
I lEsu Namn!

Den Rättfiirdige Gudenv

Hämde-Domar
öfwer

Et syndigt Folk/
Förestälde

I anledning af Evang. ps 25 Söndagen ester Trlnitatis
Uti en

Wecko-Predikan
I

Äbo Dom-Kprka
Sr 1789,

Och pä begäran til Trycket lämnad
A

ÄBV,



Imxrimatur

diot. rac. I'Keol. Hb.
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kan höll pa Oljoberget med sinä Lclrjungar om lerusalems och
luda Folkets ömkeliga öven. Han afmälar här pä det lifiigaste
de ftrstrackeliga Guds wreoes domar och den osajeliga wedermöda
som? stulle drabba detta obolfsrdiga siäglec wid lerusalems jäin-
merliga forDring och undergss.g. Denne Prophetia,
blef 4» är dÄrcher ti! alla delar upfylld, och denna upfyllelsen är
osiridigt at'anses, delssäsom et af de kraftigasie bewis för lEsu
Läras Gudomeliga sannfardighet, dels ock Mm det största we-
dermale af Guds hämnande rättfärdighet, hwilien antingm förr
eller sednare förwandlar en föraktad näd i den kännbaraste för-
baunelse öfwer et syndigt och obotfärdigt folkstag. Det förstörda
lerrisalem ropar an til oh uwr sitt gms om de Guds wredes
domar, som giordt en ända pa all deh härlighet, och beh inbyg-
gares al?raförsträckeligaste öden tjena oh ännu i dag för den tyd-
Ugafte spegel, som uptäcker wär egen wädeliga delägenhet; ty alc

wederfors dem til er exempel; men der är striftvic ost
til en förwarning pä hwilka werldenes ände kommen är i Cor.
Iv: 11. Annu ar Gud den samme oföränderligt rättfärdige Gu«
den/ soin icke lärer gäcka sig Gal. 6: 7. äimu Mj a pä lika syn»
der, lika straff, och ondffaus stl'ggelse är i ewärdeliga tider det
säkraste förebod til en annalkande förödelses stpggelse i et synd.gt
land- Ack! M. Ä! ack! at wi sä t dag uinttc betrakta Guds rätt-
wisa bämde-domar öfwer luda folket, och spegla oh i deras för-sträckeliga olycka, at wi däraf mä te rörns til en sorgfällig oin-
tanka om war egen räddning! Men min Frälsare! Mnk Din tje-
nare kraft och frimodighet, at ja eftel<rpck.'ligen föreställa Din
hämnande Rättfärdighet, at et folk fom härnls lett med Din
harmhertighet och djerft syndat rä Näden, därigenom mstte up-
wäckas, at i denna deh hemsökelses tid Luc. 19: 42/ med alfwan
betänka hwad deh frid tilhörer^

Första Delen.
Mtd Guds Domar förstä wi intet här din allmänna Guds

Dom hwilken Han pä yttersta d.ig<n ffall häila med alla men»w
sior/



stor, ds Han M döma jordenes kretz mch rättfärdighet Act. 17:
31, samt läta alla obotfärdiga för ewigt mnna tyngden
af s:n rättmätiga wrede. Icke eller försias här den dom Gud i
sicr Ord Mer öfwer mennijkorna i asseende pä deras olika sinnes
tilständ, antingen til fördömelse eller salighet/ hwilken oföränder-liga och eivigt rattwisa dom Hans tjenare. har stola förkunna,ps det hwar och en matte blifwa underrättad om sitt förestsende
öde, samt besinna hwad honom ftmndeles öfwergä stall Dent. 32:
29. Och ändteligen förstä ni icke eller med Guds Domar det

korst och lidande, de frestelser och bepröftvelser, hwarmed den
karlcksrike Guden af Faderlig näd och barmhertighet hemsöker si-
nä barn til deras förödmjukande och tuktan, pä det de därigenom
matte förwaras för de ogudaktigas olyckeliga öde, samt undgä de-
ras sirffräckeliga dom, hwilken nädefutla doms ttlktan Aposieln
bestrifwer, da han säjer: Dä wi dömde warda, sa rvarde wi
näpste af HERranom, pä der wi icke med werldene stole för-
dömde warda 1 Cor. n: 32. Man med Guds domar förstarjag här Hans hämde-domar, eller.de rättwisa beflut Han i kraftaf sm oföränderliga rättfärdigbet fattat, at med hwarjchanda
straff-plagor hemstka de ogudaktiga och ftndarena. Och dcha den
rättfärdige Gudens hämde-domar äro dels enstildta som träffa
hwar och en synvare särffilvt, oä Han läler honom ftörda de
bittriste ftukter af sitt olyckeliga utsäde; men hwilka likwäl som
vftast här i tiden uteblifwa samt besparas til den tnkommande
werlden, dsr Guds rättfärdighet sörbehallit sig en fullkomlig jämk-
nings tid: dels äfwen allmänna, hwarmed den rättfärdige Do-
wareu straffar et helt land och folkstag, och hzrilka i tiden
inträffa, sä wida alla menstliga Samhällen med, den samma up-
höra, samt följakteligen i den tilkcmmande ewighetelt intet mer
runna straffas eller belönas.

Orsakm M. Ä! til! sadane Guds Hämde-domar ofwer et
helt land och folksiag, är ingen annan än synden och oyudakcig-
hecen, igemm hwilken et olyckligt folk, i en obot-
färdighet, ftrffjuler Guds barmbertighets tilbudua rikedomar och
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utmanar Hans hämnas. Det är wäl sant, at
alla ui,ä«liga spnder som harffn hos et ogudaktigt folk, öro en
styggelse inför den aldraheligaste Gudens ögon ler 8: 12; men
fä befinnes emellan dem libväl mycken olikhet i grader, i ansteli«
de til deras swärhet och fördärfweljga wärkningar. En del as
dem utöfwas med förhärdelse och en förffräckelig djerfhet, andrs
«ter i säkerher, och nnder strymceriecs tcickemantel: En del under
<t större klinstaps-ljus och'mot en andre
däremot under et ringare matt af kunstap: En del af de höga
06) wäldiga som äro upsatte öfwer andra, och hwilkas ondffa ä-
ger en mer förgifiande egenffap, audre af de ringare och enftldp
gare: En del möfwas hemligen, andxe daremot uppenbarligen/
hwarigenom förargelsen mnste blisivn.sä mpcket större til sedernas
su-d',rf cch Neligionens förfall ibland et folkflag. Och uaf des-se kallas en del himmelsstriande synder ler. 6: 7. för det de ro-
pa til himlen om hsmd och ibland dem nämner Skrisien i syn-
nerhet, Sodoms wederst'-ggeljga otnkt Gen. ,8: H«. 19: 5. 13,
G"ds Ords uppenbara föakt och besvotlelse v. 14, offylhigt blods
utgjutelse Mtth. 23: 3;, De wärnlösas Exod 22: 22.53,
orattivisa och öfwerwald ler, <5: 7. samt lönens förhallande för
arbetaren lac. ;: 4- SN sadana och andra dylika förffräckeliga
spnder, i hwilka et ogndaktlgt, et förblindat folk stlar sig, utgö-
ra en styggelse inför Gud det hcligaste Wä^elchet, samt befmitta
och orena landet, sä at det maste Heta: Lander är ostärdr wor,
det us sinä inbyggare: förrp de öftvercräda lagen, och
la buden och läta det ewiga förbundec sara. Derfore upfräs
ter förbannelse lar.det; ty de som därmi bo förstylla der, och
desi mistgärnjngar rrycka der Ua. 24: 5.6. 20. Och ju störrebarmhertighets rikedom et syndigt folk föraktar: ju ymnigire ljus
det mitzbrukar: desto swärare är äfwen synden, och desto meratryc-
kande blifwer förbannelftn, desto försträckeligare sirisset. ludaFolket stall häruti tjena ctz.för det trdeligaste erempel. Intec fo!k<
stag under solen har blifvit öfwerhopit med större, med' vmniga-
re wälgärningar af dm Ewige Förbarmaren an detta otacksamnia,

detta
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detta uprorista FoM. Han uttog dem med wäldig arm WnE-
gypiens trpckande träldom: Han ledde dem i 40 är igenom öknen
säjom en man leder sm son: Han förströdde deras fiender för dem
och införde dem i et land som fiödde af miölk cch hannog: et
land, där alla wälsignelsens Mcr liksom hade öpnat sig för dem:
Men äm-u siörre, ällnu outsägeligen dprbarare war den Andeliga
lvälsignelst, hwarmcd HENren öfwerhopade detta folket. Han
utwalde dem til sit fosterfolk och färahjord: Han gaf dem sit Ord
och sin "Lag: Han uxrättade ibland dem sin sanna dyrkan: Han
sände til dem Propheter, Wisa och Skriftlärda, förträffeliga
Männ, ulrustade med de dräpligaste gäfwor/ at förkunna dem
Guds rad om deras salighet, warna dem för firdärfwet och wäg-
leda dem ttl den Stora Gudens lefwande kännedom- Och änd-
teligen öktes alla detza Nsde-bewisningar med den aldrastörsta,
den obeffrifligaste af all Nad, at Gud gaf dem sin egen Son, til
at i anmgen mennisto - natur bo och wandra ibland dem' Den-
na strra Propheten uppenbarades iblanh dem, för at med sin Gu-
domeliga lära stingra deras dystra otros mörker samt lcda dem
pa den sanna lycksalighetens wäg. Huru osta kallade Han dem
icke med de wänligaste läppar til Guds Rikes sälla delaktighet?
Huru trastigt trängde Han icke in pä deras känflolösa hjertan
med de ömasie fövmaniugnr, at emottagn den tilbudna naden?
Med hwilka rörande talesätt afmälade Han icke deras andeliga
eläilde, ock huru efterlryckeligen förkunnade Han icke det fördärfsom dem sörestod? la, huru Me Han icke i svnnerhet at med de
hcrligaste underwZrk, de oförlikneligaste wälgarningar cch den o»
siraMgasie wandel, cfvertyga dem om sitt Gudomeliga Wdan«
de? Men ack! ft sträckeliga blmdhet! obeffrifweliga otro! Detta-olyckeliga ftlket kande intet sin Ma besökelses tid Luc. 19:42. Iumcra Gud ftrökte sin näd, desto mer fördubblades deras cndsta.Alla Hans otattaa baMhertighets och talsambets rikedomar kunde
intet hos et folk, som mille upfylla sit försträckeliga synda-
mätt, samt i en obestrifiig otro, blindhet och sMrhet rasa ftamtil pttersta branhten af sin bäde timmeliga och ewiga undergäng.

Och



Och derfore blefwo äsiven Guds hsmde-domar öfwer dem sämyp
ket försträckeligme, samt den däraf följande wedermodan ja stor,
ar hon icke hafwer waric jadan ifran werldenes bettynnelse, sä-som Frälsaren betygar i wart hel. Evang. v. 21. Annu i dag
lnäste detta olvckiiga folkets afkomlingar, teknade med förbannel-sens brännmärke, säsom fiyktingar wandra omkring, för at wam
«n Guds rättfärdighets spegel för alla andra Folkstag; et lefwan-
de bewis uppä den sanningen, at ju större nad et syndigt folk för-aktar, desto kännbarare maste den förbannelse blifwa/ som en
gäng drabbar det. Ack! str M. A! och Gud giftve otz näd at st
det med öpnade ögon! Sainma orsak astadkommer ännu i dag sam-
ma bedröftiga werkningar, och uppa syndens styggelse mäste ändte-
ligen förödelsens styggelse följa. När et olpckligt folk ännu trader
i ludarnas wederstyggeliga fotspär: när det ostnväget föraktar all
Guds godhets och !ängmodigt)«:ts riredom Rom. 2: 4. När det
mitzbrukar Hans ötaliga wälgarningar til at därmed förtörna Ho-
nom, ftmt bervisar ondc för godr och hac för Hans
karlek Ps. 109: ;: Icär HERren flar, och det ksnner intet/ när
Han hotar och det bättrar sig intet, utan rasar sram ifran den e«
na ogudaktigheten til den andra; Si! dä äro hämde-domarna för
handeil, dä fullkomnas denna HERrans hotelse uppä et syndigt
land: Derta -HERrcn: Si en olycka kommer
efter den andra. Anden kommer, änden kommer, han kommer
ftnm öfwer cig tn landsens inbyggare: riden kommer, jämmer-
dagen är hardt när. Nu wil jag snarliga gjuta minä grvm»
het ösiver NI och fullkomna minä wredc uppa rg, och döma
tig sasom m förrjenc hafwer; och gifwa tig hwad all tiil styg-
Zelsi tilhorer. la, lag stall, säjer den rättfardige Domaren,sa stalla mig med dem sasom de leftvar hafwa, och stal döma
dem sasom "de sörrjenr hafwa Hes. 7: 5.. 6. 7. 8. 27. Det är
wäl sant, at Gud den Ewiga Kärleken, intet wil sinä kreaturs
fördärf, at Hans barmhertighet är oändlig och omätelig; men lcit
vtz äfwen beimna at nadenj och rättfärdigheten sta i den nogaste
jämwigt. med Dar den förre föraklas/ dsr maste

den
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den sednare, för at rädda Hans Gudomeliga sra, ljämnas och
straffa. Och darföre ar det en uti Hans oföränderliga rättwisa
i alla tider grundad sanning, at rätrfärdighec uphöjer er Folk,
men synd är Folks fördärf Prov. 14. 34. Och detta lämnar otz
anledning at j lrär Beiraktelses

Andra Del
Föreställa: De hämde-domar hwarmed Gud hemsoker et

AndiFt Folk, til deras arr och bestassenhet. Och härwid an«
märke lvi a) at de icke iubryra Hastigt och oförmodeliZen, utan
at den'längmodige Guden upsijuter med dem nl en tid, samt
darunder ännu tilbjuder sin nad och later warna et syndigt folk.
Ack! huru tpdeligen M. O! ädagalsgger icke den Ewige Kärleken
härigeiwm, at Han intet wil syndares död; utan deras raddning
och salighet? O! huru obegripligt är icke Hans tälamod! Huru
vbeffrifiig Hans längmodighet! Han ucracker sinä händer hela
dagen til er ohörsamt Folk Esa. 05:2. Han kallar, Han ho-
tar och warnar, Han fördröjer med siraffet, Han öfwerhopar det
med wälgärningar, alt til den ändan, at denna Hans mildherms locka der til bärcring Rom. 2: 4. Därföre säjer Aposteln:

haftver rHlnmod mev oft, och wil icke ar naZre stolaforgäo, uran ar hwar och en roänder sig til bättrinF 2. Petr.
3: 9> Huru stor war icke Hans längmodighet emot den första
werlden? Han gaf dem 120 örs tid til bättring Gen. 6: 3. Han
lät warna dem igenom Noach Mfärdighetens Predikare: Hangas dcm igenom Arkens tilredande den synbaraste paminnelse om
deras förestaende straff, samt lämnade dem medelst synda-fiodens
langsamma tiltagande, tilfälle at ännu besinna sig om de welat
i. Pet. 3: 20. Hnru krastigt sökte Han icke, at igenom mäng-
faldlga tecken och warningar röra den förstockade Pharaos hjerta/
förrän han med hela sin Krigshär blef et effer for röda haftvets
upsiukande böljvr? Och med hwilket obegripligt tälamod wäntade
Han icke i synnerhet pä sitt ohörsamma Egendoms Folk, förrän.B deras
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deras fulla förodelse inföll? Det ena aret forlopv efter det andm;
den ena Prophelen efter den andri; den ena
Bot-Predikan efter den andra blef de-n förchä,len. Och zned
hwad för en outtröttelig ifwer arbe.ade'icke de.» k r Fral-saren pa detta Folkets förbättrmg > Med obe«
str fiig nad sökte yan ej ac ftrsinnla dem under sinä wingar/ förat försiuta dem i en säll trrgghet för Guds rätifärdighets hotan-
de domar? Och hurn osta warnade Han dem icke for deras före-staende faseliga undergäng Matth. 23: Z;. 38 ? Mm dä alt detta
intet wille uträtta bos et forhärdadt Folk/ fa jtulle ännu wid
Hans död hela naturen likasom pa det efterirrMigaste warna
dem. Den förmörkade Solen, de remnande hällebergea, dell sön-
derbrustna förlotten och de öpnade grafwarna, hwad woro de an-
nat än de kraftigaste Bot-predikanter, som warnade detta forblin»dade stägttt, som förebrädde dem deras wederstpggeliga ondffa, ftmtbebodahe, dem den rattfärdige Gudens aldraförsträckeligaste icrede?
Men ännu intet därmed uog: den kärleksrike Forbarmaren wille
ändteligen göm det yttersta förUet, det sista kmftiga nade-staget
pä detta Folkets hjerta. Han befaller korc for sin Himmelsfärdsinä Apostlar predika bättring och sy: deraas ftrla else bland all
folk, men begynnande pä Jerusalem Luc. 24: 47. Si! denna
faseliga mordare-kulan, detta ohpggeliga nästec för men.listo-siäg-
tets wederstyggeligaste miUoster, som hade solat sinä häuder i sinFrälsares blod, ffulle nu str,t med det ftliga budstapet
om den förwärfwade naden:, dem stulle densamma främst tilbjudas,
ja wida de woro i de aldrmislaste omständicheter och
behöfde räddning. Ack! ser M. Ä! sa langsamt nalkas den la lg«
modige Guden et Folk med sinä hämde-domar cch med et
fä outtröttligt tslamod söker Han at wäcka det ur detz sp, da jblwi.
Han förd.Mlar sin nad, för at nwta desi stigai.de ondsta, siwitMer än igenom godbetens ljnfiigt.lockande röst, äl, aer gelwm
rättfärdighetens hotande larm-stott, at röm det til bättring» mennsx alt detta intet uträltar, si dä lägger Han til med'hela laget,
d» msste et spndigt folk fä känna Hans hämnande rättfärdighets

elds
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elds nit och srfara sanningen af dcha försträckeliga orden: Gud
ar en rätt Domare, och en som dayeliga hotas. N>il
man icke omwända sig, sa hafwer Han hwäst sir ftvärd ochspänc sill boga, och mättar til. Och hafwer lagt ther döde,
lig storr uppa: sinä pilar haftver -Han tilredt til at förderfwaPs. 7: 12-14.

Wi anmärke äfwen b) ati den rättfärdige Gudens hämde-
domar dä äro som närmast, när et syndigt folk hunnit til den
största säkerher, och intet ser eller wil se sin öfwer hufwud hän-
gande-olycka. Huru försträckelig war icke den första werldens
blindhet och säkcrhet alt m til den dagen, da den ufstukades af
spnda fiodens böljor Match. 24: 38. 39? Hwad för en grufiig
förbärdelse herffade icke hos Sodoms Gudlösa inbpggare, hwilka
in i det yttersta gjorde gäck af den ftomma Loths ömaste warnin-
gar Gen. 19: 14/ och huru ttltog icke förblindelsen dag ifrän dag
hos ludarne, ju närmare HERranshämde-domar nalkades? Dä
söngo de den wanliga säkerhetens säng: Der star wäl til, der
siär rväl til, och ringa aktade sin olycka ler. 6: 14. Da ropade
de i sitt öfwermod: Ost warder icke sä illa gsende; ftvärd
och hunger kommer inrec öfwer ost ler. 5: 12. Dä bespottade
de HENrans Propheter och sade: Ester det dröjes ta länge, <»

blifwer nu inter mer as edra propherior Hes. 12: 22. Och detsom aldraförsträckeligast war, huru arbetade de icke sjelfwe i sin
förblindelse, for at fylla msttet af sin olycka, igenom de fördärfit-
gaste partier och jöndringar, uprcr och twedrägt, rof och saennut-
ta, öfwermod samt blindt förlitande pä sin egen stnrka? Och i alla
tider ö,r det et säkert förebod til Guds straff-domar öfwer et syn-
digt folk, när det icke wil lsta sig röras af nagot, ncir det lika-
som leker med Guds rättfärdighets hämde-ris, och utan fruktan
utropar: Der hafwcx jnnen nöd med ost ler. 7: ic». Ack! MA.
mätte detza bedröfiiga tecken ej finnas hos oi), och fönboda en pH
syndm följande förödelfe! Barmhertige Gud! rör annu wära hjer«
tan och öpna wara ogon, at i tid se de dcmar, med hwilka Dm
Mfardighet hotar otz!

V 2 G::ds



Guds hämde-domar öfwer et ftndigt folk äro dels lekamliya
dels andeliga. Ibland de Lekamliga räkne wi ftrst Rrig ochibrlig, sä wida det är det förlkräckeligaste af alla de spnda-straff,
det swäraste af de plägo-ris hwarmed den rättfärdige Guden i
timmelig mätto hemsoter syndare. När Prophetm Jeremias skul-
le förkunna luda-ftlket deras yttersta förödelse, ss maste han pä
Guds göra et
dem med stvärd, hunger och pestilentia Ie?. 14: 12. Wi sesäleds baraf at kr g är et iblaud Guds lMide-ris, et medel
hwarmed Han straffar et ogudaktigt folk; ty Han är den soin kal»
lar sivarder öfwer alla de som pK jordeue bo, som haUer dom
med alr köct, och gifwer de oZudakrm» under stvärd ler. 25:
I9» 31. Med decta syndastraff hemfoktes nu äfwen det syndiga'
Jerusalem. Desi olyckliga inbpggare hade igenom de grufiigaste
spnda-styggelser gjordt sig til en stinkande atel v. 28 inför den
Heligaste Guden, derföre wille Hans rättfärdigtzet genom den Ro-
werffa Krigshären bortränfa dem iftan det heliga ru,nmec, den
Staden, där Gud hade sitt tempel och helgedom. Denna krigs-
magten kallnr wär Frälsare en ssrsdelsens ftyggelse, dels i an-
seende därtil, at den säsom Hednist med fina wederstrggeliga af-
guda beläten war för ludarna olidelig; dels äsiven för den för-
sträckeliga förödelse, jämmer och el6nde> som densamma igenom
»nord och brand utbredde öfwer det ludista landet. Och hwad ä-
ro alla krig i sielfwa fin natur annat än den faseligiste fsrsdel,
sens styMlse? Hwilket mennisto-hjerta kan utan fasa och rörel-
fe tänka upps detz grufweliga warkningar, och hmilken tunga kan
besirifwa de fördärfwande siag som en rättfärdig Gud igenom de!-
ta sitt grymmaste plägo-ris läter drabba uppä et synd.gt folk? Ack!
dä far frätande sivärd fram ifrän den ena landsms
ända ril den andra ler. 12: 12. Dä utgjutes mennisto blod li-
ka som det stoft wore och deras kroppar aktas »Äsom träck
Zeph. 1: !?. Da warda mennistor siancade-likasom sär ler.
12: 3. och hopetals afhuggne med dödsens lia säsom gräset pa mar«

ken. Bä warda fasta Mer, hus och bpar i stenhopar förwand»
lade



lade Es. 37: 26, landet star jämmerliga ler. 12:4. och detz frukt»parker blifwa sasom en wild ökn. Och dä höres denna
förffräckeltga rösten: Hwem döden drabbar, «ppä honom drab,
be han; hwein sivärdec drabbar, lippa honom drabbe ther;
hwcm hnngren drabbar, «ppa honom drabbe han; hroem san,
gelse drubbar, uppa honom drabbe ther. ler. 15: 2. Men
den gyle af alla detza blodiga förödelser som sjelfwa
menstligheien blöder nid, är den, at cräkneliga sjslar som eljest
haft tld n rmg, nndt i sin obotfärdighet, liksom med det star-
kaste siromras bilfwa brrtrpkte cch bradstörtade i et öguablick nti
den osalla ewighetens faseliga afgrund. Ho stulle icke rvsa wid
atankaa af ei sädan sMa-sirödelse, en sä gnifiig afgrulidens fför-
de-ttd? Ack! ftnd du tunga cch trpckande börda; burn dodande
ar icke ditt förglft, huru odrägellg din huru sirbdai.de di-
na werkmngar? O! matte wi häraf M. H. lära, huru olpkligt
det folk är, som i sitt nadeföragt sargar sig enut Guds rätlfärdig-
hels udd och gör sig lil et mal för Hans grpmhets dödeliga pilar.

Men krigets förödelser äro Mian ensamme, de alföljas ge-
menligen af Hunger, dyr tid och sjukdomar, som göra hämde-
domarna sä mpcket swamre och utbreda eländet öftver et syndigt
land. Da siar akren ofta ö>nkeliga och äkermännerna se ssröpli-
ga ut. Da stjuter HERren hunyrens pilar ril ar fördarfwa
och tager" borr bröds uppehalle Hes. 5: ,6. sa at mange af sot-
ket försmakca i sinä mistgärningar 4: 17. Ds warda mä.ge
Enkcr och Faderlöse ler. 15: 7- 8. som ft cka i sm bedröfwelse,
och armod utbreder sig hos största delen af landets inbyggare.
Dä inbryta dödeliga siukdomar, hwarmed Herren sasom meo en
förödelsens qwast bortsopar mäi'ge i landena. Ser lädana sro de
plagoris, hwnrmed den Mfärdige Guden/ i lekamlig matto,
siraff r ei syndigt Folk.

Men lät ost äfwen betrakta Guds Andeliga Kämde-domar,
hwilka aro sa mycket försträckeligare, som de fullkomna et syndigt
folks andeliga elände- Hit räkne wi förji förblindelsens dom,
dä Gud i sin rättfäroighet öfwerlämnar et ohörftmt folk til sit
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eget wrclnga sinne, sa at det famlar efter wäggen sast>m de blin»
de, och stöter M on» middagen sasom i stymuingen Es, 59: io.
Denne Guds hämde-dom förkunnar war Fralsare äfwen luda«
folket i war text, da Han säjer: Falste Christi och salste pro»
phecer stola upkomma, och stola göra stor tckn och uz.der: la
ar om möjeligt wore, stola och che urwalde försörde warda.
O! huru synbarligt framlystr icke härnti Guds wedergällnings
rätt öfwer detta otacksamma Be hade sirkastat dm högste
Propheten, som med sin Gudomeliga Läras himmelffa ljus witle
leda dem pä sanningens strät, och meddela dem en salig uplysning:
de hade gackat de tydeligaste underwärk, och förkättrat de dyrba«
raste lärdomar som woro hämtade utur den ewiga Wishetens eget
Me; derfore mäste de nu af willo-andars diktade läror,. lögnak-
tig-l tecken samt en förblindande sjelf-klokhet förwillas och omföras,
för at med tilbundna ögon rasa til sit yttersta fördärf. St! fä
handlar den rättfärdige Gudm ännu med et folk, som mitzbrukar
sin uplysning, och förhsller den himmelsta sanningen i orättfardlg-
het. 3?är, det i den djerfwaste ondffa sönderstiter Neligionens he«
ligazTe band: När det i otco och sakerhet sövnekar den HERrensom dem röpt hafwer 2 Pet. 2: 2. samt förkastar Hans förtjenst,
den endaste grnndeil til all lyckftlighet: 3?är det med kallsinnighet,
den ena tiden efter den andra, bemöter Hans wälsignade lära och
icke anaMmar kärleken til janmngen; si dä sänder Gud dem en
krascig willfarelse, sa at de stola lögnen 2 Thejs.,2: io. n.
dä tilstäder Han at ibland dem upkomma bespottare 1 Pet. 3: z.
jom oförsynt försmäda de heligaste sanningar, sielfkloke darar,som uphöja förnuftets dunkla ffen öfwer Himla-Lärans klara ljus,
samt med sit swaga förstand wilja utransaka Gudaktighetens hem-
ligheter, parnmakare, som införa förderfweliga partier och söndrin-
gar 2 Pet. 2: l, bedrägeliga andar 2 Tim. 4: 2, som uptänka
hwarjehanda nyheter i laran, locka til sig de ostadiga Ular, och
tned smekande tal förstra de menlösas hjertan 2 Pet. 2:14. Rom.
16: 18, swara ulftvar och falffa lärare Act. 22: 29, som föröda
hjorden, predika mennisto-dikter/ samt bäde med lära och lefwer-

ne



ne siyrka folket i det) falsta frid ock säkerhet Hes. 13: 3'lo. Ack!
si Hr sa tilgar, dä sisr HERren et folk med blindhetliksom,So-
doms inbyggare, bäde smä och stora Gen. 19: n, sä at det med
seende ögon inret ser, Es. 6: 9. 10. hwarken sit andeliga eländt
eller timmeliga olpcka och da heter det: N)arder häpne och för.
softade; förblindens och rvarder druckne, dock icke af rvin: ra»
c;er, dock icke af starkom dryck; ty -HERren hafwer edcr in-
stänkc en swar sömns anda, rch tillykt edor önon Es. 29:9.10.
Och,aldraförsträckeligast blifwer denna domen da öfn er et jyndigt
folk, när deil rätlfardige Gnden bortstörer I?est ljusastaka af sir
rum Apcc. 2: 5. cch sänder en hunger i lander efter Lifsens Ord,
Am. 8: ii, sa at detz inbyggare, i brist af själa-föda, maste för-

cch utan Himla-sanningens klara ljus/ famla i det dyst-
raste mörker.

Med en sadan forblindelse är ocksa Förhärdelsens Dom för-
knippad, hwilkm altid är en olycksalig fölgd af et langwarigt
nade-föragt, samt upsatelig motsträfwigbet och ondsta. När et
ftlk, likasom ludarne, den ena tiden efter den andra med otack-
samhet bemöter den storu Gudens wälgärningar: När det mitzbru»
kar Religionen til en täckemantel för sin upsäteliga ondsta och i
sin utwärtes Gudstjenst soker en ftistad för de wederstpggeligaste
laster: När det ar ifran ar hörer de nädefullaste lärdomar; men
därunder dragernaden til lösaktighet samt faller uri den ena synden
efter den andra Ps. 69: 28: si dä kan deraf intet annat folja,
än den olyckeligaste ftnda-wana, den aldradjupaste säkerhet och
stuteligen hjertats förbsrdelse, Och om än dcn Ewiga Kärlekm
da stulle utösa alla nädens sirömmar öfwer deras sienhärda hjer-
tan: om Han igenom de ljufiigaste kallelser sokte locka eller deswa-
raste hotelser försträcka deras känflolösa stalar, ta uträttar det lik-
lräl intet. Vade wälgärnincmr och siraff, cch siränghet,
näd och Mfärdighet, äro fruktlöse hos et folk, som af m rätt-
wis Guds dom bllfwit lämnadt til sin egm nranghet och öftver
hwilket man maste klaga: Tu siar them och the kannat imec,
Tu pläZar them, men che bättra sig intet: the hafwa et an-
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sigre H3rdare sn sten, och wilja icke omwäilda sig ler. 55 3.
Olycksaliga Folk! hwilket hjerta stulle icke röras wid älanHMaf
ditt ömkanswsrda elände, och hwilren tunga kan nog lifitW»'e«
ffriftva din aldraustaste belägenhet?

Men wi ffynde otz at i
Tredje Delen

as wär Vetraktelse undersoka Zlndamaler af Guds -Hamde-
Domar öfwer et syndigt Folk. Det är wäl sant at wi icke kun«
na inse alla den stora Gudens afsigter wid Hans regering öf-ver
menniffo-fiägtet; ty huru obegripeliZe aro icke -Hans domar och
ontransakelige -Hans wägar Rom. n: 33? Wi maste derföre
intagne af en helig förundran osta utropa med David: N)ar

-H!3Rre ar stor och stor är Hans magc, och det ar obegripe,
ligr huru Han regerar. Ps. 147: 5. Men da Han sjelf beha«
gat bäde til war warning och lröst uptäcka en del af sinä allwisa
ändamäl i sit heliga ord, sa kunne wi ock trygt ga dit detta ljuset
leder otz och däruti se wi 1:0 at Gud den Högste med
sinä hämde-domar pasyftar sin rättfärdighets uppenbarandh. At
detta war den rättfcirdige Gudens spf.emal med de hamde-domarsom drabl>ade luda folket, adagalägger Han sjelf, igeiwm den sivä-
ra hotelse, Han latförkuinm dem: laZ stal gifwa dig ftsom du för,
tjenr hafwer > och di,l styngel<e stola komma ibland dii;; ar I för»
nimmastolen, ar jag är H/LRren, so,u eder MrHes.7: 9. Och
hwad pasyftar den ratchirdige Hämnaren sa wäl med sun enjkndta
som almänna straff-domar ännu i dag annat, än al lata et syndigt
folk, som mihbrukat naden til stöd för den djärf oa,le sickerhet, sä ef-
tertryckeligen kän-na sin starka Mmagts hand, sa lifiigt erftra Hans
brmnande nit emot all synd och sa kännbart smaka Gadlöshetens bit«
tra frnkter, at det maste bekänna: Derraäl.- HlLßranshämd ler.z i:
ii, och göra et sädant utrop: -HERreuarräctfärdig; jaFhafwer
warir Hans mun ohörsam. N)i, wi haftve syndar och olydige wa>
ric, derföre hafwer Du med ratto iurer stonat Thren. 1:18.3: 42.
Men intet mindre äsyftar den Högste sin Mfärdighets uppenbarande
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sir andra folkflig, därmed at Han framställer et sädint sond'a' cch
hc.immdt folk, fäscm et straffevempel, til änvarnug for deras
pa det de skola srukra sig och säja: Der haftrcr GudZiort: cch för,
märkä arder är-Hans Zärning. Ps 64: io.

Men jamte wil Gud cffwen under cch igenom si-
nä hämde-domar -?<o uppenbara sin oändcliga näd och godher. O!
huru si)nbart framsträlar icke nsden midt emellan rättfärdighetens mor«
kaste moln, och huru tydligt ädagalägger icke Gud igencm sielfwasiiaffet,, at han c.r den Hcgsta Walgörande Kärleken, i alt
spftar pa menluffo-stäg'e>s wäl/ samt wilbeftämja werldens lpcksalig-
het? Ack! hwad wore dock werlden sig sjelflämnad, annat an den o«
hpggeligastemördare-kulu, den wildaste ökn uxfyld afde rofaktigaste
willdjnr som ffulle sönderstita hwarannan/ om Gud igenom sinä straff-
dcmar ej satte et mäl för den framrasande ondstan? Bort derföre med
den grofwa otros tankan., som fkull? hen Högste hmnnas i wrcde cch
Zrymhet, jasommennistcr, hwilka öfwerilas af de häftigasteslnneerö'
Mser. Nej; war Gud är cforänderligt lika stor, lika.kärlekerik cch
walgörande/ sä wäl da Han straffar ftm dä Han belönar Lät rtz da
i edmjukhet wörda denne Alsmägtige Negerarens obegripeliga nad,som igenom straffetsöker at bana wäg fcr lwawälgärmigar, ige cin
ondstans hämmalwe befordra det godas upkcmst, samt förmedelst Gud-
töshelens näpsi/ lälnna enforfallen Religion cch f„raktad Gudaktigbet
fri luft at ater frambryta med de klaraste stralar. Ser M. A! sä :iä-
bigt sr den stcre Gudens syftemäl med sinä hämde-dcMar öf.rer et syn-
digt folk. Han wil därigenom wscka säkre syudare ifrsn deras spnda-
jömn,lära'dem med blygd kännäsit ogudaktiga wäsende och lukta dem
til bättring Hes. 36: 31. 32, De sömnakrige cch wil Han där-
med uplifwa til förnyad sorgfällighet vm fin Ms räddning, samt lära
at igenom strasser giftva uppä Order Es. 28: 19- Men de trog-
neoch benädade Ma därigenom Faderligen agas, be.röfwas cchluttras, ps det deras Cbristendcm mätte winna en förnycd tilwäxt cch
de igenom trofasihet intil andan behälla sin dp"cbara salighets kroim.

Tillämpmng.
Nu M.'W- Ä! lät otz ocksa til flut göra tillampning uppä osi sielf-w«, af öe sanningar som pa denna stund igenom Guds näd blifwit i
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enfaldighet förestälde. wi rätt ögonen och wele wi utan smickrM
böma om otz sielsire, sä mäste wi med grämelse finna den största likhet
emellan wart och ludarnas ölnkanswärda tilstand. Och jag fruktar
billigt at wär ondffa wida öfwerstiger deras, i anseende til detklarare
ljus och den ymnigarekunstap. hwilken desiäste ibland otz sästände-
ligen förakta. Det cir sant at detta olykliga folket utöfwade den we>
derstyggeligaste garning under solen,, i det de drapo Lifsens Förste och,
jolade stna händer i sin Frälsares blod, men de fiäste gjorde det af en

okunnighet; tp hade ds känt Honom, hade de aldrig kortz,
fästHärlighecenes Herre iCor.2:B. Menwisomnämnas efter HansNamn, soin ifrsn hedendomens mörker blifwit förde titHans under-
liga ljus, som ej behifwa dppka war Fralsare-under, den Ceremoniali-
stalagensmörkastuggor, som ar fran ärhöm om Hvnom predikas
santt amunstone med, en historist tro bekänna och antaga Hans dyra
försoning: hwad göre wi annat, än wid himla-sanningens klaraste
middag kcrUästa Honom ,pa nytt, förtrampa Hans blod, förakta Hans
tilbudna salighet, samt försmäda det dpraste lEsu Namn midt i Chri-

stö.e, igmom de swartaste hednista laster? Och M ryser
wid at nämna —mitt hjerta blöder min tunga kan omöjeligen up-
räkna alla de förffräckeliga synda - styygelser som hersta ibland otz i
wart syndiga land. Ack! min Gud! Ywilret grufweligt fömkt för Reli-
gionen?hwilken otro och säkerhet?' hwilken obestrifiig otack-
samhet emot Gud och Hans wälZHrmngar? hwilken kallsinnighet e-
moi Guds Ord och Sakramenterne? hwilket blinbt förlitande pa- lo-
ma «remonier/ pa en strymtaktig Gudstjenst och blotta Christna nam-
net förutan Christi sinne cch efterfölgd? med et ord: hwilken karleklös-
het, orättwifa, filsthet, girighet och wällllst, herffar icke i det allmän-
na lefwernet ibland off! laster hwi ka. utöfvas sasomlofligheter under de wackr,Pe namn och med den obeffr!fweligaste
fräckyet, sa at man med tärcfullaögon msgöri dettasrgcligaurop:
Der är ingen crohet, inge« kärlek, incrt Guds ord i landena: u,
tan Guds hädelse, lögn, niovd, stold och hor hafwa fnrc öfwcrhan,
dena, och den ma blodstulden kömmer cfrcr den andra 05.4: 1.2.
Och deana forödande synda-floden, detta öfwcrhand tagande fördärf-
wet har ulbredt sig i alla siaud snda ifrän de högsta MM alt, in til
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He nedrigaste hyddor, sä at Gud har orsal at föra löfwer osi denna bittra klaganr
hufwudet avkrankt; hela hjercat ar försmagtat. Ifran fotbjallet alt

up til hufwudet, ar der intet helt uppa: utan sar, stvuUnad och etterbölb
Es. >: 5. b. Men det förstrackeligaste af'a!t, ar den djupa säkerhet, scm hindrar «Z
at sjelfwe se wärt elände och i det ytiersta emotstär, alt-denlängmodige Gudens
vuttrditellga bemödande, at locka osi til battling».

Och si! derföre aro afwen Guds hamde,domar förhanden och Hans wredes
stälar cilredde atutgjutas öfwer osi. Si! Hans sward ryker redan af wära slagna
medbröders blod, och den eld brinuer i suli laga roid wara granlsor som ulbreder
idel faft och förödelse. Men ack! hwarföre fs wi an har hemma cknjuta den Als-
mägtigas tslamod? hwarföre har HanS oaudeliga näd öfwerhopat osi med den ym«
nigaste wälsiWelse, och för hwad orsak lster Han osi annu i et stilla lngn afhöra de
kraftigaste kallelser lil battring? msnne derföre,.at wi stulle wara mindre brottsiige
an de som. redan blifwit et rof för krigets förödande grymhet, et mÄ för dödens
fördarfwande pilar?, Ack! nej; wi hafwa igenom wara synder afwen omit wcd til
den försträckeliga laga som mi ar upländ, och det är war ondsta som giordt sa man-
ge med-Chrisine ti! et straff-erempel för osi; men rm wi icke bätlre osi: om desie
eftertryckeligastz warningar intet kunna uträtla; sa maste rvi alle sammalunda,
förgäs. Luc. 13: 3.,sau»t blifwaet mälför Guds hämnande. rättfardighets yltersta
stranghet.

Men rättfardiye Gud! ho tror det, at Du sa swarliga wresgas och ho
sig för sadana dine Ps.yo: 11. Ack! de fiasie ibland osi

framrasa ju ännu uti en blindhet och känslolöshct hwilken med dlodiga tärar ej kan
beklagas. Deras hjertan aro wid alla de krafugaste nadenö antlappningar erörlige,
som hällebeP och under Guds dnndrande hvtelstr ntan all naturlig,
jag ma ej safa Cl'ristelig fruktan. war mistgarning är wuren osrver wart huf-
wud och wsr skuld ar stor up til himmelen Est. y: b;meu likwäl ropas hclr:

hafwer ingen nöd hwarken af ostan ellcr wastan Ps. 75: ?. Den A'smäg,
tige har iNadt sig til ar hamnas och Hans wrede frambryter säsom en förhal-
len strom Esa. sy: 1/. likwa! enrotsträfwar man iimu Hans Majestats 0-
gon C Z:8, och föror i uppenbar otro krig emot sjelfwa Himmelen. Det blodfratan-
de swardec hotar med död och fördärf: likmnl !öpa de fläsie anon lilstm med leende
mun,, i fulll sprang pä synden,s wag och simma i en siröm af sinliga nöjen. Och
hwad g!gnar osi dcr wcn- inbillnina, om lycka rch wälgang? Hwod hjelper, osi wsr-
förcrdstan pa bär.ns talrikhet, pa manna!„od och siyrla, ss la!'gewi igciwm en fort--
färnnde Gud!osh.t smide wapen emot osi sjelfwe, ftmt de
söndringar och trrlösbeter söndcrr-fwe grundwalei för war fakerhel? Ack! ma det
icke Heta: Israel du förcr dig sjclf i Os. '3:y; - mit Aderuesland !

mäne Du annu Din hemsökelscs tid och betmcka hwad Din ftid ti!l,örer!
mätte den ölistcide dag en gang,fcmma, da en upiifwad Gudaklignet ater far kuyta
de ljufwa kärleks, de endragtighets hand, dcm Gud!ösl!ete>' med desi ohyqgliqa foster
samwelslöshet och egennytta, nu baswa söndcrsiilit!- Och I mine alstade Hhörcre!
Ml,at jag,n!ed.lärestänkla suckar och de öwaste stcmaniogar tunde öfwertala eder
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o» annn l simn b°if,'rdigliet falla den söl"örnad? Guden t,'f fota. beslVZf
wid den oandzliga barmiiertiglielen som dar«i s föiff.ul edl>r; j q d«der sir Fäoer-
«eslanoets stull, för eder eg«, salighers ffull, lai ost roanda °Z :i! HERren , och i
lEui nam:' f tta H ',!Z bämnande raitfärdigbet »m armarne. Atk! sommcr i dag,
rch wi willc HHUa ofi lil HERran med el ervigt förbund, som aldrig >ner stal
forssätit warda 5O: 5. Torde Kavda at Hau aimu förffouar dena >)ii-
d we at wi icke fögas lch ich a grar del onda Han cmor otz ta!cn Kafwerl>! Zx), >o.

Me» du sza!! alle dctze förestallinngar torde nn som där »,ti! w ra frukl-
lös- ftr dm k«st'!ösa hjeria. Du ser aunu in<;en f>na> ing«n »ö?, man hwilar o-
siörd i s'.k?r!,,'te!!s arm r, och drömmer om !ycksst!ig!,et Nndt i olyck<n,. Du bar intil
deuna dag föraklat Gud, Hans ord rch Hans tj näre. D» dcr wwsignat dia, i ditt
hjerta hwarje gang i-u l'öri förba n,elst s ord och lik eu döfhuqgorm ullyll dina l'-
rou för de önaste ,v Du l,ar mitzbrukat Guds ,>l synd, för
dei H,'n m>d för:iyade rop det eua ar>t eftei' dei audra welat lecka dig til bätt»
nng: ockl latdä m, Hans lanfardighets domor, Hans u:räkta hamde-ris, H,ms
wredes tordö.: .fcrtryckeligare predik., för ditt sofwande sinnwete: lät da di!'» slag-
na medbchoers föriram?adeb!od, dn-as krostade lemmar, deras warklch jämmer,
deras srar och suckan öfwer din och hela laichets ondst.i. för l)Ms ffull de l'!'fwit
b'«dig, offer, lac dem da rdra dilt hjeria. Lar der-f atka!„>a erMtlfärdig Gud, atse syndeus förödaude stvggelse, at weta hwad jammer och sorg det med sig baf-
nier at man Zfwcrgifwer HLRren ler. 2: ly. Sky! da dS at radda din
sj<!l, «t Hta den rnckas som en brand utur e!den. F!y til den Frälsarens öpna kar-
leks stöce med il s»gerfullt hjsrca, i hwilkens försonande rätlfärdighets ssygd, du
Meua kan undgä deu li!kommal!de wreden.

I fci trogne Gnds darn, 3 redeligf sjalar! som med t«rar beklagen CKristerdo-weos djupa fdrsall, samt sucken öfwer det allmäiwa eländet i desta ylterfta tider, t, ö«
sier eder dermed at HERren midc under l,amde-dom«rna har sinä utwalda i nädig
H,M!m?lse, och>för deras ffull förkortar wedermödans dagar. Fröqdeu eder däröfwcr
«t I areu tr«ggsde i den Alsmägtigas Fadcrliga armar och bcyallen eder sjal som
et byte om än en olycka ftulle komma öfwer alt kott ler. 45: 5. I blo-
digz ssr agen I den sakraste fristad, i Hans salla delakiighet den fasiaste borg för
«lla yotande fn'ligheter. Denne eder FörlosM-e har teknat eder med sit blod sasom
Hans frigiorda egendoms folk, och dermed giordt dlodhamnaren oförmög!» at för
ervigt ffada eder. Vebäller cdra själar odesmittade af werlden, och flyr detta gudldfa
Sodoms syndiga lustar. Veder, «ck! beder, at HERren ämnnstone wille lindra
stroffet, blanda sinä dämde-domar med nso, darigenom omwanda syndare ti! balt-
ring, och i synnerhet bewara sinä barn ifrän alla sjala.faror til ewinuerlig solighet.
Men framför alt, Ister under all den wedermdda som här i jämmerdalen lryckn e-
der bsde ti! sjal och kropp, edert tros öga wara riktadt sn edert rätta Fadernesland,
och edra begar syfta til den salla ewighet, der I föl-löste ifrön alt elävde, fan oupbör-
ligt frögdss och sjunga lEsu lof, i de himmelffa i Guds harnas ewigs
«lighet, Amen!


