggjord
månnifka at alfvarligen och idkeligen
bedja och akalla Gud for .at genom den-
ha framgång til honom forvara lin fjål
ifrån affall utur nåden.

■ §• 9*
0 ,
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Man nälkäs Giidi
,

då man c) ofta ocb
Ees vär-



vardigt hegär den Helign NattvardefJ. Vap
medfödda benågenher for der onda, och
obenågenhet for der goda gör ofs ej fai-
jan tröga uti vår Gudsfrukran: medgång
och gynnande omftåndigheter i verlden
göra ofra et få ftarkt intryck på vårt
hjerta, at vi forlore någor af vår för-
rröltan til JEfum, fom medförer kalllin-
nighet emot Gud, då vi börje at fmå-
ningom fatra tycke och fmak för verl-
den j hvilket alt, om det (kulle okas,
fluteligen (kulle förorfaka] var fullkom-
liga fkillsmåiTa ifrån Gud. Men huru
har icke JEfus vår Broder och van,
fom kånner vår fvaghet och vårt intet3

förekommit en fådan olycka genom in-
fticktandet af den heliga Nattvarden el-
let Altarens Sacrament ? hvad falig för-
mån for ofs, at, når vi med gråmelfe
finne vår tro vara fvag, vår ifver at
behaga Gud förminfkad; då genom et
vårdigt begående af den heliga Nattvar-
den undfå en innerligare och fahare
förtröftan til JEfum, med hvilken vi då
blifve på det aldranårmafte förenade.
Når vi genom det Sacramenrerliga åtan-
dcr och drickandet blifve vårdeligen del-
agtige af JEfu heliga lekurien och blod,
fä blir ock hän uti ofs och vi uti ho-o
nom. Ack M. A,! kan man nårmare
mikäs Gudi ? Ack öfver alla måtron
hårliga och faliga ipis! Du gifver mig
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en fornyad ftyrka at kunna uplyfra mig
öfver der jordifka och förgängeliga: du
upfrifkar min matta fjål och gifver mig
et mod Tom jag forut icke ägde at gå
nöd och motgångar cil mötes: du med-
delar mig en for verldens barn okånd
kraft at vandra i HErrans vagar: vål-
lignade Bord ! Du år mig beredt emot
minä fiender: nu fkall ingen fråntaga
mig liffens ovanfkeliga krona. J trogne
Guds barn ! ju oftare j infinnen eder vid
JEifu Nattvardsbord, ju nårmare nalkens
j Gudi, ju ftarkare blifver eder fdrtrö-
ifan , ju ofvikeligare ederr hopp, ju fa-
krare eder beftåndighet uri nåden, ju
båttre forvaren j edra fjålar,

§. to.
Hårmed flutar fig i JEfu tiamn vår

forefatta Betrakrelfe, fom i chriftelig
enfalldighet foreftållt huru en råtcfårdig-
gjord månnifka (kali förvara fin fjål i-
från affall utur nåden. Å. t Å.! orn j det-
ta veten, falige åren j,om j det gören.■— Men jag vånder

c mig til dig HErre
JEfu Chrifte, Du Ofverfte Sjålaherde,
fom lcke fpart ditr lif för de borttappa-
de Fåren! Du fom nu genom din Aa-
da låric årminftone nägra af dem fom
hår förfamlade åro (ty alle hafva icke
velat) korama til uplyfning, ofvertygel-
fe och erfarenhet dårom, at den fför-
fta lyckfalighet ftår endaft at finna uti

E e 2 for-



fåreningen och gemenfkapen med dig ,

pch at urom den famma ingen ting i
yerlden kan tilfridsiiålla deras ododeliga
Sjål, efrer alt fom verlden tilhörer år.
ohillkomligt, alt vanlkeligt, alt forgån-
geligt; vårdes ock tröfta och ftadfåfta
della dina rjenare, at de blifva dig in i
doden trogne och tilgifne, bevara du
fjelf deras Sjalar , ty de aro helige Pf.
86: 2. Men huru båfvar icke mit hjer-
ta, då jag påminner mig at ftorfta de-
len af denna hjorden ånnu icke kannet;
dig, icke åger dig i fit hjerta ? Om on
trogen Lårares bon något formår hos
dig ( och visft förmår den) få beder jag
dig af allo hjerta, af allo fjålt upvåck
dem utur deras fyndafornn, at de icke
må bortfomna i den eviga doden; up-
lys dem om den fara hvaruti de fvåf-
va, då de endaft akta hvad jordene til-
horer; omvänd dem for din dod (kuli;
forådla deras hjertan gcnom en lefvan-
de tro och förtroftan til dig; for dem
och ofs alla i de eviga fridfens bonin-
gar, dår vi uran årervåndo fkole loffå-
ga dig for det du hulpet ofs at forvara
vara Sjålar. Amen!

Difp. 11.
Står.du ånnu uti dinefromhet? ]oh.2:g.
En råttfinnig Chrijiens /iåndaktigbet

uti (in Jrombet.
i;o
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i;o Sjelfva frombeten.
2:0 Hvarigenom ftåndaktighet däruti

virnes.
Difp. Ifl.

Vandrer fåfom Chrifti Evangelio
vårdt år, Phil. 1: 27.
En pa nytt född månnifkas vandring

CbrijQt Evangelio vårdigt.
Den bor

1:0 Pora Helig.
2:0 bke i Gnds åfyn.

Difp. IV.
Kåre Bröder, lågger eder hållre vin-

ning om, at j goren eder kallelle och
utkoreife faft, 2 Pet. 1; 10.
En råttfårdiggjord fyndares plikt at

gbra fin kallelfe och utkoreife faji.
Den fullgöres

1:0 Genom et Gudi behagehgit upforande.
2:0 DSrigenom at vian dageligen Joker

en nårmare jorening med Gnd.
Difp. V.

Fatta evinnerligit lif, til hvilket du
ock kallad åft, 1 Tim. 6: 12.
tiuru en omvånd Cbrijicn fattar evin-

nevligit lif\ hvartil hän år kallad.
1:0 Hän bar trones frukter.
2;o Hän växer til nti nåden.

NB. Flera Difpofitioner kunde upgif-
vas ooi riutunet få tillit.; man vii dår-
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fore endafl: anfora några Språk, uraf
hvilka en hvär med låtcher kan forme-
ra fädana; i Mof 17: 1. Ef. 30: 21. Syr.
2 : 3. Marc. 10:21. 1 Cor. 10: 12. Eph. 4:
1. Coll. 1: 23. x TheiT. 2: 12, c. 4:7, 1 Pet*
3! 15. Upp. B. 22:1 I.

HÖGMÄSSAN,
Pfalm. 37: 4,

Difp. I.
*•

\ nker fnrfi eftcr Gtids Rike och hans ratl-
fdrdighet T fa faller eder alt delta til.

Aro de vålfignade ord, af jEfu egen
mun, hvilka, ei mindre ril vår lårdom
ån rröft, aro upfkrefna af Evangeliften
Matrheus C. 6: 35. Månfkligheten och
Chriliendomen aro ieke emot hvarannan;
de ftå tvårt cm nti den nårmalle för-
bindelfe. En och (amme Gud, foin icke
kan motfåga fig fjelf, har befallr: fnk
dia fullkomlighet fajoni mdnnifka , och:far
efter belgelfe fåfom Chriflen. Och (hiille
HErren befalla något uran at fordra åt-
lydna? ack nej 5 änger och återkallel-
fe kan icke äga rum hos detra oföriin-
derliga Våfendet: hän åfkar den nogafte
efterlefnad af denna dubbla befallning j
ofs åligger dårföre at hafva omforg bå-
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de for vårt lekamliga och andeliga lif:
vi bore forja for vår kropp få at vi
icke lemne *åt en flurap och en håndel-
fe at gifva ofs hvad vi fkole åta och
dricka, hvad vi fkole klåda ofs med :

det år ingen frikallad ifrån arbete, hvar
och en bor i fit ftånd blifva nyttig, låt-
tingen ingenftådes tåld. Men med ak
arbete och bemödande i verlden for, vår
timeliga vålfård, om vi ock dårmed
kunde forvårfva de ftårfta fkatter och
rikedomar, hvilka fållan åro gagnande,
ofta befvårande, altid forforiika, med
alt arbete, fåger jag, vore det dock alt-
för litet vunnet, om vår ododeliga ande
fkulle gå förlorad, om vi efter döden
icke ågde annat qvar af alla vara jordi-
fka fordelar ån en fråtande hågkomft
och den bittrafte forebråelfe at hafva
tasit fkucman for det vårkeliga, fkaletfc> c ncrs c o '

i ftallet for karnan, och om vi vore o-
lycklige utan hopp om upråttelfe. Det
år dårfore en förnuftig månnifkas icke
mindre vigtiga plikt at forja for fin fjål,
at hon må bibehållas vid lif, at hon må
åga en värkelig tilfridsftållelfe, en var-
agtig lyckfalighet. Men om nu fråga
fkulle yppas, hvilkeEidera af deffa plik-
ter maa fornåmligafl: och i fynnerhet
bor foka at upfylla, faft dårfore icke
med den andras åfidofåttande, då- har
vår ododeliga fjål et få ypperligf före-
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tråde for yår dödeliga kropp ,
at den

förras vård bör vara ofs oåndeiigen an-
gelågnare ån den fednares; och det ta få
mycket hellre fom Religionen gifver fi-
na bekånnare den rröftefuila förfåkran:
at då de med ytterfta forgfåilighet och
fullt alfvare föka at betbrdra iin andeli-
ga vålfård, få fkall den icke allenaft
vinnas,utan vålfignelfe fkall åfven hvi-
la ofver deras lekamliga göromål och
företaganden. Vår dyre Frålfare beftyr-
ker det fom nu taladt år med de anför-
de ingångs orden: Jbker for/l, d. å. för-
nåmligaft, efter Guds rike och bans rått-
fårdighet tri. Apoft. Paulus forkla-
rar hvad fom menas med Guds rike hår
i dödligheten , då han fåger: Guds rike
år icke mat eUer diyck , 'utafi rättfdrdig-
bet, ocb fr id, och frogd i den beliga /lu-
de, Rom. 14: 17. Men hvad år det då
för en rårtfårdighet, fom (kali fökas ?

finnes vål en Ladan hos irnnnifkan?
nej, ali vår rattf årdighet dr fjfom et orent
kldde, Ef. 64: 6; och Chriftus har i grund
fordomt den Pharifaifka egenråttfardig-
heten i Matth. j Markoni M. Å.! det
år Guds rdttfdrdigkt , fom hår åfkas,
en råttfårdighet (o:n för Gudi evinner-
liga gåller, en råttfårdighet, for hvars
fkull Gud kan och fkall öppna ofs him-
meten, och det år Chrifti råttfårdighet,
fom vi uti en lefvande tro Ikole loka

och



pch med en hjertelig forrroftan ofs til-
egna , igenom hvars ägande vi föiTårras
uti den aldranårmafte forening med Gud
och hvarigenom ofs beredes den ftorfta
lyckfalighet i tid och evigher. Detta M.
Å.! år Chriftendomens hufvudyrke, defs
förnamfta afligt och föremål. Den af
GudsAnde upfyldte och rorde Konungen
David inftåmmer håruri til alla delar ,

då hän i vår Text fåger: baf din lufl.
i HErranom , hän fkall gifva big hvnd ditt
hjerta önfkar , och hvaraf vi få en otvun-

gen anledning at til en gudelig betrak-
telfe foreftälla:

Chriftendomens fbrtråffeliga vårde,
1:0 / anfeende til det fom den åfkar.
2:0 / anfeende til det fom den gifver.

Vorum ex 1 Cor. 2: 4.
.'■§', 2.

Hos en tånkande men ånnu opånytt-
fodd månnifka upkommer ofta et icke
litet bekymmer i anfeende til de flera
Religioner, fom hon finner i verlden.
Om hon icke häller dem alla lika go-
da, få kuuna dock briftande kunfkaper
ej fållan inleda henne i villrådighet, hvil-
ken hon bör fåtta i fråmfta rummet el-
ler gifva mafia fåretrådet, och foljakte-
ligen falla 'med fit fortroende uppå *).

• Alla
*) Hasc cautus non profert verbi Divini Mini-

fter coram popolo rudiore. Aliud eft verka-



Alla Religioner hafva det gemenfamt at
de fordra några plikter af fina bekån-
nare och tilfåga dem någon lön för des-
fa plikters upfyllande. Ibland de alla fidor
hvarifrän man kan jemnföra Religioner
och pröfva deras vårde, år den, fom
vifar deras fordringar och utlofvade be-
löningar, icke den minfta. Om det gif-
ves en Religion, M. Å.! fom åfkar at
vi He oi e uplyfta ofs öfver det jordifka
och förgångeliga til honom, fom fram-
kailat hela naturen ur lit intet och fom
år hela verldens Beherrfkare: en Reli-
gion, hvars uröfning vårkeligen år i
Rand at förfåtta o(s uti den aldranårma-
fte förening med Gud , vår varelfes UP-
hofsman : en Religion, hvars Sedolåra
år updrifven til den högd-, at den icke
allenaft åfkar helighet i gårningar och
tai, utan ftricker lig åfven til hjertats
hemligafte begår, tankar och bojelfer,
fom böra vara heliga for at behaga et
Ofvervåfende: en Religion, fom åfkar,
at man fkall upfylla fina fkyldigheter,
icke allenaft i månnifkors älyn, utan åf-
ven i enflighet, dä man icke har andra
vittnen til fit upförande ån Gud och
famvetet; at man fkall vara dygdig, icke

alle-
tem celare; aliud illis prasbere fufpicionem,
quibus dubium nunquam fult. Illud non fa-
ciendum, ab hoc certe abftinendum efle pu-
tamus.



allenaff då man är innefluten i fit hus,
utan åfven uppenbarligen for hela verl-
den: en Religion, fom, ä andra fidan,
lofvar ofs alt hvad vi med fkål kunne
önika ofs, ja, den 'fullkomligafte fållhet:
en Religion, hvars utöfning vårkeligcrt
år i hand at tilfridsftålla ofs i alla lyc-
kans fkifren , at gifva ofs hyrka och tri»
modighet at mota om der vore tufende
dodar och at icke en gång båfva vid
hela verldens un,dergång, efter vi åre
upfyldre af der ljufligafte. hopp, at, på
andra fidan om grafven och verldens
forftöring, komma til åtnjutande af den.
ftörfta hårlighet uti et båttre lif, hvar-
ålf vår falighet aldrig fikall uphora, vår
glådje aldrig flutas. Om der gifves en
fådan Religion, M. Å.J tilftän j icke o-
tvunget, at den famma lemnar alla an-
dra vida under fig, och at den foljak-
teligen bor åga företrådet for dem alla.
Det anförda är allenaft en fvag afmål-
ning af JEfii Lara til fit innehåll och
utöfning af Chriftendomen, i anfeende
til defs höga fordringar och fårrråffeli-
ga loften. Vi fkole efter vår Hogmås-
fb Texts anledning föka at ytterligare
aIlki dra Chrijiendomens ofkattbarn vårde ,

och det i:o
§• 3-

Del. f • / anfeende til det (om den a-
[kar. Kan vål någon hogre, nägon åre-

rika*



rikare plikt åfkas af månnifkor ån den
hvarril David upmuntrar i vår Tcxr,
nåmligen at hafva fin hifi i HErranomi
Med detta talefått påfyftas hår (da man
rädfrågar grundfpråket) den rena, o
bråtrfliga och heliga fornöjelfe, den al-
deles himmelfka vållufi:, fom hårflyter
af de trognas och råttfårdiggjordas närä
och faliga forening med Oud *). Och

at

*) Unionein hanc Juhflantialem. immancntinm is1
permentionem Theologi noftri vocant. Ver-
bum W, quo h. 1. utitur David, in origine
ufurpatum fuit ad fignificandas delicias, quas
feiici ex matrimoniö capiunt conjuges (cfr;
Midi. i: j6. c. z: 9; ,colh Av. geftu
nmntorio tifus efi); deinde ad alia qusecunque
bbleftamenta corporis Deut. 28: 54, 56, &

ånimae Ef. 58,: 15, Job; 3a;,26, c. 27: 10;
tranflatum. Originariam fignificationem mul-
tum facere ad illuftrationem hujus lod atten-
tus & pius videt Leftor., Voluit namque fa-
cer & afflatu coeleftis Spiritns motus Vates,
petita fimilitudine a matrimonio, fanftiffimani
commendare deleftationem & vere divinara
voluptatem, qujeex intima illa unione Denm
inter & hominem juftificatum fluit. Similitu-
do haec facris in oraculis frequentiffima. eft,'
Ef. 54:5 &c. Explicationi noftras, analogi*
fidei non contrariae, eo minus obftat Paralle-
lifmus Membrorurn in facra Hebrasorum Poe-
fi, quo ei haud obfcure favet. Neminem fu-
git eam effe indolem hujus Parallelifmi, ut
quas in altero membro diota funt, ea quoqtie
in altero fubfeqnenti aliis etfi verbis dican-
tur, atque itä invicem illuftrant duo hxc
men.bra; & obfervarunt Critid orationem nun-



ar föka denna ofkartbara och högftfeli-
ga förnöjelfe i Gudi åfkas fåfom en plikt
af alla förriuftiga vareifer. Mä vi icke
bekånna, M. A.! at hår år Chriftendo-
mens högd , håruri löpa alla defs fordrin-
gar tilfammans fåfom uti en punkt. Men
vi må icke tro at denna ftörfta af alla
plikter, på hvars uröfning hela vårt lif,
hela vår eviga vålf ård berör ,

kan up-
fyllas, och vårkeligen utofvas,, af hvil-
ken fom hålft. Ack nej: få allmån fotri
befallningen år, få fållfynt år defs ef-
rerlefnad. Den ogudaktige , fom utan
fruktan for Gud uran forfyn för månni-
fkor , rafar fram på laftens fårfkråckeli-
ga afvågar, hvars hjerra liknar er ftor-
mande haf, vii icke, och kan icke få-
fom fådan hafva fin luft i HErranom:
den nedrige luftarnes flaf, fom år kån-
flolos foralr, utom fina tygcllofa begår,
uti hvilkas tilfridsftållande han foker fin
glådje och förnöjelfe, kan icke fåfom
fådan hafva fin luft i HErranom: den
vålluftige mannen, fom 1 lefver hvar dag
kråfeliga, fom förfakar himmel och fa-

lig-

quatn labi fed fepius crefcere, lie etiam h. 1,
in priori bemiftichio (v. 3) Divinus Poeta dicit
Dirva HD3 Confide Deo ter Optimo Mnxttno, fide
falvifica unionein cum itiö quare ; in pofteriori
(v. 4) nirv Sy Jjpnn ,nc quiefes in uriinne tila
cum Deo fummo himo, fruere coeleflihus Viis de°
lieiis, quo Jecum adfert Jlatus hicce felicijjimui;



lighet, hellre ån at forfaka fit åfverflod,
fm maklighet och lit fråfleri, kan få
mycket mindre hafva fin luft i HErra-
nom, fom efrer den Hei. Skrifts
mårkeliga utfago, bafver huken tilfm Gud:
den girige verldstrålen, fom endaft ak-
tar hvad jordene tilhorer, fom riktar fig
på den fattigas bekoftnad, genom defs
fverr och möda, fom nr likfom dod vid
ullingens ömkeliga och rårefulla klagan,
fom uti lina nedgrafna fkatter fåtter ali
fin fålihet, kan få mycket mindre haf-
va fin luft i HErranom, fom hän fåger
til gullklimpen , du åft mitt hopp : den
ftolre och hogmodige fom trampar lina
likar, fom åt fin äregirighet upoffrar li-
na medmånnifkor fåfom llagrofår, fom
i alla lina tankar håller Gud for intet
och tror fig hafva alt af fig fjelfvom ,

kan icke fåfom fådan hafva fin luft i
HErranom. Ho år det då, fom kan up-
fylla och utofva denna faliga plikt? jo,
en rattfinnig Chriften , eller den fom i
en råttfkaffens omvändelfes - ordning af
Guds Ande blifvit fodd på nytt och lå
medelft rättfårdiggjord och uptagen i
en nåra forening med den Treenige Gu-
den. Detta fkall nu i mojeligafte kort-
het nårmare förklaras.

c
§■ 4-

Mannilkan år af naturen vredenes
barn, och aldeles icke mågtig at med e-
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gna krafter, komma utur den eviga o-
lycka och förtappelfe, hvartil hon gjort
fig fkyldig och blifvit dömd: icke eller
kan hon genom egen förtjenft återfå
den falighet, fom hon forlorat, men
hvartil hon var fkapad. Hårtil fordras
et aldeles G.uddommeligt biftånd. Hvad
åre vi ufle fyndare, at den nådefulle Gu-
den icke allenaft fåndt fin Son i verl-
den, Tom med fin görande och lidande
ly dna friat ofs ifrån helfvetet och for
ofs öppnat himmelen, utan denne barm*
hertige Fadren fånder ofs åfven fin An-
de, kraftenes Ande, för at gåra ofs del-
agtige uti MecHarens allena gållande for-
foning och råttf årdighet. Och mårkom,
M. A., han fordrar icke eller af ofs nå-
got medarbetande hårvid, jfr. ,Ef. 55: 2 J
han åfkar allenaft at vi icke fkole ftå
hans anda emot genom upfåteliga iyn-
der och en framhärdande ondfka. Lyck-
lige åre vi, om vi akte uppå hans kal-
lantie råfty då han fornåmligaft uti och
genom det uppenbarade ordet på det
aldraomafte tilbjuder ofs fin nåd, och
den genom JEfum forvårfvade falighe-,
ten.

" Kunne vi utan en hemlig fore-
bråelfe åhora hans ljufliga upmuntran til
hvar och en af ofs, gif mig min Son dit
hjerta} Kunne vi utan blygd och fam-
vetsagg hora den hoge och högtbefut-
ne Guden tiltala vår fjål med defla få«

Horn. F. Voi. VI St. 4. Ff ta



ta orden: fi jngftär for dorenn och klnp-
par) den fom horer minä tofl och upläter
dorenn , til honöm vill jng ingå och halla
nnttvard med bonom och hän med mig ?

Borde man då icke gora c portarna vida
och dorarna hoga, at Arones Konung
måtte draga dårin ? hän låter dock icke
bero vid blorra kallelfen; hans andewr-
ker ofs åfven genom ordet utur den far-
liga fyndafömn, hvaruti vi värit inföf-
de, få at vi med bekymmer b6rje fe
ofs om efter hjelp och undfåttning, och
rned håpenhet fråga; bvad fknle vi gora ,

for at bhfva fråljle ? hän lågger icke el-
Jer då nägon tryckande börda på vara
fkuldror den hvarken vi eller väre Få-
der förmått båra; nej, hän kråfver en-
daft (dock med fiorfta fkål) at vi fko-
le låta ofs af hans ande föras ifrån mör-
kret til ljufer, rfrån fatans magt til Gud.
Når vi då ofverlemnat vårt hjerta åt
defs nådevårkningar, få uplyfer hän ofs,
gifver ofs en lefvande kunfkap om Gud
och hans heliga ord, få at vi omfamne
det med et oinfkrånkt förrrocnde, hän
uplyfer ofs om våra vågars villo, ora
vara oråkneliga fynder och deras for*
fkräckeliga påfölgder, men vifar dår-
jemte at frålsning år mojelig. Och det-
ta icke nog: hän omvdnder ofs åfven, få
at vi Itadne i fyndaloppet, hän värkar
uti ofs en alfvarlig forg ofver fynden,

O ZJ j rioni



fom år efter Guds finne och åftadkom-
mer båttrring til falighet, den man icke
ångrar; en rått andelig fattigdom, eller
en liflig kånfla af vår egen ovårdigher,
vår brift på dygd, på Gudsfruktan och
alt andeligit godt, och tillika en inner-
lig, en hjerrelig ftyggelfe och affky for
vårt forra ovordiga upforande. Når vi
fålunda kömmit til en fullkomlig öfver-
tygelfe om vår andeliga nod, ufelhet
och elånde } få at vi med Publicanen ftå
långt ifrån och blygas at uplyfta vara
ögon til den råttfårdige Guden, forn vi
fä ofta förtörnat, då år det, M. Å.,
fom den Helige Ande ockfå foder ofs
på nytt, d. å. fedan han for ofs forhår-
ligat JEfum, vår Frålfare, vifat fortråf-
feligheten af hans förfoning, faligheten
af hans råttfårdighet, uptånder han uti
ofs en brinnande långtan och trångtan
efter nåden, en hunger och torfl: efter
de falighets fkatter fom finnas uti JEfu,
ja, en få hjerrelig tilforfigt och förtrö-
ftan til honom, at vi tilågne ofs honom
med hela hans förtjenft. Och i famma
ögnablick fom vi gjort Chrifti förfoning
och råttfårdighet til var egen, genom
trona, få uphore vi at långre vara et
mål for Guds håmd: vi få frifågelfe
från fyndenes fkuld och ftrafF, och Med-
larens fullkomliga helighet blifver ofs helt
och hållet tilegnad: vi återfå Guds nåd

Ff 3 och



och vånfkap , famt uptagas til hans barn.
Nu, M. A, nu, men icke föir, ujjfyiles
uppå hvar och en af ofs JEfu faliga lof-
te; vi fkole homma til bonom och bltfva ho-
ende ndr bonom , joh. 14: 23; nu fulibor-
das Guds nådiga tilfågelfe genom Pro-
phecen: jag vil trolofva mig dig i evig
tid\ jag fkall trolofva dig mig uti råttfär-
digbet och dom , nti ndd och barmbdvtigbet ,

ja uti tvona vil jag trolofva dig mig Hof.
2'. 19.‘hela den hogtlofvade Treenig-
herenFadren, Sonen och den helige An-
de tager fit tempel och fin boning uti
vårt forbåttrade och forådlade hjerta :

Gud blifver uti ofs och vi uti honom :

hän ålfkar ofs på det aldraömafte, vi
ålfke honom tilbaka {åfom det högfta
Goda ofver ali ting i himmelen och på
jorden. Ack lyckeiiga och faliga fore-
ning, fom gor Gud til vår egen, vårt
hjerta til hans helgade boning ! Nu kun-
ne vi i fanning hafva vår lull: i HErra-
nom: nu fkånkes ofs vålluft fåiorn med
en ftrom. Ack at jag kunde nog lifligt
for, eder afmåla hvilken Guddomelig glå-
dje, hvilken Ijtifiig hugfvalelfe, hvilken
helig tilfridsftållelfe , hvilken ofvernatur-
lig frogd de trogne hafva af denna de-
ras aldranärmafte , faft for fornuftet o-
begripeliga förening med Gud? men
derta kunnes och erfares båttre an det
befkrifves; fmaker dårfore fjelfve och

fer



fer huru föt och ljuflig HErren år: fåll,
ja, oåndeligen liii och falig år den fom
fortroftar uppå honom, och år förenad
med honom. De trogne blifva uti den-
na hogft lyckliga föreningen dag från
dag mer bekante med Gud , och låra
mer och mer kanna hans fullkomlighe-
rer: nu kunna de mer och mer fatra
hogden, långden, bredden och djupet
af Chrifti kårlek, åen eljeft ali kunfkap
öfvergår: nu kunna de mer infe låran
om Guds förfyn, i kraft hvaraf han re-
gerar verlden, ftyrer månnifkors oden,
ofta på ec förundransvårdt, dock altid
vift och nådigt fårt ; och öfverlemna
fig fä aldeles uran forbehåll ril hans va-
kande forforg, at ingen ting år måg-

ftora deras förnöjelfe i Gudi,
ja få

, at man om deras hjertan kan Ci-
ga, hvad Jacob vid et annat tilfålle fa-
de: bar bpr viflerliga Gud i Mof.B. 28:17.

Finnen j icke M. A., håruti Chri-
ftendomens höga och fortråfFeliga vår-

■ de? hvad åre vi månnifkor innan vi
hunnit detta lyckliga målet? vilfefaran-
de och förlorade får, bortkomne ifrån
det lif fom af Gudi år. Hvad hafve
vi, då vi kömmit hårtil ? et himmelri-
ke på jorden: en frid och et lugn.i fjå-
len, fom verlden icke kånner, icke å-
ger. Hvad återftår i vår lyckfalighet?
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at upföra ofs vårdigt den ovårderliga å-
ran at vara en anele med Gud, i Cor.
6: 17. decra Majeftåtifka Våfendet,. fom
åger alla möjeliga fullkomligheter i hög-
fta grad. Och M. A. i om vi altid , fom
det vifferligen år vår ovilkorliga plikt,
hafve vår luft i HErranom vår Gud,
fä foljer dåraf nödvåndigt, at vi ockfå
altid beflite ofs om at behaga honom,
at vandra i Hans bud och råtcer troligen
och utaf allo hjerta; ryat ållka Gud,
at hafva fin fornöjelfe i honom och ge-
nom brott och mifsgårningar förtörna
honom kan aidrig ftå tilhopa. Vi måfte
vål, enligt erfarenheten, medgifva , at
det i början af vår omvåndelfe koftar
på kött och blod at upfåga fynden och
verldcn ali lydna och tjenft, och at vi,
då vårt hjerta blifvit Guds tempel och
boning, ändå vidkånnas myeken fkrop-
lighet, och at Chriftendomen til en tid
år fvår ; men få kunne vi ock, Gud (ke
låf, med fanningens beftånd fåga, at ju
rher vi blifvit befåftade uti nåden och
foreningen med Gud, fom gor ofs del-
agtige af hans natur, ju mer hågfållte,
ju liarkare varde vi, och ju låttare blif-
ver det för ofs at vandra på helgelfens
våg; vår kårlek til Gud och vår Frål-
fare JEfum Chriftum, vår fornöjelfe uti
honom lågger et få ådelt, et få kraftigt
hand på ofs, at vi icke nåanas at göra

ho-



honom emor, utan dageligen beflite ofs
om en alfvarlig Gudsfrugtan, om 'en
råttfkaffens dygd, om goda gårningar,
ej at dårmed vinna himmelen och falig-
heren, fom allena gifves ofs af nåd och
för Chrifti förtjenft fkull, den vi 'med
trone anammat, utan for at vifa vår vil-
liga lydna for vår himmelfke Fader,
för at fåfom goda tråd båra goda frug-
ter, för at genom et chrifteligt, heligt
och Gudi bchageligt upförande öfverty-
ga både ofs fjelfva och andra hvem vi
tilhöra. Detta blifver til flut en lycklig
och falig vana: vi upfylle vara dyra
plikter med ftörfta glådje: då hafve vi
luft til HErrans bud och råtter, då ål-
fke vi hans befallningar: då åro hans
vittnesbörd ofs kara och behageliga: då
år haos lag ofs tåckare ån mång tufende
ftycke gull och iilfver Pf 119: då år Chri-
ftendomen icke långre fvår för ofs: då.
år Chrifli ok htftigt och hans Hrda lått
Matth. 11: qo. Alt, alt flyter af förenin-
gen med Gud, af den himmelfka vål-
luft och fornöjelfe fom den medförer.
Når dårföre David på Guds vågnar an*

befallt ofs at hafva vår lurt i HErranom,
få har han ifven i och med det fam-
ma.åfkat af ofs en plikt fom år den al-
draftörfta, den aldravigtio;arte i hela vår
Religion, en plikt fom uti fig innetattar
alla Chriftendomens fordringar, och fom
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på det uttryckeligafte vitrnar om defs
hoga och fortråffehga vårde. Nu foljer,
at vi åfven fkole vifa der denna plikr
år den aldralyckligafte och aldraheliga-
fte, hvilket fkali blifva åmnet for vår
betraktelfes fednare del. Om jag mifs-
brukat edert tålamod, M. Å.! bor det
tilfkrifvas åmnets vidftråckta innehåll;
jag fruktar åndock , ja, jag bekånner at
det allenaft ofullkomligen år vidrördt; jag
bar på långt når icke fagt alt hvad fom
bordt och kunnat fågas. Men jag årer-
kommer tii vårt hoga åmne:

, M-
Del. 11. Chrijlenäomen ■ hav ock et for-

traffeligi vdrde-, i anfeende til det [otn den
gifver. Den gudfruktige Konungen Da-
vid fåger i vår Text: baf äin hifi i HEr-
ranom; hän [kali gifva dig hvad dit hjer-
in onfkar. Kan vai någon ting vara lyck-
ligare, formånligare och faligare in at
få alt hvad man fåfom dygdig och for-
nuftig med Ikäl kan onfka fig? Det år
Chriftendomcn allena förbehållet, at icke
allenaft lofva utan åfven vårkeligen til-
dela fina trogna anhängare, alt hvad de
fåfom Guds vilja gladeligen undergifne,
kunna åflunda och begåra. Min Chri-
ften! du fom ftår i den aldranårmafte
förening med Gud, och har din fornö-
jelfe i honom, kånn din fållhet, vårde-
ra din Chriftendom, alt hvad du beder
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din himmelfke Fader i JEfu namn, det
fkall hän vifferligen gifva dig- och hu-
ru fkulle du icke få det? du år aldrig
driftig och formåten i dina boner; din
fornojda fjäl beder icke om annat an det
fom behagar din Gud, och år
tigt. Foretagom ofs nu M. Å., at
någor nårmare låra kanna det fom Chri-
ftendomen gifver, for at dåraf kunna
Auta til defs forrråffeliga vårde. Tiden
tillåter icke at anforaak; vt vilje endaft
anmårka några af de hufvudfakeligafte
omftåndigheter, fom hit hera,

§• 1-
En råttfinnig Chriften, fom hafver

fin luft i HErranom, får a)fit dageliga
hvod, hän får nåmligen alt hvad hän be-
höfver til fit lekamliga lifs uppehållan-
de; icke i den tnening, at der Atulle gif-
vas honom , då hän lefver i en forglos
lättja och forfummelfe, nej, få kan en
rått Chriften icke upfora fig, utan då
hän , efter Guds befallnmg , arbetar i fin
anletes fvett, och beder Gud om hjeip
och biftånd, då fkall ock denne barm-
hertige Fadren, ifrån hvilken ai! god
och fullkomlig gåfva kommer, vålfigna
hans arbete, få at hän dåraf kan hafva
fin bårgning, foda fig och de fina. Det
år fant, hän får fållan öfverflod, ty
det kunde vara honom farligt och åf-
ventyrligt. Hän åftundar det icke eller;
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hän beder allenaft om liret eller fin af-
fkilda del af fpis, och får ftundorn mer
an hän begårr, når Gud fer at hän kan
båra det. At Gud (kiille neka lina barn
et nödtorftigt kropps uppehåile, kan jag
icke förmås at tro j elettä kan allena på-
ftås af dem fom icke veta HErrans vå-
gar, fom icke hafva någon erfarenhet i
Chriftendomen, eller fom, må fke, for-
dra kråfdighet i ftållet för en nödvån-
dig lifs-hårgning; nej det vore at be-
fkylla Gud för en härdhet emot lina
barn, fom hän alt för fållan vifar emot
dem fom aro hans fiender och motflån*
dare, EC 65:13. Elän fom förmår to-

ra jordens grundvalar och de härda ber-
gen fåfom fmålt vax, förmår ock röra
dat hårda och kalla månnifko-hjertat:
fjelfve den girige nidingen hörer en få
Guddomelig röft til fit hjerta, at hän,
oaktadt alla fina urfåkter och undanflyg-
ter , omöjcligen kan vara olydig; hän
made emot fin vilja öpna fina dålda
fkmer och dårmed hafta til den torfti-
gas underftödjande: ho fkulle hafva trodt
derra ? Gud har oråkneliga urvågar
at förforja de fina: den fvage fåger vai
någon gång i fin håpenhet och rådlös-
het: HErten hafver öfvergifvir mig;
men dä hän der mindft förmodar, fån-
c' j r HErren en hjelp likfom omedelbar-
-I,'.en ifrån himmelen. Et uppå Guds

w-* * *
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Förfyn upmärkramt öga fer och market
detra vål. jag beropar mig på edra fam-
veten j råtte Guds barn, de vittna ofel-
barligen med mig om fanningen af alt
detta; och jag becygar for eder, M. Å.J
jag betygar inför Gud och hela verh
den, at når min fjål med full förrröftan
och förnojelfe hvilat uti Gud , når jag
alfvarligen fruktat honom , få har jag i
timelig matto icke lidit någon vårkelig
brift, ehuru mörka ock utligrcrna ftun-
dom kunde hafva värit för minä och
andra månnifkors ögon: jag år Ikyldig
min Himmellke Fader denna tackfamma
erkänfla, jag år Ikyldig eder mine be-
dröfvade bröder denna tröftefulla un-
derråtuelfe.

§• 8.
En råttfmnig Chriflen, fom har fin

luft i HErranom , får h) ti oli under de
kors och bedrofvelfer , fom hän mälie genom ~

gå har i verlden. Vi mårke ftraxr at alt
flags lidande, fom ofvergär månnifkor i
allmånhet, icke år en råttfmnig Chriftens
kors eller et Chrifti korsdragande , fom
ofra orått dårföre tages, Ack nej.
Den ofornuftige flöfaren , fom förfiört
alt fit goda, och dårföre måfte lida brift
och fattigdom: den orklöfe låttingen,
fom icke vil arbeta och dårföre måfte
hungra och torfta: den oförfigrige yng-
lingen, fom föraktat Föråldrars och Lå-
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rares formaningar, fom ingen ting ve-
lat låra i lin ungdom och dårfore måfte
vid tiltagande år, och foråldrarnas från-
fålle, flyta fom vattu omkring ftenarne,
uran tak ofver hufvuder, utan uppehål-
le och alleftådes hora de bitrrafte fore-
bråelfer: den vålluftige, den okyfke,
fom, for fin oordenteliga lefnad, måfte
dragas med en fjuklig kropp och et frå-
tande famvete; deflas lidande bor och
kan icke få namn af Chrifti kovs , ty de
lida der deras gårningar vårde åro, de
hafva fjelfve beredt fig de naturliga
ftraff fom folja pä deras afvågar. Långt
annorlunda förhåller det fig med en rått-
finnig Chriftens lidande och bedrofvel-
fer. De åro icke ftraff af en vred Gud,
litan endaft en lindrig aga af en forfo-
nad Fader, få vida både fyndafkulden
och ftraffet åro i råttfårdiggorelfen bort-
ragne, •—■ En råttfinnig Chriften måfte
ofta med Job fe fin egendom borttagen
af rofvare, forfvunnen i råk, ellei* up-
flukad af hafvets botjor; fe fina kårafte
anförvandter bortryckas genom en alt-
for tidig dod; med David lefva flygrig
och fortölgd af fiender, fom trånga ho-
nom på alla fidor , med Daniel inneflu-
tas i hårda fångelfer : med Paulus vara
åtfkilliga fafligheter underkaftad: lida
foragt, forfmådelfe och vanira för Chri-
fti fkull, fin dygd och Gudsfruktan fkull,
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vara under fit lidande glömd och for-
giten af lina vånner och nårmafle. Men
ånnu mer: han kånner icke alrid fött-
man af Guds och JEfu nårvarelfe i fit
hjerta; tror dårfore at Gud år vred på
honom, och at Gud, fom allenaft för-
doljer fig för honom, öfvergifvit ho-
nom , och forer Davids oma klagan,
HErre hvi flrkaftar du min f ja/, mit hjer-
ta angjlas i mit lif, fruktan och håfvande
år mig tippakömmit, at jag fullt nar -for-
tvifiar i bafvev då Gud forgdtit at vara
nådelig ocb tillyckt fina barmhertigh et jbr
vrede fkull? Ehuru nu en råttfinnig
Chriftens kors och -bedröfvelfer åro bå-
de många och fvåra, upgifves han dock
icke under tyngden dåraf; ty Gud, uti
hvilken han hafver fin luft och förno-
jelfe jår hans troft. Han påminner fig
med glådje under fit lidande , at hans
formån och båfta, nåft Guds åra, år
dårmed forknippadt, at hans himmel-
fke Fader dårmed hafver fina heliga
affigter, at nämligen forekomma affall ut-
ur nåderz, emedan det flygtiga och ofta-
diga hjertat i medgången år få benåget
at glömma Gud, och blifva kallfinnigt
emot honom, men i motgången och då
bedröfvelfe år på fårde foker man fna-
rare Gud, och håller fig til honom med
en barnflig fruktan, med bon och åkal-
lan; vidare påfyftar Gud med bedrof-
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velfen, fom han tilfånder fina barn,
deras tros fårökelfe ocb tilvaxt i Gudsfrnk-
tan-y ty ftillaftående på dygdens våg år
afvikelfe dårifrån, rnen lidande gör tå-
lamod, tålamodet forfarenhet, förfaren-
heten en råttfinnig och kottelig tro, j:fr.
j Pet. 1:6,7. En råttfinnig Chriftens glå-
dje år utan tvifvel ftörre efter bedrofvel-
fen, ån om han altid fkulle haft glådje;
ty den fom aldrig värit fjuk,fåtrer icke
det vårde på hålfan fom den, hvilken
förlorat men återvunnir henne, den fom
aldrig Hitit ondt, vet icke hvad goda
dagär har at fåga, han likfom våmjes
dårvid. Ockfå troftar fig en råttfinnig
Chriften, under (it kors och lidande,
dårmed at han icke år allena, utan at
Gud år med och når honom; då be-
dröfvelfens ftormar rafa fom håftigaft,
kan han vål i fin örVerilning for några
ognablick tro fig vara af Gud ofvergif-
ven, men han fanfar fig fnart och på«
minner fig til hugfvalelfe, Guds orygge-
liga löfte, at han vii vara hos hohom,
ehuru ftundom fördold, fkmt at den rått-
fårdige icke fkall i oro blifva til evio;
tid, och vid detta loftet båller han fig
faft, om an himmel och jord fkulle for-
gås, Pf. 46:2-6. At en råttfinnig Chri-
ften ofta nog år i miftning af jordifka
ågodelar, oroar honom icke; han år i
fanning icke lottlös, han åger en fkatt
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dyrbarare ån millioner verldar, han ågei*
Gud i fit hjerta: at han ej fällan år o-
kånd for verlden , bekymrar honom icke,
nog af at han år kand i himmelen; ty
han år reknad med lefvandes Guds in-
fegel, och hans namn år infkrifvit i lif-
fens Bok, Chriftendomen gifver honom
en Guddomelig ofvertygelfe därom. —-

Hvad bedröfvar du dig dårfore min
fjål och ålt få orolig i mig? hoppas up-
på Gud; ry jag fkall ånnu tacka honom
at han mitt anfigres hjelp och min Gud
år, Pfalm. 43; 5.

t ,

§• 9*
En råttfmnig Chrifien, fom hafver

fin luft i HErranom, får f) feger öfver
jina andeliga fiender . Då en månnifka
blifvit uptagen til Guds barn, njuter hon
en fållhst och åra fom i fanning år af-
undsvård. Ockfå har hon ovånner fom
afunda henne den famma, fiender, fom
med glådje fkulle fe henne årer olycklig,
fiender emot hvilka hon altid måfte va-
ra i ftrid på jordene, få at hela hennes
lifstid kan anfes for en ftrids-och orlogs-
dag. Men hvilke åro då en Chrifiens
andeliga fiender? jo, han har at ftrida
emot lina oådia begår, fina brårtfliga
bojelfer, eller den inneboende fynden ; fom
altid vill bryta ut och blifva rådande:
han har at kampa emot en ond och for-
föri/k veriä) fom ibland fmickrar och hyi-
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lar, ibland hotar och förföljer, affigten
i båda fallen enahanda, at bereda hans
fall och ofård; men han har ej allenaft
örlig med kött och blod, med onda
månnifkor i verlden; uran åfven med
denna verldens förfte djefvulen 3 detra
rytande Lejonet, fom alrid ömkring
fökande hvem han upfiuka må. Deffe
aro hans fiender hvilke dels hvar för
fig, dels med förenade krafcer anfalla ho-
nom. De bruka ofta lift: de anvånda ali
fin vålralighet för at göra fynden behage-
lig och lofva nöje och fågnad uti hen-
nes utöfvande: de tilbjuda rikedom, åra
och ali verldens hårlighet om man viii
falla ned och tilbedja denna verldenes
gud. Och om de ej blifva på detta
fåttet åtlydde, få föka de hans un-
dergång genom den grufveligafte florm,
det håftigafte raferi; då nödgas han ej
fållan med Paulus klaga: jag arme mdn-
nifka ho fkall löfa mig ifrån denna dodfens
kroppa då år han hvars mans afhugg
och et mål för verldens förföljelfer: då
måfte han vidkånnas en påle i kottet ocb
ett kindpuftande af fatans angdi 2 Cor. 12:
7, fom vii fåga, at han qvåljes af de
förfkråckeligafte och fafeligafte tankar,
fom den

c
onde anden inrkuter uti hans

hjerta. Åro nu deffe fiender få fvåre,
få ftarke, få mågtige, ho- fkulle då vil-
ja tråda dem under ögonen af eget be-
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väg, ho fkulle hoppas, at endaft med
den ftyrka han af naturen åger, kurina
emotftå och ofvervinna dem ? i fanning
ingen annan ån den fom hvarken kån-
ner fig fjelf ellei* fienderna.- Nej, hår
fordras en ftyrka fom ofvan efter år gif-
ven , hår fordras et Guddomeligt biftånd.
Hvad ovårderlig formån har dårföre
icke en råttfinnig, fom på det aldranår-
mafte år förenad med den Majeftåtifke
Guden, fom förnögd och fåker hvilar
uri hans fkot, dit han tagit fin tilfiygc'
ifrån fynden och verlden, hvarifrån han
liitit fig lös; det år denna fafta klippan,
denna oöfvervinnerliga borgen , fom he-
la fatans hår förgåfves föker at beftor-
ma. Den allena mågtige Guden, fom
fart bomar for hafvet, hvarofver defs
ftolta boljor icke få gå, har ock for en
råttfinnig Chriftens fiender fatt gråntfor,
fom de icke få öfverlkrida j:fr. Job. 1:
12. 2: 6. Men denne Guden år ock
en barmhertig Fader, fom icke nåns
låta fina barn vara utan fin hjelp, han
iklåder likiom med egen hand en rått-
finnig Chriften de råtta ftridsvapnen,
andans fvård och trones fkold m. m.,
lårer honom at rått och i finom tid nyt-
ija della vapnen, famt gifver honom en
himmelfk ftyrka under ftridenj och i
förtroftan på den Hogftes biftånd kåm-
par nu en råttfinnig Chriften en god
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kamp; nu behåller hän trona, nu måfte
fynd och verld gifva vika: nu måfte ali
den ondes glodande fkott blifva litan
vårkan; nu vinner en råttfinnig Chri-
ften, dock icke med egoa utan med den
Allsmågtiges krafrer: nu får hän fe luft
på fina fiender: nu får hän med glå-
dje fjunga om feger uti de råtcfårdigas
hyddor, och detta år fegerfången : HEr-
rans hågra hand bar behällit [egren.
Fårtråffeliga Cbriftendom ! nu fer jag
ditt ftora vårde; om jag icke kånc dig,
icke utofvat dig, hade jag värit en evig
flaf vid deffa minä fienders fotapall. Nu
år jag genom dig fråjft och lycklig, ge-
nom dig hoppas jag at akid vara det;
men åran fkall tilhöra Gud allena.

§• TO-

En råttfinnig Chriften, fom har fin
luft i HErranom, får d) frimodighet i do-
den. Doden kallas icke uran fkål for-
fkråckelfens Konung; ty hela naturen
ryfer för honom. Der år han.fom gjort
f å många darrande knån, få»mångarin-
nande ögon, få många bleka anligten,
få många förfagda hjertan ; ja, blotra
åtankan af honom år i ftånd at injaga
förfkråckelfe. Den oföriigtige Mammons
tilbedjare kan icke utan fafa påminna
fig det ögnablick då doden fkall for e-
vigt fkilja honom ifrån gullklimpen, hvar-
uti han få förålfkar fig, ar han glömt
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Gud, fig fjelf och air; hvad gråmelfe
at låmna fit gods enom androm ? huru
bitter fkall ock icke denna fifta ftun-
den blifva för den åregirige; hvilken
förnedring at nu nedftiga ifrån fin högd
dår han blifvit tilbeden fåfom en Gud,
at gömas undan fina fmickrares ögon uti
en mörk och ohyggelig.graf? den gud-
löfc, fom föragtat fin Skapare och for-
fmådat Religion , måfte dock fluteligen
vid dödens annalkande förlora fit mod
och fin förmenta ftvrka; nu erkånner
han med et båfvande men fortvifladt hjer-
ta, at det dock måtte vara en Gud til,
ty han kånner redan hans vredes eld
uti fin fjål. Och hvad år orfaken at
alla laftfulla i gemen med frugtan och
ängeft gå döden til mötes? Jo, de veta
at han i anfeende til dem icke år alle-
na, utan at belfvetet foljer bonom efter ,

Uppenb. B. 6: 7. Men helt annorlun-
da förhåller det fig med en råttfinnig
Chriften. Han år vål icke Fri från den
lekamliga döden, men der år dock han
allena, fom utan frugtan fer döden nai-
kas, fom med frimodighet tager honom
emot, ja til och med ej fållan långtar
efter honom, och hvarföre fä? Jo, JE-
fus har genom fin död beröfvat döden
ali defs bitterhet och förfkråckande krafc
i anfeende til de trogna, iom hafva del-
agtighet i hans förfonings-dödj förtdem
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kan denna doden vara få mycket min-
dre fkadelig, fom haa rvårt om år de-
ras vinning, en ingång ril et evigt lif.
En råttfinnig Chriften underkaftar fig

#
P t Omed giadje och förnöjelfe Guds vilja

och behag åfveni anieende ril fin fkills»
måffa ifrån verlden, hän vet at Gud itke
gor något utan affigt, och at det Gud
gör år godt och faligt: hans fjål år få
nåra forenad med Gud, at hän år full-
komligen forfåkrad det hvarkcn lif eller
dod kan fkilja honom ifrån derta fit
högfta goda: hän har med fma tros-ogon
fett Gud i tiden och hoppas äfven at få
fe honom i evigheten: hän har genom
en dagelig åtanka på doden gjort lig lik-
fom vån med honom: hän infornnar icke
någon afton utan at vara beredd at med
JEfu hjelp upvakna til et båttre lif, om
Gud fkulle finna for godt, at kalla ho-
nom hådan; detta alt gor at en råttfin-
nig Chriften , i doden glad kan utbrifta:
o! dod hvar år din udd, graf hvar Sr
din feger! du kan få mycket mindre
våcka båfvan och fafa, fom jag gårna
vill do; jag glåds at min lefnadsafton år
inne, då alt mit arbete, min kamp och
ftrid, minä fråfteifer och forfoljelfer,
minä bekymmer , vidrigheter, plågor
och bedröfvelfer ånteligen uphora, och
at jag får njura en för och efterlångtad
hvila i grafven. M. Å! det år Chriften-
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domen, fom kan gifva fma bekånnare
denna frimodighet; huru förtråffeligt år
icke då defs vårde ?

En råttfinnig Chriften , fom har fin
luft i HErranom, får ånteligen e) en
evig Salighet. Apoftelen Paulus fåger
mårkeligen om fig f jelf och alla txogna:
om vi allenaft i detta lifvet hafve hoppet
til Chriftum , få äre vi uflafi af alla mån-
nifkor, i Cor. 15: 19. Om ingen tid ef-
ter denna vore at forvånta, om ingen
upftåndelfe fkulle fke, om ingen råken-
fkap fkulle hållas, om inga beloningar
och ftrafF foreftodo på andra fidan om
grafven, och fåledes ingen himmel, in-
tethelfvete, huru lycklige fkulle icke då
de ogudaktige vara; men tvårt om hu-
ru ulle och beklagansvårde de trogne
och Guds barn, hvilke f å redeligen for
fig vandrat, och dårunder ej fållan måft
vidkånnas mycket lidande! men at en
allmån upftåndelfe fkall fke, at en rå-
kenfkap fkall hållas, at beloningar och
ftrafF fkola utdelas, flyter af Guds rått-
fårdighet; ja, fjelfva fornuftet infer at
en jåmkning (om jag få får fåga) år
nödig och vårkeligen fkall fke i anfeende
til nårvarande olika delning emellan mån-
nifkor, ibland hvilka några tyckas haf-
va f ått ut alt fit arf hår i tiden, andra
åter fynas hafva det helt och hållet in-
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neftående ril evigheten o, f. v. Detta
år ock en orfak at fjelfve Religions-
befporraren midt under fin fyndafåker-
het plågas af fruktan och ovifshet om
det tilkommande :• det muntra fållfkapet
upfkjuter for några ögnablick det qval
forn han kånner i fjålen , meri återkom-
tnen i fin enflighet, öfverfaller det ho-
nom med fördubblade krafter; då fåger
han for fig fjelf: om det gifves et lif
efter detta, dår hvar och en får efter
forn han handlat hår i tlden, få år vis-
ferligen jag den aldraolyckligafte. Och
denna ovifsheY lemnar honom ingen ro.
Men det år Cbriftendomen forn gifver
fina bekånnafe den heligafte förfåkran,
det oryggelignfte löfte, den fullkornliga-
fte vifshet om upftåndelfen til et båttre
lif efter detta , nåmligen på den ytterfta
dagen , då alle ogudaktige fkola bortka-
ftas ifrån Guds anfigte til oupborliga
plågör i helfveret, hvars matk i-cke dör
och eld icke flocknar, men alle rårtfin-
nige Chrifhie inbjudas och vårkeligen
inkomma uti himmelen til delagtighet
af en ifrån verldens begynnelfe tilredd
falighet, få ftor at den af inter öga år
fedd hår i dodligheten: de fkola dår
blifva Chrifti fcrk!arade lekamen like,
lyfande och hårlige: deras tårar fkola
dår af Gud fjelf aftårkas och dem flcall

et glådjefullt våfende på Guds
ho-



hogra hand, ibland hans heliga ånglar;
de fkola, krönce med liffens ovanfkeli-
ga kronor och iklådde med falighetens
klåder, måcra fina ogon med Guds och
fm Frålfares faliga ålkådande, fe och
kånna honom fåiom hän år: deras lyck-
{'alighec Ikall aldrig i evighet uphöra.
Vålfignade och ovårderliga Chriftendom!
huru ålfkar och hogaktar jag dig icke!
(kiille jag vilja borrbyra din kunfkap e-
mot alla andra vetenikaper, om jag an
dårigenom kunde uphöjas til den måft
lyfande åra hår i dödligheten ? ack nej.
Sioille jag vilja bortbyta den himmellka
tilfridsftållelfe, fom din urofning Ikån-
ker mig,emot hela verldenes rikedomar
och ågodelar ? ack nej. O verld ! bebålt
det du bafver , jag hafver mg: jag baf-
ver min lufl i HErranom • hän fkall gifva
mig hvad mit hjerta onfkar.

§. 12.

Hårmed flutas i JEfu namn vår få-
refatca Berraktelfe fom föreftållr Cbriften-
do?nens jörträffeliga vdrde i anjetnde til
det jom den äfkar och gifver. Nu j o-
gudaktige, j ömkansvårde flafvar under
morkfens förfte! jag förkunnar eder i-
från decta HErranom helgade rum, at
edert rilftånd år ganfka ofaligt. J ågen
icke JEfum i edert hjerta! och hvilken
ofågelig förluft at icke åga honom. J
hafven eder luft icke i HErranom eder

G g 4 Gud,



Gud, utan i fynden, i verlden, i dår-
fkapen, i fåfångligheten, j hafven eder
fornojelfe i jordifka forftröelfer, i toma
ridsfordrif, i farliga rikedomar, fom
dock aldrig rätteligen kuona tilfridsftål-
la eder ododeliga ande. Bråttfliga raan-
oina! hvilken forbannelfe hvilar icke
ofver dig, da du med veti och vilja
trampar Guds tilbudna nad under föt-
terna! hän vill vårka nti dig både vil-
ja och kraft til en fann omvåndelfe,
men du flyr med berådt mod, med full
forefatts ju långre ju mer ifrån honom,
hvars hjerra vill brifta af barrnhertighet.
Ack at du for några ognablick råtr kun-
de fe in i evigheten och få veta det fa-
feliga ode, det forflcråckeliga ftrafF fom
föreftår dig, få fltulle du det viffcrligen
i denna din dag betånka : morgonda-
gen ror icke vara din; dårfore i dag då
du horer HErrans roft, få formanar,
få beder och upmuntrar jag dig for
Chrifti fkull ,

s och for din eviga vålf ård
fkull, forhårda icke dit hjerra, utan til-
låt Guds Anda omvånda och förådla det,
hvarforutan du blifver olycklig i tid och
evighet. Men j trogne Guds barn, j
råttfinnige Chriftne! jag kan ej nog of-
ta och med nog omhet påminna eder at
upfora eder vårdigt den nåd och falig-
het hvaraf j blifvit delagtige. Den lef-
vande Guden, fom var,fom år och fom

kom-



komma (kali, har på det nårmafte för-
enat lig med eder, och upråttat litt tem-
pel och fin boning uti edert hjerra;
hvad kunde dårföre vara ovårdigare,
hvad oförfigtigare, hvad otackfammare,
ån at med orena offer olkåra denna hei*
gedomen, och at båra fråmmande eld
på detta Gudi invigda altaret ? fåfora
Guds egendoms folk , hvilka hafva iin
luit i HErranom, börenj nu gå ut ifrån
dem fom i fin blindhet nedfalla for guli-
klimpen, och hålla honom for fin Gud,
eiler fom gifva månnifkor Guddome-
lig dyrkan: j fkolen Ikilja eder ifrån
dem * ty huru knmmer Guds tempel öfver-
ens med afgudar? fåfom Ijus i HErranom
bören j nu gå ur ifrån mörkfens barn,
fom vandra i dodfens fkugga ti! det e»
viga förderfvet: j Huolen ikilja eder i-
från dem ; ty hvad delagtigbet bajver mor-
kret med ljufet? fåfom Chrifti rätte be-
kånnare och efterföljare bören j nu gå
ut ifrån de löfa befpottare, fom förfmå-
da Gud och Religion, och kalla fkug-
ga på der fom heligt år : j Ikolen Ikil-
ja eder ifrån dem ; ty huru forlika fig
Cbriftus och Belial? gören eder dageligen
rena uti JEfu blod, genom trona, ifrån
ali körtfens och den orene andens be-
fmittelfe. Kåmpen och ftriden fåfom
råtte JEfu Chrifti ftridsmån: hafven al-
tid eder förnöjelfe i Gud och eder Frål-

G g j fare.



fare. Behållen det j hafven, at ingen
fråntager eder liffens ovanfkeliga kro-
na. Amen,

Difp. 11.
Du ( Gud) Ihnar dem vai , fom ditt

nam ti frukta, Pf. 6i: 6.
Den ftora belöning fom år förknip-

pad med en råttfkaffens Gudsfruktan.
i:o Hvaruti en råttfkaffens Gudsfruktan

leftdr; j;fr. §§. 3,4,5- .
2:0 Den flora bellning fom ddrmsd dr

forknippad, §§. 6- - il.

Difp. 111.
De, Jom HErran foka, hafva ingen

brifi pä något godt , Pfalm. 34: n,
Den tröftefulla fanningen: at de fom

HErran foka, hafva ingen brift på
något godt.

1:0 Hv,'id det dr at foka HErrand
2:0 Det goda fom dem igenom detta

fokandet tilflyter.
Difp. IV.

Om j hlifveti i mig , och min ord blif-
vai eder, alt det j velen, må j he-
bedas , och det j.kali (ke eder , Joh.
15: 7.
Föreningen med Gud i Chrifto

JEfu, en falig anledning dårtil, at de
trog-



trogne undfå alt hvad de med fkå!
önfka fig.

i:o Befkaffenheten af fbreningen med
Gud i Cbrido JEjii.

2:0 Det goda fbm de trogne i anledning
of denna foreningen on[ka fig och vhkeli-
gen undfå.

Difp. V.
Hjerteliga kav hafver jag dig HErre

■— befkydd , Plalm. ig: 2- 3-
Den Majeftådfkc Guden, de tro-

gnas högfta goda.
i;o / anfeende til den frorika plikt hän

fordrar af dem ;
2:0 1 anfeende til de oryggeliga låftenhän gifver dem.

Difp. VI.
Sinaker och Jer huru tjufiig HErren

är ; Jdll år den fom trbjter uppa
hotiorn , Pfalm. 34: 9.
Deras falighet fom förtrofta uppå

HErrair
1:0 Hvilke de aro fom fårtråfla tippa

HErrnn.
2:0 Saligheten fom fiyter af dema for-trbftan.

Difp. VII.
Kujia äin omforg evig tid. Pf.

55; 23.
Den tråftefulla fanningen: at den,

fom



fom kaftar fin omforg på HErran,
ikall icke i oro blifva cil evig tid.

i:o Hvad det år at knjia fin omforg på
HErran.

2:0 Hm u ocb på hvad fått vår oro dår~
igenom hndras eller borttages.

AFTONSANGEN.
Anmdrkning: Såfom Afronfångs • Tex-

ten år af naftan enahanda innehall med
Hogmåflb-Texten , bar man aktat for
öfverflodigt ar gifva tvånne urarberade
Prådikningar öfver dem båda, (hvilket
icke eller våra gråntfor for denna gån-
gen tillarir) - man vil dårföre nu endaft
anfora nägra blotta Difpofitioner åfver
förftnämnde Texc, hvilka med några få
jåmkningar och tillåggningar kunna ur-
arberas efcer den pian, fom år folgd uti
Hogmåffo prådikan.

Difp. I.
Shall det ååfåfångt vara at ——fbr

handene? Pfalm. 73: 13, 14.
De trognas fäkra hopp om tröft

under lifvets börda, då de af allo
hjerta frukta Gud.

Difp. 11.
Blif fr om och hait dig rått, ty Jlikom

[kali på fijlone vai gå } Pf. 37: 37,
From-



Fromhetens vålfignelfe och fluteliga
belöning.

Difp. 111.
Det år förgåfves at man Gudi tjenar,

Mal. 3: 14.
Bevis, at det icke år förgåfves at

man Gudi tjenar.
Difp. IV.

Hvarvied hafver jag betungat dig?
Mich. 6:3.

CHriftnas obilliga klagan at HEr-
ren betungar dem öfver deras förmåga.

Denna klagan år obillig; ty
1:0 Gifver Gud demfjelf kraft at cm-

vända fig, 4.
2:0 Eiftår hän dem mder helgelfen , §. j.

3:0 Meddelar hän dem tröft och vcilfig-
nelje i detta och det tilkommnnde lifvet ,

6 11.
Difp. V.

HErren hafver åfvergifvit mig , EL
49: 14*

~

De trognas vålgrundade troft at
HErren icke öfvergifver dem hvarken
i andelig eller lekamlig matto, ehuru
hän underftundom fördöljer fig för
dem.
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Första Stycket.
I. Förklaringar öfver Tredje St. Böne-

dagens Texter 1783-
1. Ottefångs-Texten, 1 Petr. 2:1. En

Christens skyldighet at lägga bort all
ondska. a) ondikan som bör bort-
läggas. b) Hvarföre den bör, m. m.
Sid. 1.

2. Högmässo-Texten, Pf.26: 6,7. En
Christens skyldighet at hafva Guds huses
boning kår. a) Huru en fådan Christen
bör vara beskaffad —• boning kår. b)
Huru Herrans ära, som bor i hans hus,
beveker en Christen at hafva kär. 17.

3. Aftonfångs-Texten, Phil. 4: 8. Det
Christna Folkets bärlighet i anfeende til
deras oförlikneliga lära, vifad af a) defs
innehåll. b) deras skyldighet dårvid. 31.

II. Förklaringar öfver Fjerde St. Böne-
dagens Texter samma år.

1. Ot-
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1. Ottefängs - Texten, Pf. 62: 7. De Christ-

nas Salighet af deras bopp til Gud. a)
Såsom en viss Salighet, ty Gud år de-
ras hopp. b) beståndig —, ty de
kunna hoppas på honom altid. c) —

allom öppen , ty alt folk få m. m. 49.
2. Högmässo-Texten, Upp. B. 19: 1. Guds

Låf af de helige i Himmelen och på jor-
den. a) Hvilke deffe helige åro, som
låfva Gud. b) Hvilken denne Guden
är, som de låfva, c) Hvarföre de ho-
nom i synnerhet läfva.

3. Aftonfängs - Texten , Pf. 66 :1, 2. De
Trognas hjerta, Såsom beredt at sjunga
och lofva sin Gud. a) Huru hjertat dårtil
beredes. b) Huru låfvet verkftålles. 80.

Andra Stycket-
I. Predikningar öfver Andra Hufvud-

stycket i Catechefen.
I. Pred. öfver den Första Tros-Artike-

len. Guds stora välgärningar efter den
Första Artiklen; hvarvid vi a) läre kan-
na dessa välgärningars höga uriprung;
b) med vördnad föra oss til finnes de
hithörande välgärningar, och e) hvar-
til de ofs förbinda, 89-

II. Dispositioner öfver I St. Bönedagens
Texter, 1784.

I. Ottesångs - Texten , Phil. 11 : i 3 . Den
lydagtiga människans af Gudi undångna

475



nya kraft a), at vilja b) at göra hvad
Gudi behageligit är. 203.

2. Högmässo-Texten, 2 Thess.2: 16,17.
En förloffad Syndares glädjeaf den nåd
han hos sig vöner. a) Den nåd Gud uti
syndares allmänna förlossning honom
bevisat. b) Den glädje, som nådenes
åtnjutande hos en förloffad syndare
orsakar, 212.

3. Aftonsångs-Texten, Eph. 2: 10. Go-
da gårningar, såsom det nödvändigaste
och säkraste bevis af en Christens rätta
och oskrymtade Tro, 223.

Tredje Stycket.
I. Predikningar öfver Andra Hufvudstyc-

ket i Catechesen,
1. Pred. öfver den Andra Artikelen.

Läran om Guds Son JEsu Christo. a)
Hvad som hörer til kännedomen af

. hans Person , såsom hans dyra Namn
och tvänne Naturer- b) Hans ofs be-
vista välgärningar, föreståldyte så väl
af Hans trenne Embeten, som ock Hans
förnedring och uphöjelse, 227.

II. Dispositioner öfver II. Sr. Bönedagens
Texter 1784.

1. Ottefångs-Texten , Joh. 8: 47. Män-
niskans tilbörliga upmärksamhet på HEr-
rans Tal, 383.

2. Högmässo - Texten, 2 Cor. 5, 19. Chri-
JK



sti gällande Försoning emellan Gud och
människor, a) redan fullbordad til alla
människors båsta; b) gållande för hvar
och en i synnerhet, genom dess an-
tagande med Trone 394.

3. Aftonsångs-Texten , Pf. 19: 8. Den
Christna Lärans förträffelighet , bevisad
a) af defs beskaffenhet och b) nytta, 406.

Fjerde Stycket.
I. Utkast til Predikningar öfver III. St.

Bönedagens Texter 1784.
1. Ottefångs- Texten. 1 Cor. 7: 24. Hu-

ru en rättfärdiggjord människa förvarar
sin själ ifrån affal utur nådaståndet
nemligen a) genom en rättskaffens
helgelse, 413.

2. Högmåsso-Texten, Pf 37: 4. Chri-
stendomens förträffeliga vårde a) i an-
seende til det som den åskar, b) i an-
seende til det som den gifver, 436.' .

3. Aftonsångs-Texten, Pf. 55: 23. Christ
nas obilliga klagan , at HErren betungar
dem öfver deras förmåga ; den år obil-
lig, ty a) Gifver Gud dem sjelfkraft
at omvända sig; b) bistår han dem un-
der helgelsen; c) meddelar dem tröst
och välsignelse i detta och det tilkom-
mande lifvet, 473.

Hom F. Vol. VI St 4. H h I. Re-



I. Rcgiftret»
Ofver de Skriftenes Språk , hvilka i denna

Vl:te Volume til Ingång och Texter
aro nytrjade och förklarade.

NB. /"betyder at Språket år til Ingång,
och T. at det år fåfom Text nyttjadt.

Sid.
i Mof. B. 19:17.1. 415.
5 Mof. B. I. 406.

—8- L 31.Pfalm. 19: 8. T. 406.
26:6,7. T. i7-

8. I. 17-
37: 4. T. 436.
55: 23. T. 471.
57= 8- I. 80.
62: 9. T. 49.
66 : 1, 2. T. 80.
145: ro: I. 64.Efaiae 1:2. I. 383.
40: 31. I. 206.

Mich. 7: 9, I. 212.

Sid.
Matth. 6:35. L' 436.
Joh. 8: 47- T. 385.

17: 3. I. ;. 229.
1 Cor. 7: 24. T. 415.
2 Cor. 5: 19,20. T. 394.
Ephef. 2: 1, 2. I. 49.

10. T. 222.
Phil. 4: 8- T. 31.

ii: 13. T. 206.
sTheff.a: 16,17. T. 212.
2 Tim. 1: 12. I. 91".
Jae. 2: 18- !■• 222.
1 Pet. 2: 1. T. 3
Upp. B. 19; 1. T. 6.

11. Re-
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IL Regiftret.

c

Ofver de mårkvårdigafte åmncn, hviika
uti denna

Sjette Volumen blifvit
afhandlade.

A.
Airon, Chrifti förebild,

*3 302.AjfJl ntur näden, burn
det förekonnxies, 4iBff

Ajklfe Chrifti, af den hei.
Ande 266, 269, 277.

Afund, hvarati den vifar
fig

Agn Guds barns x66 f.
215 ff. deras tröft der-

■ under 455.
Ankomft Chrifti i verlden,

efterlångtad i alla gam-
la Teftämentfens Sldrar
21 f. 257 f., noga förut
utmårkt i anfeende til
tiden, 259.

B.
Bnrn Guds, deras fkyl-

digheter fAfom fådana
41. fe ock Chriftne.

Belåtc Guds i månnifkan
148 f-

Bejkydd Guds, hvad der-
til hörer 172 ff

Blod med ,fttt har* Chriftus
återlöft ofs3ti f., der-
med förftäs hans ut-och
invartes lidande 312, f.

Bok naturens, underråttar
ofs ora varelfen af en
Gtidioöff. i§s £426;
Annu mer uppenbarel-
fens 113 ff.

Bnning fe hus,
Brift på det nödvändiga

hafva icke de trogna
162 f. 453 f.

Bi orl et dageligt, gifver
Chriftendomen flna be-
kånnare, 453 f.

Ermkr aro alla månnifkor,
40.

Bunen, defs ftora varde,
429, bör vara alfvariig
ooh idkelig, 430 f.

c.
Beredelfc til Guds lof och Chriftendomen , darmed for-

pris 81 f. ftls JEfu Ura til ftt in-
H h 2 n©-
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neMH och utöfning44T,
år icke emot mänfldig-
heten 43Öf.,har et för-
träffeligt värde i anfe-
ende tii fina fordringar
441 ff gifver lina be-
kåhnare de förträffeli-
gafte gafvor och belö-

ningar 452 ff. fe Li'tm ,

o'd, Religion.
Chrtftne hafvä en oförlik-
-1 nelig låra 32 f. 440 f.

deras fkyldighet dår-
vid 37 f. deras fqrbin-
delPer etrjot Guds vål-
gärningar 183, h6ra be?

Aita fig ’orn helgelfe
440 ff., bora dageligen
lialkas Gadi'426 ff., bo-
ra'befordra bade fin anV
deiiga och lekamliga
vålfärd 4361. bora haf-
va fin luft i HErranom
442 ff. •

Cbriftus, hvad detta nam-
-1 het betyder 248 f, ör-

faken därtil 252 f., ut-
gifven af Gud för ofs
174ff defs ankomft i
verlden förutfagd iBr f.
bör väl kannas af ofs
232 f. fe JEfus, MeJJins.'Commuuicntiones idinmatum

* förklarade 279 ff.
D.

Daden, dårifrån hafJEfus
‘ vår ufverfte Pråft för-

loflad ofs 308 frimodig-

het dåmti glfver Chri-
Itendömen fina bekån-
nare 462.

E.
Egenfknper Guds gr

, 54 fi 64, 67 ff TT o,
. 114 ff 159, Chrifri na-

turers meddelas hvar-
dera nataren 279 ff.
tnännlfkans til kropp
och f jäi för fajlet 147.

Evighet finnes icke nti de
fkapade tingen 137,
140 f.

F,
Frimodighet i döden .»gif-

ver Chriftendomen fi-na
bekånnare 4Ö2.

Frnlfure fe JEfus, Meffins,
Chrtftus.

Erogd Gt:ds barns 82 f.
‘ fe Lufl.
Fulllmrd.m Prophetiornas,

bevis därtil at JEfus
Chriftus år den ntlofva-
de Meffias 258 ff

Eullkomligbeter fe Egen-
fknper.

Fudii: år Guds Faders per-
fonliga ' kännnemårke'
134. Födas: Sonens, ib.

FSrhindelfe fe fkyldighet ,

' Chnftnn.
Forhnd Guds emot upfå-

tefig ondfka, m.
Foreheä]ande Chrifti, för

ofs, hörer til hahs o’-
ver-
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verfia Präfterliga Am-
fi ete 320 fF.

Fut-euing emellan de tvä
naturerha nti Chriftn.

päde tingen gifv.es, 155f. defs befkaffenhet 158'
f. defs föremJl 160 f.
defs utöfcing 164 f.

Far tai hvad ? 8 f.
Forvara fin fjät, är hvar

och en trogen åiagdt
415 f. 417. hnru det
Iker 418 ff.

274 f,
, värkan dåraf

279 ff, orfaken därtil
2.84/!•F6.retrS.de , Judarnas'fram-
för andra folkflag, hvar-
uti ?3 r. De Chri ftnas i
anfeende til deras för- G.

Glddje en fyndaresafGuds
nåds * åtnjptande 213,

Gv.ä en fann, är Chriftus
träffeliga Ura 32 f. j:fr.
439 Ä jEfn niånfkiiga
naturs framför vär
269 IT. 265 f. Guddomen fub-

fifterar nti tre Perfo-
ner 124 ff._FSrnedring Chrifti, defs

nödvändighet3si hvar-
uti den bcftod och hvad
därtil hörer 352 ff.

Gudlöshet 199. fe Forne-
hände.

Gudstjenfi i gemen 191 ff.
bör förnåmligaft fke i
HErrans hus 18 ff. ej
hemma utan 1 nödfall
27 falfk , Gudi mifsha-
gelig 192 f. dcnna bör
fiortläggas 28-

Fnnukaiuie Guds, farligt
bäde för famhället och
den gudlöfe fjelf 122 f.

Förnnjelfe i Gudi, fe /«/?.

Fnrfmt.lande Gnds ords,
varning därifrån 42 f.

Forfoning genom offcr och
blod och en Medlare , G.
begrepet därom myc-
ket allmånt 302. Chri-
fri 55 f. 174 ff. utgjor-
de hans förfta åmbete
296. är icke ftridande
emot Guds egenfkaper
och en förnuftig Sedo-
lära 297 ff. befkaffenhe-
ten dåraf 313 ff. däri
böra Chriftna föka del
394 401 -

Gdfvor Guds mongahan-
da 178. men den dyr-
barafte är hans enda
Sons fändande til vär
forfoning, ibm. fl'. Cbri-
ftendomens förtrålfelj-
ga 452 ff.

Gåmingar männifkors go-'
da 420. aro af fitflullig
befkaffenhet 34 f. Gu-
'di och månnifkom be-
hageliga 36, derasFörfbrg Guds för de Ika-
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grund, ibm. åro lofvår-
«lo37. dårmed börGud
prifas 86 f. dårmed bör
vår tro vififs 122. Guds,
ntom Gud 132 f. Inom
Gud 133 f., de förra
böra förkunnas af män-
nilkor 187-

H.
Helig ar Gud 64, månni-

fkan, ibm.
Helgelfen, 25, 70, 420 ff.
Hjertat det phyfifka go,

det andeliga eller fjä-
len, ibm. bör beredas ti!
Guds lofgx f. dårmed
böra vi tacka Gud 189
f. bar ftort företråde
för kroppen 437 f.

Hspp hvad ? 50. et failkt
hafva Hedningarna' 49
f. de ogudäktigas 52 f.
de Chriftnas til Gud
50 ff. ärfaft och fäkert
53 f. beftåndigt 54 f.
allom öppet 57 faligt
58 f-

Uus Guds, bör en Chri-
ften hafva kårt ig ff.
dår förrättas hela den
yttre Gadstjenften 22 f.

I,
yEfus: vår FrSlfäres hår-

liganamn; deis bety-
delfe 2j}.i,urfprung, ibm.

, f. anledningar 243.
Jnvigning vår Frälfares til

fina åmbeten 252 flv fe
Smårjtlft.

K.
KnlkJfe ufci fin bor en Chri-

ften blifya 419 f.
Konu nlvå r, SrChriftbs^o.

och bar tre Riken 341.
f. Konungfliga rättig-
hetei'343. Konungfliga
fkyldigheter 346 f.

Kraft Guds . hnrudan ?

74. månnifkans egen
otilräckelig til heJgelfe
205, af Gud fås en öf-
yernsturlig , at göra
hvad Gudi behageiigit
ar 207 f.

Kunjkap om Gud, böre
vi alle äga 231 f. den
förvårfvas af naturen
joö ff. 185 f 426. men
i fyrmerhet af uppen-
barelfen 113 ff. 427. bor
icke vara blott hiftorifk
245 utan lefvande 236.

Kyfk'>et i upförandet S-
lagdt 35.

Kårkken til Gud 420 f.
til naftan 422 ff.

L,
Lag Guds: defs innehfdl

193 f. den bar Chriftus
fullbordat för ofs 317
ff. hvarifrån vi fä kraft
til defs hällande, vifes
f. 200 f.

Lidnmle de trognas 166 f.
215 ff. 456 f. deras tröft
derunder 213 f. 457 f.
ali flags , Sr icke Chri-
fti korfsdragande 455 f.

482
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M.Lif evinnerligit gifver

be-
kånnare 465 f. därmed
förftäs åfven lyckfalig-
lighet i tiden 230 och
fSledes Åfven en lefvan-
de JEfu kånnedom 237.

Lnf Guds, af de heliga
65 ff. huru det Iker 85
f. 185 ff. upmuntringar
dårtil af flere anlednin-

Mnnddms nnnmmelfe Chrir
fti, en djup hemlighet
277.

Muurien icke evig 141.
MeddelningChriftinaturers

egenikapers 279 ff.
Mejpns: vär Frälfares

namn, fvarar i Hebraei-
fkan emot Chriftus i
Gråkifkan 248 nyttjat
åfven af andra 249. at
JEfus Chriftus Sr den
utlofvade Meffias ellet
verldenes FrSlfare,vifes
256 ff.

ningar 75 f. 87 f. dårtil
bör hjertat beredas Bif-

Luft i HErranom, hvad
det talefåttet betyder,
utredes efter grund-
fpråket 442 , at hafva
en Padan i Gud, Sfkas
fSfom en plikt af alla
förnuftiga vareifef 443.
men kan ej utöfvas af
hvem fom hålft443 f.
utan allena äf en rått-
fmnig Chriften 444 ff.
hvad' dårtil hörer 448
f. den ftora lyckfalig-
het, fom den medförer
452 „ ,

Månni/ka en fann Sr Chri-
ftus 266 ff. » men har
dock, i anfeende til den-
nanaturen, etftort fore-
träde framfor ofs mån-
niikor 269.

Månnijknn Sr måfterftyc-
ket af Guds fynliga
vårk 146. defs dänande
i Skapelfen befkrifves
146 f. fkapades til lyck-
faligheti4B. defs uppe-
håliande af Gud 153 f.
förfårjande 155 ff.

i!/i«/£/igiemi,uphåfves ic-
ke gencm Chriftendo-
men 436 f.

Lyckfnlighet, dårefter ftråf-
va vi alla 230. männi-
ikans medfkapade,livari
den beftod 149 f.

Lydnnd Sr månnifkan Gud
Ikyldig 19 1 ff. hvaruti
en råttfkaffens beftår N.

Nnlkas Gud, bör en rätt
Chriften dageligen, och
huru det iker 426 ff.

Namn Guds 83; vSr Fral-

i95-
Läran den Chriftna, har

et fortråffeligt innehSll
321.42,44» 406f. 439&'-483
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fares, , foni år JEfus
24x f. hvilket bår up-
yäcka ofs til vördnad
245, tröll af dettä nam-
net 246. hän k allas af-

, ven Cbriflin 248!Nnturen prådiltar for ofs
bm Guds varelfe 106

,
ff 42Ö f.

Knturer Chrifti båda 265
ff. åro förenade 272,
274. för evigt 278- icke
forvandlade 276. vir-
kan af denna förenin-
gcn 279. orfaken til

v - föreningen 284, ff.
"Sattvarden den lieliga,

därigenom at den vår-
digt och ofta begås,
naikaa man Gudi och
förvarar fin f jäi ifrån af-

. fall utur nSden 432, f.
Nyttn mycken , medförer

Chriftna Läran 33 f.
, 452 ff
Ndd Gnds, kan i vifst af-

feende föras under Guds
Förfyn.l6l. hurudan ?

213- af defs åtnjutande
glåder fig en iörloflad
iyndare. ib. f. affall dår-
ntur bör förekommas
och huru 418 ff

O.
Otnvandelfeu hela, i kori-

het anförd 444 ff.
Önda det phyfilka och

moralifka 165 det för-
ra kommer dels af Gud

och At* et flort ftrafF för
de opidaktiga, ibm. f.
rnen en faderlig aga
for de trogna 166, 456.
dels af mänpifkor, defs
befkaffenhet 169.

Oh-IJkn näturlig odi, vår-
kelig; den fednare bör
och kan bortlaggas 4I
hon vifar flg. i fvek 5I
i fkrymteri 6 f. i af-
und 7 f. i förtäl g- hvary
före den upfåteligabör

,
borllåggas 9. £F.

Or i Gnds, defs Gudomer
lighet , nödvändighet
ooh falighet 113 ff. 120
f. 427 f. 440, bör dagei
ligen låfas och betrak-

- tas 426 ff. r

Ordnitig den fkonalle, e-
mellan de fkapade tin-
gen 109, 156.

Orfhk til fin varelfe, må-
lle alla fkapade ting
hafya utom fig 107 f*
hvaråft den bör fökas?.
109. til fin varelfe, har
Gud uti fig fjelf 116.

OJkuhi at fin vifa, genom
håndernas tvagning.,'
brukeligt i gamla Te-
llamentet 19. Chrifti,
fkall af ofs tilägnas 22.

OJkyldig år ingen för
Gud 20.

P.
Perfener tre, åro i Gudo-

men 124 ff. •- ■ ,

Plikt
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PUh Te Skyldighet.
Fr is fe Lof.
Prophet hvad ? 328 f. vär,

är Chriftus, bevifes 1:0

s.
Salighet [de Chriftnas af

deras hopp tii Gud 50
ff. evig, gifver Chri-
ftcndomen lina bekån-
nare 465 f. Guds vä-
fendteligä 71 f. lofvas
af hans barn 71.

af hans nndervärk 325
ff 2:0 af hans tai 326,
3:0 af gamla Tefta-
mentfens , Prophetior
pm honom 327 ff hvar-
uti detta ämbetet he-
itän 329 ff ämnet där-
för 331. defs föremäl
aro alla männilkor i ge-
men 333. hän förvalta-
de det fjelf omedelbar-
ligen 334 ff. och äfven
medelbarligen genom
andra 337 ff

R.
Kegering Guds i verlden

ofta infvept i mörker
54 f-

Religioner äro flere, hvil-
ken den båfta ? 439 ff
fe Cbrifteridom, Lärn.

Rike Chrifti, är tregge-
handa 431 ff Nådariket
uphörer med tiden , dä
härlighetens i fynner-
het börjas 350.

Rdttfårdighet Chrifti, el-
lerhans fullkomligaup-
fyllande aflagen för ofs,
hörer til hans öfver-
fta Präfterliga ämbete
317 f. bör af ofs fökas
och ofs iklädas ,338 ff

Råttigheter Konungfliga,filkömma Chrifto 343ff

Sanning, irinehSller Chrift-
na Läran 33, 197 ff.
tröft dåraf 201.

Seger öfver, de andeliga
fienderna, gifver Chri-
ftendomen lina bekän-
nare 459 f.

Seh, hvad det bet3? der 59.
Sjål vSr har et ypperligt

företråde för vär kropp
och bör därföre förnäm-
ligaft vårdas 437 f. bu-
rn hon förvaras ifrSn af-
fal utur Tiåden 418 ff.

Skapeljen hvad? 137,, 140.
imder däri 24, 6§; Hår-
uti hafva Guddomfens
Perfoner del 138 f. men
tillkrifves , i iynnerhet
Fadrcn 139 f. tiden dår-
til 141 ff fullbordades
på fex dagar 142 ff. defs
ändamål 151 ff

Skrift fe Bok ,
Ord,

Skyldighet en Chriftens at
bortlägga ali ftags ond-
Ika 4 ff at hafva Guds
hufes boning kär ig fff
i anfeende til Chriftna
Uran 37 ff i

H h 3 til



til Guds bevlffa välgär-
ningar 183 ff- at förva-
ra fin fjsl ifrän affal ut-
ur nåden och burn det
Acer 418. at hafva fin
luit i HErranom 442.
Snligheten affiftnämde
plikts fullbordan 452 ff'-
Konungflig har Chri-
ftas 346 f.

Shytt/teri emot Gud och
månnifkor 6. gröfre och
finare 7. .

Smörjelfe brnbelig vid ft-
fkilliga Perfoners invig-
ning i åmbetef 240. fö-
febild' til Ghrifti 255.
fom åfvegi Sr fmord 251
f. men endafl: efter den
månfkliga naturen 254.

Svek mongfaldigt 5.
Sytnhnlum XeTroshekdnnelfe.
Syntien, därifrSn har JEfus

vilr ofverfce Pråft för-
loffadt ofs 307.

T.
Tnckpigtife bör Gnd haf-

va för fina valgårningar
188 f hvar dårtil hö-
rer 189 f.

T‘U med vsrt, bör Gnd
lofvas 8S b. och tackas
191. Guds , bör hö-
ras med upmSrkfamhet
336 ff.

Tankar mSnmfkans för.
pch efter fvndafallet 37
f. böra vara heliga3Bf.

Tjenfl Guds. fe Gudstjenft,
Lydnad.

Tillftådjelfe Guds , i anfe-
ende til det onda fom
fker i verinen 169 f.

Ireenigheten den beliga, lä-
ran dårom utredd 124ff. bör kannas af ofs.

Tro Pauli, 92 ff. bör be-
vifas med gåfnihgarne
222 . 420 f.

Troshekånnelfe vär cbrifie-
liga, 07 f. defs uptrofp 8 f. 102. f. hvarföre
den kallas Apoftoiifk?
99 f-

Ttöft under lifves börda,
gifver Chriftendomen
fina bekf.nnäre 453 f.
de tr.ognas , fvarande
emot deras bedröfv.el-
fer 215, 218 f. af JE-
fu namn 246 f. at de
fcke lida brift på nSgot
godt 162 f.

Tvapiing hånders och föt-
ters, anbefald i gamla
Teffamentet 19.

u.
Utrler i Skapelfen och up-

peMllelfen 24, 68- f.
136 ff. 153 ff. i Jter-
lösningen 25, öp. i hel-
gelfen 25, 70.

Vttdervårk Cbriffi, böra
, til hansProphetifka äm-

bete 325.
486
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Uphof alla varelfers, år
Gud 137 f.

Vphojelje Chrifti, defs nod-
vändighet 362 f. hvad
dårtil hörer 365 ff.

Upehållelfett hvad? 153.
en ftorGuds vålgärning
24, 6p , 153 ff. .

Uigåeiuie den helige An-'
des, förklaras 134 f.

W.
£F/n- e//eGuds,bevifes urna-

turensBok 106 ff. 426fif.
af alla folkflags begrep
derom nr, uturUppen-
barelfehsßokii3flF.427f.

fV:lja ; hvarigenom vi f5
en förådlad att hålla
Guds lag 2 6 f.

Wittneshdrd Apoftlarnas
enhålliga om Chrifto,
bevis därtil, at hän är
den utlofvade. Meffias

' 260ff Chrifti eget dår-
om.262. Guds 263 f.

Wåld ifrSn djefvulens, har
JEfus förloffat ofs 309.

fVdrd Guds, fe Furforg.
Wdlgårningar Guds ilora

uti Skapelfen 136 ff
uti uppehållelfen 153 ff
uti förforgningen 155
ff., uti befkyddandet
172 ff uti förfoningen
174 ff. Chrifti, genotn
återlösningen 293 - 381.

A.
Ahurnnde männilkors, pä

t Gnds tai 38Ö ff.
Aknllan fe Bon.
Alder verldens 142.
Aterlåsningen under dåruti

25, 6p. låran dårom ut-
redd 229-381.

Å.
Ämhete Chrifti treggehan-

da, i hvad ordning de
böra foreftållas 203 f.
1:0 detÖfverftaPrålter-
liga eller Förfonings
ämbetet 296 fF. 3:0 det
Propbetifka eller låro-
åmbetet 324 ff. 3:0 det

eKonungfliga 340 ff.
Andttmål Guds, med Ska-

r
pelfen : hvad? 151 f.

Anglnrne af Gud ikapade
innom de fex förfta

145.
Am Guds, bör vara en

Chriftens förnämfta ån-
dam?il med alla lina
gårningar 73, är huf-vudåndamålet med Ska-
pellen xgr.

Arligiet viti upförandet 34.
' Ö.

Ofverfle - Prdft vår, år JE-
fus i anfeende til fin
förfoning 304 eller at
hän 1:0 tilfridsftålt den
vreda Guden genom fin
död ib. ff 2:0 fullbordat
Lagen för ofs, 3:0 be-
der för ofs 319 f.

UPSALA, Tryckt hos Dir. Johan Edman.












