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Uti then i alla cwighet högtlofwa-
de/ Majestckelige och Treenige Gndens/
Fadrens/ Sonens och wen Heliga An-
dgs 3?amn. Amm!

wilt tu ta fsrgjöra then rättfärdlga

trader the trognas fadcr Abraham fram in för
chen store och alswäldige Guden. Gen.!B:2z.

Sä glädjefullt som thet war for Abraham, at af GUDi
Wf undfä thet wimesburdet: at han trodde HERranom: at
han ftuktade GUD och Holt Hans bud och siadgar: at han
janlwal stulle befalla sinom barnom och sino hnse efter sig, at
hälla HENrans wagar och gjöm. hwad ratt och godt är: at
HENren cherföre ansäg hoivm föjom en wan, för hwilken
Hall icke kunde dölja sma rcdsiag och besiut; jä bekymrad
mäste thenne ftockme Patriarchen thcMiot' bliftvit, nar HER<
ren optäckte str honom', at Sodoma, Gomorra, Adama och
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Gen.18.32,

Mlch«7t4

Zebolm fflllle pä en gänZ, igenom eld »ch sivafwel ifrän him-melen vdelaggas och platt förgsöras.

Han war si'r mycket lwly»r, at icke känna GUDs eqen>ssaper, eller at twifla om GUDs domars rättfardighet. Hanwlste nogsamt, at ehuru GUD uldelar sin nöd och godhet,
med en oinssrankt frihet, utöfwar Han dock aldrig sin ham-nande rättfmdiyhet, utan afseende pä the wilkor, och thet för-bund Han oh föreffrifwit 06) tilsagt haftver. Men han förestäl-
te sig ej annat, än at uti thehe folkrike stader, ffulle finnas etbetydande antal gudfruktige inbyggare; therföre eftersmnadehan straxt, huru med them ffulle tilgä wid pen forestäende for-vdelsen. HENre, saaer Han, wilt tn tä förgöra then ratt-
fmdiga mcd ogudaktiga? Han erhölt ock haruppä den
siore GUdens försäkran, at thehe orter siulle förstonas, om
«Uenast tijo rattfardiga funnos uti them.

§. 2:
Mälsignade Ahörare! thenna märkwärdsga händelsen glf-

wer oh anledning til fiera upbyggeliga betraktelser. Wi se
haraf huru längt Gudsfruktan kan warda förjagad iftBn el
syndiZt land 06) folk, sä at näppeligen näzon rattfärdig sinneS
ibland them. Chen aldrabäste <lr sasom tirne, och then
aldraredeliZaste sasom tistel. M sinne afwen häraf, Hu,
ru oandeliZ den store GUdens godhet och barmhertighet ar,
som icke allenast af näde, ulan all wärdighet, ssiör
vh rättfardiga; utan ock, för the rättfardigas ffllll, firsko-
nar et syndigt folk och land för Heh förtjenla allmanna straff
«ch plägor.

§. 3.

Men i synnerhet erindre wi es hsrwid then syndiga forwe-
lenhet, som Murligen läder wid «tz alla.. M wil,e Herua
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löpa in i GllDs rädkammare Zranffa Hans allwlfa siy/
relses och regerinqs lagar. Nar wi med en Salomon se, at
lhen rättfärdige förgcls i sine rattfardighet, och then ogudaktige
lefwcr lange i sine ondsto: Nar wi höre, at en blodturstig
Herodes fär gräna i goda daMr; men at theremot the menlö-
sa barnen i Kethlehem mäste bliswa et ostyldigt offer for Hans
vgnmdave mitzlankar 06) tyrannista reaerings lystnad: tä tro
wi osi wara berattigade, at fordra GUD lika<vm til answar
ech redo, för sadana, i wära ögon aldeles förwanda handelser.'

.E«!.7:l<

Wi wilfe ätminsione weta orsakema, hwarföre GUD un-
der sin regering sädant ma tilläta.

§. 4.
Men som thenne kunssapen bsiswer v§ i fall fsr

hog 'och vbegripelig, <ä hander therigenom, at the som <l,
ro oforfarn« i r<lttf<lroigheteneg orb, och lcke af
«vanan sswaoe i sinncn at tltstllja godt och ondt,
aldeles förneka GUDs Fochn och salla i förtwiftan om theS
rättfardighet.

Ebr.s: Y
f '4.

Sädane menniffwr wilia sedän sielfwe wara rädande öft
wer sinä wagar, och giöra sin lycka efter egne förstag, ehurusiridande the vck wore bäde emot Clmzieliga och BorgerliZa
siyldiqheter. Om them talar Dawid, tä Han sZger: tbe
wälsigna fig sselfwa, l alla sinä tankar bälla th' Gl.lD
fsr intet. Uti Christnas församling öro sädane menniffwrffamfilckar, och uti borgerliga samhallen, om lcke altid ssa-delige dock aldrig pälitelige medlemmar.

Ps.lo:z,<

§. 5«
»'qger MH maat upps, at hafwa öswerty,

gelse om GllDs st-uelses rattfardighet. Lat o§ forthenfflill,
Wälsignade Ahörarel anwanda chenne GttDi belgade stunde»

A til
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Kl w'nnande cherutaf. HERre w3r GUD, wälsigna tu wärtforchafwande! FoMna mig tin näd, at af mins hjertans full-ket, jä tala om tina domar, at wi alle med övna ögon mättese, at tu annu äst och bljsiver i ewighet en rattwis Domarepa jordene! Hor oZ; Fader wär, som:c.
EVIMg. MM). 2: 13--18.

Wär enfaldiga Vctraktelse ssal igenom
rans nad blifwa/

Om

GUDs obegripeliga domars sch wa-gars rättfärdighct.
»:O Hwarfsre och i bwad mätto thetze GUDs domar

och wägar otz sbeZripelige.
2:0 2lt the dock altid äro rättfärdige.

. Men HERre GUD! U jag förkunna stal, ic,

Fhrra Dclen.^
§. 6.

Med GUDs domar förstä wi, enliglt then Helga Skrist,
GUDs allwishets räd och bestut, efter hwilka Han styrer sin
stndande kyrka pä jordene, 06) efter hwilka Han mdelar, bä-
de sinä rättfärdiga stmff öfwer che ogudaktiga, och sinä fa<
derliga hemsökelser öfwer the sromma och gudälffande. Med
GUDs wagar beteknas the medel och sätt, som Han npttjar
til sinä domars utsörande och werkMighet.

§. 7.
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§. 7.

SKledes innefatte wi under tsiesie orden,' icke allenast i>tt
thet, som ster i werldene efter GUDs gode och behaocliqe wil,
je; utan och thet, som allenast,Madjelsewis kan GUDi och
Hans sturelse tilstrifwas. Thetze GUDs domar och wägar
äro af twänne fiag. Andelige och förborgade, hwilka
sälen, och i sonnerket the obotfardigas förblindelse och förhar,
delse, samt lekamlige och uppenbare, hwilka a»gä thetta tim/
melign lifwet, och mennistans jordista sällhet.

§. 8-

Om chesia sednare ar egenteligen wär betraktelse str theft-
ne gängen. Och äfwen om them mäste wi med Paulo be-
känna: at the aro obegripelige och oransakrlige. HER-!
ren inrättar sinä domar efter sm allwetenhet, och utförer them
efter sm allwishet. Han ser til sammanhanget emellan thet
sramfarna, närwarande och tilkommande: Han gifw.iakt uppä
hwar och en mennistas enssilta öden, och tillika uppä thet som
rörer fieres och hela samhallens walfärd gemensamt. Tk?r?f-
ter tager Han sädana allwisa besiut, at sielswa «idffan mut-
te tjena til theras werkstallighet.

Rom.lll

Ho wil tä wara sä förmaten,'at han med sit swaga be-
grep stulle afmata widden af GUDs allwisa allwetenhet?

MH wi icke allesamman fast halre, med then uplyste Ko-
nung Dawid bekänna: en s<!t>an runostap <lr mig för «n-
-«derlig «ch fsr hsg, jag kan icke begripgt. Ps.l)9!

§. N
Men hwad GUDs domae i synneryet befrassar, ss sw

the oftast för ol) thersöre obegripelige, at wi icke wete the af«
sizttt och <z»,demsl, som Han igsllW them päspftar och i si-

lloin



wm beframjar. Wi w2ga wal ibland at M t<l For-ftnens fördolda föremäl; nicn ho kan saaa, om icke GUDs
hjerta haft el pnnat sinne? <3!ler ho hafwer t<snt

sinne, och ho haswer warit Hans radgifware?
Mine tankar <lro icke edre tankar, och edre wägar <iro
icke mine wckZar, ftger therfZre HLRrcn.

V«s. n:«.

Es. 55:«.

Framtiden giswer wal them, som med gudelig upmark-
samhet betrakla HENrans wäaar, nägon liplysning härutin-
nan; men til en fullständig kundstap kan ingcn huma.

Nar the mänga lusende barnen uti Bcthlehem blefwoZnlfweligen dödade-: nar tberas foräldrar, siäat och wänner,
med särade hjertan och tarefulla ögon Mdade thetta blodba-
det: när hela landet rvste och stalf ösw« en sä omennifflig
sramfurt, och tyrannen allena gladdes ät sin förmenta 8c,l«»
klokhet; ho war tä. svm kunde weta, hwarföre HERren alt
thetta tilstadde? HENre tu store ock alewäldige GUD! hwiledde tn the Ostcrländsta wisa til Jerusalem, at gifwa an-
Kdning til thenna grymma gjcrningen? Hwi sönderkrchade tu
icke" tyrannen, i»nan han hunnit fullborda sinä blodiaa cm-
siag? Hwi lät tu icke eldcn ifrän himmeten sörtära eller jor<
den lesivande upstuka alla them, som woro hartil behselpelige?
Hwi straffade tu the mcnlösa, tä tu lifwal med myck>>n läng-
modighet osta fördrager the gröfsta syndare?

Män aNe lhe<)e barnen hörde til the förkastades antal?
Män alla, som theras swära öde närmast rörde, woro af chen
arga och sörstockade hopen?

Ach HENre fmlät rst thc§a w3ra fönvetna tankar! wi
förödmjuke otz in för Tig, och dekänne, at tu Zjsr som
Tu wilt i himmelen och pa joroene, och inZen kan s«l-
-ha (cig, bwad Zjör lu. Efterät sinne »vi wäl, at twen<
ne pcopycticr, igenom thenna Herudls grymhet, fast mon,

tMs w..it?ap, ble.wu upfyltt,; samt at then utlofwadc Metie
an-

Dan.4lZ2.

Os. n:».
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emkomst til werlden tyerigenom blef wida kunZiord; Mn l)o
kan säga, om icke GUD i sin allwetenhet, haft flera heliga
orsaker til thenna sm titstadjelse. Alla sinä räd om wär sa-
lighet har GUD uppenbarat o§; mcn huru hcm ffal styra
werlden, thet har han sig allena fördehällit. Thet ar ock
för oI i hela sin widd hwarken nödigt at weta, ej Heller mö-
jeligit at fatm och begripa.

ler.;l'is.'

§. 10.

Hwad äter GUDs wägar widkommer, sii äro the for
ost i synnerhet tä obegripelige, enar the svnas lupa twert e-
n,ot Hans heliga wilja och ändemäl. GUDs afsigter äro
altid goda-- Han wil ej Heller, at olofiiga medel til theras
winnande ffola widtagas; Men som Han icke regerar o§ ef-
ter sin allmakt wäldsamligen, utan har lemnat,o§ den ftihct,svm wärt menniffliga wasende fordrar, och utom hwilken wi
förwandlades til ostjaliga kreatur: sä hander thengenom, at
nwcken ondffa, under GUDs regering kan förelöva. Til
exempel: GUDs wilja ar, at niid och mildhet stola altid
pryda Regenter och Konunga throner; men igenom menni,
stM ätgjard kan dock ste, at en Antigonus stal dödas, och
en saktmodig Hircanns ur wagen rödjas, pä thet en Herodesi sit grymma walde mä stadfästad warda. GUD har lof-
wat och wil altid gifwa smo församling larare och Her?dar efter fit egit hjerta, the ther stola fsda hcnnemed lärdsm och wishet, upsöka thet borttappade, i-
genhemta thet förwillta, forbmda thet sargade, ochthet swaga, samt warda them trognom
en esierspn, i ord, i umgängelse, i kärlek, i anda-

bef. 54:16.
1T1M4!12.

nom, i trone, i tysthet; men lgenom werldenes listoch strymtan tan dock handa, at otrogna leZohcrdartranga sig in i färahuset, hwilka intet tanka: hwcr <lr
HKRren? utan fora folket ifran Honom, hwilka fsr-derswa och förstingra min fostcrjord, säZer HERren.

B HEN-

Icr. 2.-?.
c. 2,:1.
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3ob. 9:24,
l«:c.i8:2.

Es.,: 21.

2ln>. 5:?.

HERren wil, at et land stal wara fullt med rätt«
het, och räitwisan bo therinne; men tilstädier dock, at

warder giftvit nnder thens ogudattigas hand:
at sädane personer komma til domsaten, hwilka hwarken frut-
ta GUD cj Heller hafwa fsrsyn för nägra mennisto;
vch t<l wardcr then fromme staden en ssöta, ratten
fsrwandlas i malsrt och rättwisan ststes neder til jor<
dena. GllD fordrar, at wi af kärlek ffola dela wärt
Zoda med then torftige och nödlidande; men läter ofta the
tMeksömma hsertan u»dfä qanffa liten lott af sinä rika häf-wor, tä cheremot. the karlekslöse, the karge och härdtsinna-
de ofwerhopas med äaodelar, och nyttja them, mera til then
fattigas Mryck och förföljelse än til thes hjelp ock) undsätts
ning: och sä widare i mäng annor stycken.

Mm burn Nu alt sädant, fom sä stridiqt emot GUDs
bebaa förcfaller, mä likwäl sä warda siyrt, at utaangen blir
GllDs rattfärdighet til pris och the utkärade til salicchet,
thet ser GUDs allwishet allena; för oh är det obearipeli-
Zit. Wi mäste härwid stadna i fsrundran, och mcd Pauls
.utropa: <V hwilten ösuphct af tden ritedom, som är
bäde i GUDs wisdom och tundstnp.M»m.u:«.

§» n.

Ehuru nu HENraus domar och wagar aro obegripelige,
bvra wi dock icke wärdslösa theras gudeliga betrattelse.

Om Hedninaama och the ogudaktiga heter thet: the
weta inttt HKRrans tantar, och märkä intet Hans
radsiag. <Vch Dawid säger: HKRre huru <lro tine werr
sa stsre: tine tantar äro sä swara djupe, en Zalen tror
thet intet och m däre attar sädM intet.

M!ch.4'l2.'

Ther-
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Theremot heter thet vm the gudfruktige vch uplvsie Guds

barn, at the märta huru mänga wälgjärningar HGR-!>
ren bewisar, 06) Dawid witnar af egen erfarenhet:
re, n<sr jag tänter huru tu af werldeneZ begpnnelse
dömt hafwer, sä warder jag trsstad. Och therföre up-
muntrar Han o§ alla til samma styldighetens i akt tagande:
Rommer, sager han, och ser pa GUDs wert, then s<i!
underlig <lr i fina Zierningar ibland mennistiors barn.

.Ps. 107:4;.
-Ps.n9:s».

1P5.66:5.

M HENre, tu som bor i thet lsus, tit ingen fomma
kan /wi begare icke at fä städa tit hemliga räd, lar v§ alle-
nast med traftig vfwettygelse at se, at tu i!
alla tina wägar, pH thet wi t.herigenvm msge, ä ena si«
dan upwackas til barnsiig fruktan vch undergifwenhet för Tig,
06) ä andra sidan stadfastas uti wör sörtröstan pppä T'g,
under alla the vden vch vmstisten, som vj; under wär /ord»ffawandring kunna önvergä! Och thetta är amnet af wär be-
traktelses

Ps-45:17.

Scnare Del.
§. '2.

.
Twenne ting f»rekomma, vi) wld betra?telsen af GUDs

forsyn och styrelse, som synas strida emot thes rattsärdighet,
nemligen: nar wi ä ena sidan fä se, at them rättfärdi-
Zom gär, säsom hade the ogudattigaZ gärningar Zisrt,
ech at theremot 5 andra sidan, chem ogudattigom gar,
fäsom hade the rättfärdigas giärningar ajort. Me«E«l. 8:14.huru stal tä en sädan erfarenhet med GUDs lvsten cch Hansdcmars rättwisa kunna sörenas.

B 2 §.IZ.



§. l)-'

Wälssgnade Abörare! NO msste man härwid ic?eZlomma at then för GUDi aallande rättfardigheten winnes»genom h,ertats tro, then GUD allena kanner: och eln.mwisa sin ftukt och wmkan uti lefwer-
n kunna dock the ffrymtare, under nägotmwartes ffen, och under et, efter werldenes wana och tidernastpcke wal afpal)at opförande, dol/a sinä stalkhct.

Med et gudlöst hjerta kunna the wmna pris hos menni-ffor och hwad the sckga, thet msste gälla pa jordene,therfore faller them chen menige man til.
U73:z<

Werldenes omdömen aro altsä oftast härutinnan selak-t«<,e; men HErrans ögon se i thet fördolda och Hans domar
S/ora lcke nögot mitztag.

§. 14.

Men sm thet ock 21c» sä stuNe hända, at en Christen,'som i lEsu blod ar twagen ifrän sinä orattfärdighet, och u-
tan swek wandrar uppä HENrans wägar, icke lhes mindre
blifwer hemsökt med motgäng och mycken bedröfwelse: sä up-
kafwas dock icke harigenom GUDs löften 06) raltfardighet.

!.Gudaktigheten hafwer löfte bäde om thetta 06) thtt titkomman>»
ke lifwet; men wör swaghet at bara goda dagar, utan mehn
for GUDs ära och wär egen ewiga walfard, gjör, at HEN-
ren osta mäste taga med ol) korsens wag. Nar hjertats for-
derfwade begar wilja hos et GUDs barn a M)v komma til
wälde: Nar werldenes äter blifwa rädande: Nar
hogen och lanytan efter den oförwanffeliga sällheten i himmeten
begynner at kälna: när nit och ifwer nti gudaktighets ös-
ningar och trones kamp,börjar aftpna, och thetta vnda pH

13im.'4:8.
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-Mnat sätt ej kan afbmas; si, tä läter HERren the utko-
rade luttras och bepröfwas i bedröfwelscns ugn. l Es.4B:l«>.

Eljest M HENrans ord i ewighet fasia, at Han
wer lust til at gjsra tdem Zodt som frutta
Thet sier altsä them ftommom til godo nar the agade war-
da. Thet war et swärt öde för barnen i Bethlehem, at
blifwa wäldsamligen dödade; men the fä dock nu raknas til
jhen fsrftlingen, som war tspter ifran werldena GllDi
«ch 2.ambena, hwarom talas i thenne dagsens heliga Epi-
stel: the äro nu för GUDs stol, medborgare af thet him-
meistä Jerusalem och delaktige af ewighet. Män
thct tä warit bättre för them, at fä lange lefwa, och til af-
wentyrs oka then blinda hopen, som hjelpte til at korsfasta
lEsum? Eller män thet afiupit för them drageligare, i fall
the öfwerlefwat lerulalems fursträckeliga förstöring? hwi stal
man tä klaga, at HERren sä wistiga med vtz hushällar?

ler. .?2:
, 39/4'.

Apoc. 14:
4,;.

§. 15.

Hartil kommer 3:0 then anmarkningen,' at i fall en
läng och lyckelig lefnadslid, wore alla gudfruktigas owil-
korliga och nödwändiga lott i werldene: sä förswann ther<
igenom til en stor del gudsfruktans rätta Zlans och lynne.

Mennistian hade dä ef sä synnerliga tilfallen, at wi-
sa sin lvdnad emot GUD och sin förtröstan uppä Honom.
Hon ffulle dä shnas allenast tjena sitz sielf. Hon kunde
dä gansta latt insofwas i werldenes karlek, och badda sig
i wällustens armar: ja, hon hade anledning at lefnm,
som then ther gjorot förbund mcd döden, och forwe-
tat sin med helwetet. Thet är altsä GUDs Bwisa ratt-c«, far-
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Ie». 12:,

Ps.?;:»;

Hab. 1: iZ

Ml.; 515.

färdlghtt, som har blandat glq.dje och bedwfwelse uN the fromsmas öden: som delar en och hwar as them, thet honomnyttigast är.
HGRren har stapat bäde then onda oagen och

then Zoda, p<i thet menn skan ej stal röeta hwad
tiltommande <jr, säger thersvre Predikaren 7
Capitel.

§. !6-

Men thet förekommer ost ann», mcr stiidande emot
GUDs rättfärdighet, at them ogudaktigom ofta gär all ting
wäl i hand. The störste. helgon hafwa lupit sara at stö-
ta sig B thmna klippan.

Jeremias wi«e gä t,l ratta med GUD härom sch ftä-
Za H»nom: hwi g«r them ogudaktigom sa wäl, och
the fKraktare hafwa aUaKanoa nog? Then ftomme A<<
saph förtröt thet, at them ogudaktigom uxil g,ck,
vch wille weta, om thet war Mtngt, at Hans hjerta
ostrasftligen lefde.

Then saktmMZe Prvphettn Habacuch harmades ther-
zfwer, at HHrren tiger, ta then ogudattlge up<«urar
then som frommare är än han.

Then iftige Malachias säger: at wl therfore prH
the fsraktare, at the ogudartige w<lxa t,l, för oka
GUD, och thet gär them altsammans wäl utas.
Job som eljest war sä tälmodig man, sager l.kwal-
b<lswanoe tom uppa Hans tött, t<l han tänkte ther-
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pä, hwi the oyuoaktige warda Zamls och w<lxs til
< «iZodelar, i bokmnes 21. Cap. >Ab.«: ?.

§- '7.

En sadan Nagan ofwer GUDs Försyn intager ännll
som oftast wära tankar. Wi rese vh up lil domare vt-
wer bwarandra inbördes, e6) thm wi rakne »bland the o,
rattfärdiqas antal, antingen han dit med Mta horer eller
icke honom döme wi owardiq, til aNa GUDs wolg,arnm-
«ar/ Men nar annorlunda hander, tä ifras wärt hjerta
med kott och med blod, och ropar med en Dawld, fast
af olika sinne: Stat up HLRre Gtw: uphäf tina
wnd, hwi stal the» oguoawge strsmäha tig, och ,

sit hjerta saga: tu ftiter-ther intet om.
lPs.lv:,»,

«3.

Wi bäre otz 3t, som wore wi sielfwe utan all wanl, och
som wore wi satte til at Osta HENrans godhet efter wärt
<git behgg. '

§. 18.

Mär fvrwirrlng haruti upkemmer fornamligast chewtaf,
at wi göre oh oratta begrep om GUDs egenffaver. Wianse GUDs raltfärdighet säsow stlidande emot Hans näd
ech godhet.

i3 wore: sä kunde ej Heller the föwanda
delserna r werlden med Hans styrelses röttfardighet fvrenas;
men thet sörhöller sig icke med thet oändeliga Wäsendet sa-som med menniffjan, hos hwilken hat och wrede allid lvpa e-

och karlek.

M

m ) '5 ( W



GUDs egcnstaper aro uti fullkomligaste inbor-
des ~'swerensstämmelse: sä aldelcs, at man mcd stal fan "kal-
la GUDs rattfardighet en godhet, som efter Hans allwis,
het och helighet wardcr utdelt. Kunde rättftrdigheten hosGUD söndra sig emot the' öfrige egenffapema, 'fä finge in-
gen syndare lefwa. I samma ögnablcck som mennissian
tradde ifrän r.wfardighetenes wag, lvore hon ock störtad i en
ewig fördömelse.

§. 19.

Mm GUD ar e, allenast rattfardig; Han ar ock aff--
ivis, 06) efter sm allwiehet kan han, som jagt ar, styra
jamwäl the ogudaktgas ondffa therhän, at alt sial tjcna
them til thct bästa, som GUD tär hafu>a.31m.8.'28.

Under werldenes twöng och försöljelfe fä the fromma, igeiwm
GUDs stlckelle, ofta tilfalle at snga til sinä plagare, sasom
.Joseph sade til sma bröder: I tänkten ondt öfwer mig;
mcn Gl.lD hafwer wälldt thet til Zodo. U>'der olycka
och motgäng' sinua the öfwertygande wedermalen af thena
litwets uselhct, och warda upliswade at med alt begiär
sträcka sig til thet fom sramman til lir; jagande efter
malet som föresatt <ir, til then lsn som förehalles of-
.wanesitr af GUDs tallelse i liLsu Christo.

X3en.ss:2o.

Ml.;: «4.
Under sin hjertans sorg ock angsian lära the kanna fä»

fängligheten af a,t hwad jordisit ar, som ej förmär hjelpa
i nödenes tid, ej Heller gifwa tröst i bedröfwclsen. GUDs
näd i lEsu Christo blir tä theras högsta ffatt. Hhen hal-
la the sig wid: then wil,a the ej, for all werldenes wallust
och smmkade förmoner, gä i mistning utaf.

Blir theras kors möngfaldigt, längwarigt, och Mra
tryckande; st kunna the dock, undcr GUDs styrelse altid jaga

W ) l<5 ( M
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med Pauloi therfsre fZrtröttes wi intet; utan ändocl
tl,en utwärtes mennistjan fsrg<lr, sä warder dock the»i
inw<lrtes firnyad dag ifran dag. Wid alt detta lam<
na de lysande efterdämen af sin fortrvstan pä GUD, af sil
Hopp, af sit tälamod, af sin förnöjsamhet vä) af all annoi
GudaktiZhets öfning, androm til mycken upmuntran och up<
byggelse. Wi mäste altsä bifalla Predikaren, tä han sa<
ger: <vm en spndare hundrade resor illa LIZr/ och docl
lcknsse lefwer, sä wet jag litwäl, at them warder wä<
ZänZande, som GUD frutta.

,2 3<r.41155

Eccl.s;M

§. 20.

lamie sin rättfardighet är GUD ock allwetande. Men-tiistjan ser allenast thet ftm narwarande och för ögonen är;
men HERrans ögon se i det fördolda och städa ftamliden,som wore then redan framfaren: ty aro ocs Hans domar och
wagar helt annorlunda beffaffade ä» mennistjcms. HER-ren säg förut, at en Paulus war et utkärat redstap til
Hedningarnas uplysning, igenom lEsu Evangelii förkunnan-de; ty dodade icke HERren honom straxr, tä han i sin blind<het och förfuljelse rasade emot Christi kyrka. En Manatz<gjorde thet HKrranom illa behagade, och förfsr.de hela Juda och Jerusalem til at gjöra wärre <ln
hedningarna; men han blcf icke förgjord undcr thenna sinZudloshet; ty HENren säg förut, at han i siua kädjor rchfiattrar fflille blifwa en ewardclig estersyn för alla botfardi-ga syndare- En Zacheus sick lange silta ibland Publicaner-na, föroswa mycken oförratt och bliswa waldig; ty HEN-ren säg, at han stulle omwända sig til lEsu Christi tro, ä-terMa thet orättfängna och af kärlek dela sit goda mcd thenodlidande. Sä omgär then store GUden annu med otz synda-
re. Ach! walsignade Ahörare.' stal thetta icke rvra en syw
dares hjerta och upwacka hunom ur sömnen? HERren ser ju

E hwa»

'2Chr.z;!6,
>9, li/«, ic»



hwad som härcfter händer, men huru lanZe ffal han för-
Zafwes fölbida?

§. 21.

Men GUD är ännu jamte sin rattfardigbet alsmägtig'
zch therföre kan han «ifwen upffiuta syndastraffet, och läm
yndaren -osta emedlertid wara lvckelia. En jordist regering
lnäste straxt mitzgjerninaen nndfä sit fvrtfenta stmff; ttz
i annat fall ffnlle then allmänna säkerheten af mitzdädare snatt
'örstoras och hela regeringen lcpa fam, at blifwa kullkastad;
men GUDs styrelse ar af annan bestassenhet. Om alla

sällade sia tilsammans; sä kunde the dock, ej i det
minsta rubba HERrans dumar och wagar. Then som i

bor begabbar them. och HlLrren bespottar
them. Hans rad <lr underligit, och han Z<lr thet h<jr<
liga igenHM.

Pf. 2:4.
sl> 28: 29.

§.22.

Vtterligare är lZngmodiaheten sn af de gndomeliga e-
zenskaperna, och cherföre uträcker GUD sm nädes hand he-
la dagen, jämwäl til sädana syndare, them han dock fvr-
ut ser blifwa i sin obotfardighet in til andan framhardande.
Men afwen thetta stammer wal öfwerens med Hans rattfär-
dighet. Thet ar mvieligit/ at en i sit hierta gudlos menni-
stja, kan med sinä undftmgna naturs ocy lyckans giifwor, wa«
ra en och annan qäng, för egen heder och egna afsigter ffut,
et werldfligit samhälle til gagn och förmon. Herodes kan »lp-
bygga och HERrans tempel, samt g/ora mänga an-
dra ssorwärk och goda inrattningar, luda folket til heder och
mncken ftomma; hwarfure han ock fätt det namnet, at Heta
den siore. Ty wc»r det ei emot GUDs rattwisa, at l«a
honom nä en s>io ärig älder, och cherunder erfam mycke»
l»)cka och framgang i sinä anflag.

GUDs

HZ ) »3 ( M
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GUDs godhet är s 3 oandelig, at icke m gäng the, som

stola förtappade warda, aro darutinntm lottlöse. Thet ar
dock et bedröfweligit teckn för the ogudaktiga, nar them gär
wal tilhanda. Thet ser tä ut, som wore the af rika man-
nens bröder, hwilka haftva sit goda medan the har lefwa.
Och thetta ar orsaken, hwarföre then uplyste Dawid sä hjer-
teligen suckar: HGrre undtätt minä sial ifran thenne
werldenes mennistjom, hwilka sin del haswa medan
the lefwa. ! U.17!14.

Sin rättfardighet til Ms läter dock den siore och als-
lväldige GUöen sädane förhärdade syndare osta sä en an-
da med förffräckelse, säsom thet ock hande then grymma He-
rodes, hwilken icke längt eftcr barnamordet i Bethlehem/ lZe-
nom en försträckelig och smärtosam död, under mycken förbi-
string blef ftört i ewigheten.

Af förundran öfwer /hen näd och wishet, som säledes
beledsagar GUDs rättfärdiga domar 06) wägar, mä wi
förthenffull utropa: HErre tu mäLtige regerare! Iu
dsmer med mycten sattmadighet, och rcgerar otz med
mycken förstoninl. Och i sii mätto hafwe wi nu sett,
at ehuru GUDs styrelse ar för otz obcgripelig, är den dock
altid Mfardig, sä at hwarken then ogudaktige par anledning
til Derhet, ej Heller then gudfruktige til miftrvstan.

Sap.i2:lB.

Men WWgnade om Henna kundffapen ssalblifwa ch gacmelig, «ch wisa uppä wära h/ertcm sin kraft ochwerkan, sä böre wi göra theraf en narmare lillämpning uppä
vp sielfwa. En noga pröfninq blir sä wäl hcr, som wid
alia sedslarande sanningar högst angelagen. Wi äre b.:. -

ne at altid tanka dtt bästa om wävt inre tilM'!d. M'
L 2 de
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de eck lattesigm tro, «t ingen ibland Christna kan foruekaGUDs Försyn, eller twifia om thes rättfärdiahek Ot-
minstone larer iugcn gjerna wilja blifwa uppcnbarligen be-
stylt thersöre.

Mcn HENre taa bort, Fackelset isrän wära ogön, sä sä
wi se, huru illa wi bare oli. ät: hmu litet wi akte,HEßrans
domar och wägar: hlirn osta wi are uproriffe emot Hans Zu-
domeliga regering. Män icke the som tunna höra talas vm
GUDs domars Zodhet 06) rättwisa, och öfwen sielfwe tanka
thcrpä, utan den minsta rörelse cllcr upwackelse til bamsiig
fruktan och undergisroenhet för GUDi, hcisiva wikit med si-
ne hjertan iftän HENranom, blinit fräcke i sin ondsso, och
aro Hart när til f örhärdelsen? män icke alle the, som antin-
Zen igenom nolvshet emot Kong och rike, ellcr igenom wäld,
vförralt, fwck rch bedrägeri emot jamnchristna och medborga-
re söka at ulwidZa sma sördelar, till,ka i sielfwa werket törne-
ka GUDs rättfärdiga styrclse, eller ätminstone wilja, sa mnc-
ket hos them Mr, den samma förekomma?

Män icke the, som sielfwe efter sit kötfliga sinne,' wil-
ja vfwer sinä owanner, vch pä et karleks-
löst sZtt förtrvcka them, i det samma wilja stöta GUD i-
srän M domsate och bcröfwa Honom then Majcsteteliga rat/
tigheten at hämnas, som han sig allena fölbehöllit? Män
icke the jsm knorra emot HENran, samt aro mitznögde. un-
der korset, i det samma röja sin hjertans otro vch mihtröstan
«ppä den allwisa Försynen?

Män icke alla som af GllDs längmodighet taga
sig anledning at framh<irda i sin obotfärdighet, Zlomma al-
deles bort GUDs rättf.-rdighets domar, och handla sä mye-
ket däraktigare, lom GUD aldrig sagt nägon svntare til, hu-
ru längt han har qwar afMdenes tid?

Ach
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Uch! Wälsignade Khörare, jag wet, at allas edra sam-

weten, som aro uplysta af GUDs heliga ord, bejaka mig
theffe frögsr. Ty gM' jag mig ock, igeiwm HERrans näd,
den ftikra förhoppning, at the lärdomar, sum af thenna be-
traktelsen följa, winna otwungit inrymme nti edra hjertan.
En jordiff locksalighet bör aldrig antagas för mättsiock, at
pröfwa Föchnens rattfardighet. GUDs domars och wa-
Zars afsigter inffranka sig icke inom delta förgangeliga tidc-
hwarfwet, the lupa in i ewigheten, och derföre hander det,
at öden och förmonerne för nnder wär wandringstid, ej
warda för alla lika och jämnt > tdelte. Ibland händcr det
wal, eftcr Elihu ord, at the som höra HERrcm och tje-
M Honom, fK i godom dagom Zamle warda och lefwa
med lust; men en annan gäng ster det ätcr, at en arg och
galen Nabal fär lefwa i harlighet, ta Dawid möste lida
brist pä nödtorftigt uppehälle: at Baals PrälHr fä sittjai
wid lesabels bord; men Elias mäste spisa med korparne:
at ludas behäller penningarna; men Petrus fär bekanna,!
silfwer och guld hafwer jag intet.

l Sam. 25:
ißcg, lFly.

c. «7:4.
Aet.z:S«

Si Adam bor ju icke fortryta off, emedan wi wete, «lHERrans wagar äfwen i dylika fall aro godhet och san<ning. Ufwund öfwer nästans walgäng bör wara sierran i<
ftän otz. Wi böre icke se illa ut, om wi ock säZe GUDs
zodhet i timelig Mättö rikeligen sträcka sig afwen til theZudaktiga. Hwi ffal mau ffjöta cherom, at' nägon rit
warder, och Hans huses härlighet stor warder; ly han stali fin dödstid intet med sig taga, och Hans harlighet far in-
tet efter honom. Om wi erkänne GUDs domar och wä-
gar för rattfardige: sä böre wi icke Heller wara nustnög-
de med them. Den som ar gudelig och läter sig noja,
han har winning nog. Om HENren an ssulle föra öo,
nom, efter sit räd, underliga, sä kan han dock fast för-hoppas, at warda pä ändalyktone uptagen med ara, vch

sä-

Pf. 49:'K
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stger Hersore: HERren ar GUD, Han gjöre Uom Ho,nvm täckes.
SM är dm som fina händer

I GUDs händer siutar in/
Htvart Hans werld och lycka lvlinder/

Har han dock et roligt stnn':
Han nögd i sorg oO nöd/
Han har ttöst i lif och död /

M ting til Hans Ma lander/
Han är Md i GUDs hander.

3lmen! i lEsu Namn!
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