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V) Guds Z.am, som bortt.iger werldenes spn»
der, förbarma Dig öfwer osi! O Gnds

H,am, som borttager werldenes syndcr, förbar,
n,a Dig öfwer osi! O G»dn L.am, soin bortta»
ger werldenes syndcr, Gif osi Dm frid och wäl»
signelse! bcdje wi til cn början af wärt gudeliga
företagande, och görc det i dm högtlafwave Trcenig-
hetens, Fadrens, Sonens lEsu <shristi och den
Helige Andes Namn, Amen.

Förberedclfen.
HERrans Ande ar med

I mig; derföre hafwer smordc
mig: Han hafwer sändc »nig til ac

predika dem eländom, til ar forblnda de
forkrostade hjercan, til ar predika de fan-
yar fällosining, och dem dundnom op-
ning: til at predira cc nadeligir HERrans
är, och en war Gllds häindedag, til ar
hugswala alla söljande: til at skaffa dem
sörjandoin i 3io!l, at de»» stal
for asto, glädje-olja för sorg, och ston
kläder for en bedröfwad anda gifwen war-
da. Sa talar wär dyre Frälsare lEsus, re-
dan för sin ankomst i werlden, genom Prophe-
ten Esaias, i asseende pä sit Gudomeliga sän>
dande och blifwande Laro - Ämdcte; som or>
den kunna läsas Es. 61 : i, 2, Z. Denne
Prophetia war en ibland de märkeligaste och
stönaste: och hwad intryck Ve§ uttydelst kun»
de göra pä Själar, det sinne wi hos Ewanqe--
lijten Lucas, dar det heter, at da war Frälsa»
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re i Synagogan ur Propheten Esaie Bok up«
lnst delta Rummet med*tillagg, at denne Skrift
nu wore fullbordad för de närwarandes öron,
sä bäro honom alle wittnesbörd, och förundra-
de sig pä de nädefulla ord, som gingo af Hans
Mun, Cap. 4: 17, 21, 22. ")

Icke fyftas här egenteligen pä i lekamlig
matto elände och bedröfwade, pä i lekamlig
matto fängne och bundne, ehuruwäl äfwen des-
se i witza fall kunna här inunder begripas; utan
förnämligast ses här pä de andeligen bedröfwa-
de och sorgbundne, de där ängsias och sorja
öfwer sinä synder, pä de andeligen saltige och
fängne, som qwida i sinä synda-bojor under
Lagen och, förkrotzade, sucka efter trösi och be?
frielse. För sädane elände stulle nu lEsus
predika et gladt bädskap, sadana
hjertan skulle han förbinda, detze fängne och
bundne stulle han predika förlopning och befriel>
se, detze sörjande och bedröfwade stulle han hug>
swala, staffa dcm prydning för asiko, glädje-
olia för sorg och kläder för en bedröfwad
anda.

När fördenstul nu war dyre Frälsare up«
penbarades i köttet, och sedän pä bestämd tid

ie«
) EhnruiM hoi Ewangclisten lucas 1. c. ickc ntfires huru«

wlda wcir Frälsarc utlagt detta Cs. 61; kan ma» dock ssuta
dcrtil, at han giort en cfttnryckelig utläggning och förkla»
linff deriswcr, emedan t>ct heicr (v. 2«, 2,,), at han sai,
«si> och begynte snja til de »ärwarande: Idaciar denna
Skrift fullbordad för >d«r öron; ty Blbel- l
Synagogan plngade ffe stäendes och lävandct ellcr utlägg?
nmgcn remf sitinndes; bwarom k.in ses Srarkes Lynupliz
Lidiioin. in Ksv. "l«!t. wid - 2Q, !l.
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Aegynte sit ossenteliqa Laro-ämbete; sä bewiste
han ock pä det aldrakraftigaste, at han til alt
sadant war sänd och smord af HERran. Nu
hördes fördcnMl det glada Ewangelium i Stä-
der och Byar, i Tempel och Synagogor, pa
höjder och siätter: nu siöt nädenes ord likasom
en kostelig Mirrham iftän Hans läppar, hwil-
ken Gud wälsignat ewinnerliga sPs. 45: 3.
H. W. Z: Nu woro har mänga weder>
qwickande hugswalelses brunnar, mänga rinnan-
de tröste - källor öpnade, för de sörjande och be-
dröfwade Själarna at dricka utur: Nu kunde
alla uppenbarligen finna, at denne lEsus af
Nazarcth war den Läraren, hwilken HERren
hade gifwit en lärd tungo, at weta tala mcd
de trötta i rättom tid, Es. 50: 4; at l'sn
war den utlofwade McHias, den rätta HER-
runs Smorda, som nu war kommen til at pre-
dika et nadeligit HERrans är och en war Guds
Hämdedag, til at hugswala alla sörjande. Der,
före ropade ock Frälsarett lEsus strax wid
början af sin härliga och mycket markwärdigc»
Bcrgs-Predikan: Oalige aro de bedröfwa-
de; ry de stola f« hugswalelft! Math. Z: 4.Sa»t är, at war walsignade Frälsare äf-
wen wid fiere tilfällen utropade et mängfaldt
we, et medömkans - och hämdbebädande we
öfwer härda Syndare, öfwer Phariseer, öfwer
Skrymtare; men däremot hördes witzt icke nä-
got enda härdt ord af lEsu mun emot hedröf-
wade Själar och. botfärdige Syndare, utan
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dem tiltalte hcm altid med de aldraljufliqasie
vch tröstcrikasic nadenes' ord: ja, war Frälsa»
ies kärliqhet och Hulda bemötande emot sädane
war sä uimärkt, at fienderne deraf togo tilfäl-
le,, at kalla ho»om en pudlitancrs och Syn«
d«reo wän, Mach. n: 19.

Med lEftl Blod dyrt äterlöste Själar!
näqon torde »u tanka härwid: Ack! det lärer
wihcrliqen hafwa warit en höqst salig tid för
alla sörjande och bcdröfwade Själar: huru la»
ra de icke da ilut och sramtränqt at fä höralEsum. Men sä saliq som dcnne tid ofelbart
war, i ty at mänge Prophcter och Kouunqar
ästundat höra det desie nu hörde, och fingo
dock icke hörat, Luc. io: 24; äfwcn sä salia.!
är wart tidehwarf ännu, allenast wi witzle och
Wille begaqna otz däraf. Frälsaren lEsuS ut-
förer ännu äfwcn ibland otz sit Prophetiska

medelst Ewangelii rikaste för-
knnnande, qcnom siua Tjenare och Sänninge-
bud i Församlingcn. Här prcdikas ännu dem
elandom, lil at sörbinda de förkrohade hjertan:
Här predikas de fängar förlotzning och dem
bmidnom öpninq: Här prcdikas et nädeligit
HERrauS är, til at hugswala alla sörjande. O!
at rätt manqa sädana förkrostada och bedröfwa-
de i wara tider sä witzt funnes, som här icke
felar den rikaste tröst och huqswalelse. Rätt-
skaffeus Lärare i Christi stad finnas ännu, de
där med en Paulus kunna utbrista: „Wälsig,
nad ware Gud och wärs HERras lEsu Chri«
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sti Fader, barmhertighetmcs Fader och allhug>
swalclses Gud, som oh hugswalar i all wär
bedröfwelse, at wi ock hugswala kunne dem,
som i allehanda bedröfwelse äro, med den hug-
swalclse, där Gud oh med hugswalar; ty.sa-
som Chrisii lidande är mycket kommet öfwer
oh; sa kommer ock mycken hugswalelse öfwer
oh genom Christum". 2 Cor. 1:3, 4, 5.
Och Ewcmgclium är dehutom sa rirelige» kring--
spridt pa alla stallen, at war Frälsare derme-
delst kan detta sit Prophetiffa Tröste-ämbete
altid och allestädes utföra ").

Delta ämnet siole wi ock widare afhandla
pa denna stuuden. Men min Frälsare HER-
re lEsu! Du Urqweds Ykällä til all rättffaf-
fens gladje; predika Du sjelf härjcmte qenom
din Anda et gladt för dina bedröfwa-
de: siassa ditt Zions sörjande prydning för asio,
glädje-olja för sorg, och siön kläder för en
bedröfwad anda; Amen, hör oh mildaste Gud
och Fader! Fader wär som äst i hilillom:c.

Ewangelium, Mach. 22: iZ.
Förestälningen.

Wär Fralsarcs Chnstt Mo-Ambete,
säsom förnämlMst bestäende däruti,
at hugstvala bedröfwade Själar.
Härwid wande wi wär upmärksamhet

A 4 I:c>
*) lömför om Christi ProphctistaAmbetes omedelbara osi me-

del!?«r>? Förwaltninss Nloeheims "llieul. ?. 111. p.
i2i.s«<i. ochNohrborFsSalighecs/Vrdning s. «?. f. zidje
Upl.
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I:« pä dm bedröswelse uri bwilken Chri-
stus
fwalelse, hwilken Christus, i sir Läro»
Ainbere, meddelar.

Du Helga Ljus, nZdenes Port, Uplys «st al-
la med Tifsenn ord: Kär ost nu ratteliga kanna

Och kalla honom Fader af hjerta och hug.
G H«Xre förtag ali falst lärdom; Med dine
näd du til ost koin: Hjelp ost at tro pa Icksum
thrist, Och soka när honom all war tröst; Amen.

Afhandlmgen.
-FDe woro lEsu hätstaste Fiender, som i wart up-
läste Ewcmgelio saga til honom: Mästare, wi
were, ar du äst saufärdig, och lärer Guds
wägrätr. Icke war deras afsigt at härmcd afiäg-
ga en upriktig Lrosbekannelse on, lEsu och Hans
lära, ehuru de kunnat wara om dest gudomlighet
i sinä samweten öfwertygade ( jämf. loh. z:2,)
utan de woro Skrymtare, som lEsus kallar
dem i Ewangelio. Emedlertid war dock decta
sienderneS witnesbörd aldeles med sanuingen en-
ligt, emedan war Frälsape i werkct war en san>'
särdig Lärare, som lärde Guds wäg rätt. Med
Guds wäg, förstas här hela SalighetS< laran
och ordningen, huru fallna männiffor siola
blifwa salige och äterförenade med Gud, Ps.
25: 8,9, ia. 51: 15. Es. 2: z. Hos. 14:
ia. Ap. G. 13:10. 18: 26; och denhadewis-
serligen warit föremalet för Hans Läro - ämbete.
Häraf hafwe wi ock nu lagit otz anledning at
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tala om n?är Frälsares Christi Läro-ämbe-
te, hwilket säledes bestär däruti, at han lärdt
och ännu lärer otz Guds wäg, eller at han för»
kuonat och ännu uti ordet förkunnar otz alt
Guds rad om wär salighet. Men efter den
bestrifning wär Frälsare lemnat otz, genom Pro»
pheten Esaias i wart Ingängs«Sprak, pä detta
sit Ambete; sä inffränke wi ock för denna gän»
gen wär Betrccktelse dartil, at wi endast före»
sialle wärFrälsares Christi Läro > Ambete, <A-som fornämligast bestaende däruci/at hug-
stvala bedröfrvade Själar; hälst detta ock
innebegriper det hufwudsakelignste af Guds up-
penbarade rad och wilja om wär saliggörelse
genom honom, som äfwen sjelf kallar sig wä>
gen, sanningen och lifwer, loh. 14: 6.

Förra Delen.
wi nu, Mine Hlffelige'. i BetraktelsenS

Förra Del fiole wända wär Ufmärksamhet pa
den Bedröfwelse, utihwilken Chriftus hug-
swalar' sä förekommer den osi dels i den för»
sta och stora Bärrringen, där en upwäckt
Själ innerligen ängstas, sörjer och qwider öft
wer sinä synder; dels i den dageliga Bär«
lringen eller Helgelsis tilstander, där äfwen
de Trogne ofta fa röna mycken ängstan och bedröf-
welse. Och da wi säledes förut böre tal» om
denne bedröfwelse säwida den atföljer den för?
sta och stora Bättringen, sä anmärke wi här«
wid följande:

As Först,



Först, at dm icke är nägon sjelfgjord be-
dröftvelse, hwilken männistan wille s,elf
aftwmga icke Heller nägon fiygrig
ögonblicks-sorg, hwilke» i orid sorsivin-
ncr; urail är d> nnc en af Ande wer>
kad bcdröfwelst, bestaende i en sinärrelig
lidelse och iarande känsta, hwilken den up-
wäckce i sic sainwece och hjer-
ta p« det innerliZaste röner och erfar, sä
länge och i dcc mätr, som den Hclige 3ln>
de der för en hwar, ril ändainälcrs wm-
nande, növigt finner, Detta är aldcles el,

Grund-, lära' i wär Ewaugeliffa
och haroin hcter det fördenffull i wära offeitte-
ligaßekännelse-Bocker: „Detta är en hjer-
„tans förbrakclse, hwilken mau icke sjelf gör
„och ästadkonnner, Utan den mcm lider, besta-
„e»de i samwcts-agg, hjertats sanfärdiqa li<
„dcmde och kanning af dödcn" '). Det samma
sinne wi ock af fiere siällen i DawidS Bot-
Psalmcr. Om det i allmänhet icke stär uti
mannistans fria wilja, at upwäcka hos sig en
Sinnetsl lidelse efter behag, utan sädant härrö-
rer af andrc, pä sinnct werkande orsaker; myc-

ket
) o„c°r<i>'2 ?!«. Smalkald. Artikl. s, «o. Siv, öfwersättn.

Mcd ränninä af döden kan dock icke !. c. förstäs näaot
annat n» c» smlirtandc infigt ock känsta deraf, at man bäde
är aodcliqcn ddd i simdcn och äfwe» har förtjcnt dcn
dödcn och fordömclscn: hwilktt man welat anmärka, emedcm
nögrc ti! fordcl wr smc ,pilfarclftr, sdkt förwda derm och
d,'i,ka urtryck > wära Symbolissa Böcker, l>ka>om Iwrdc man
»ödnvindmt i Bättvingc» kmma samma plögor, som dc for-
ddmde i afg.'u>ioen.
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ket mindre kan hon astadkomma hos siq en ratt-
staffens bedröfwelse öfwer synden. Manniffor-
na söka wäl wid sine lilfällen, sasom wid de>
raS Skrift-och Nattwards-. ganq, at sjelfwe
aftwinga sig nägon bedröfwelse och synda - sorg,
da de jämwal sjelfwe göra en tillampning up>
pä sig af Christi förtjenst; meu som det är et
cqit werk, hwilket snarliga förswinner, sä är
det icke Heller nagon bedröfwelse eller sorq cf«
ter Gllds silme, som kan astadkomma bäitrinq
til sälisshet, 2. Cor. 7: 10. Denne bedröf-
welse» efter Guds sinne werkaS af dcn Helge
Ande allena, litan all männiMns eqna ätgärd:
Och den pastar da sa länge, som Gud det i si»l
wishet nödigt sinner, til desi andamalet därmed
är wunnit och den upwäckta Sjalen blifwit bc-
qwam til nädens emottagande. Den Helge
Ande utdelar äfwen mattet af denne bedröfwel-se efter sit Gudomeliqa godtsinnande, efter hwar
och en Själs särffildte omscändiqhcter, olika
böjelser och sinnetS bestaffenhet. För uägre är
en kortare tid tilräckelig, för andre utsätter.
Guds wishet en längre: för nagre är et min»
dre mätt af syndasorg uog, för andre ater be-
höfwes et wida större. Da Gud blott kan
winnc» sin afsigt med männiffan, är säkert den
minsta bedröfwelfts - grad lika halsosam med
den högsta, och bör Hon da icke nägot högre
mätt sjelf eftersträfwa. Men at det likwäl ic-
ke sa altid tilgär med upwäckta Själar, i af,
seende pä tidelangd och mätt af deras syuda-

sorg
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forg i Vättringen, som Guds Ande annars
gärna wille göra det mcd dem, ucan härwid
förmärkes gcmenligen nägot öfwerdrifwet hos
deftest,a; därtil aro de sjelfwe skulden, och sa-
dant är et bewis pn ännu hos dem bristlMde
Uplysning ').

För det Andra böre wi härwid iaktiaqa,
ar denne bcdröfwclse icke är at ans< säsom
nagon rilfyllestgörelse for begangna mist«
gerningar, icke sasom er afborande för syn-
den, »cke sasom nägon förtjenande orsak
til en Syndares rarlfärdiggorelse och dar-
med. sorenade wederqwickelse; ty det är
Christi död och förtjenst allena; i afseende
hwarpä ock wäre TroS-Bekännare yttra sig,
at hwarken den föregäende angern och ruelsen
eller den päsöljande nya hörsamheten hafwa nä-
got inftytande uti rättfärdiggörelsen för Gud ");
uran är denne bedröfwelse ar anse blorr
sasom en ordning, uri hwilken man se-
dän far njura Hugswalelsen; sasom en Sm-
netS-Lidelse, hwilken i Bättringen nödwändigt
ätföljer sjelfwa sakens natur, och hwilken orsa-
kas däraf, at den af Guds Ande kraftigt wäck-

ta

*) Den som behossor' o<l> har tWlle kn» härmed »ämföra
Mosheim» Sinen-Lehre der Heiligen Schris:, l">».
l.Vorbereit. §. Vili. «. i.haupt-St. i.6.5.
144.ff. Anösee Institut, 'stieo!. r,'«ct. h. l.v. ~.
,Bz.sqq. Nohrborgs Salizhcts-Vrdning s. 176 f,f.
ff. Tred.l Ufl. och min riäde» Spegel, 2., Oäng. «<n.

) l?u>,nu!, conc. sic Sw.« oswersattn. s. 127.
340. f. f.
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«a Själen nu af Guds Heliga Lag, som blif«
wit andeligen tolkad, ljusiigen inser bade syn-
dens wederstyggeliga »nda, och tillika syndens
förffräckeliga Srraff. Sä snart en männi-
ska med öpnade förstandS - ögon, i LagenS
klara spegel, blir warse sin orena bild, i
en djupt fördärfwad natur samt otaliga brott
och mitzgärningar, och hon tillika röjer däruti
wredens faseliga ljungande öfwer sig i de ewi>
ga marter och plagor; kan hon wäl da annat
än Mi själ och hjerta warda bedröfwad? Om
nagon säge sig i lekamlig matto öfwer alt sar-
gad och blodig, eller öfwer alt hölgd med etter-
böld, hölgd Med spetelffa, hölgd med onda och
illa siinkande sar: eller om nägon faselig mitz-
gärningsman säge sit brott uptäckt, kände strax
derpä de lunga fjättrarna och wi§te sig wara
skyldig til döden; Hwad? stulle wäl dehe da
icke warda bedröfwade och häpne? Och huru
mycket mer förhaller det sig icke likasä med den
upwäckte Syndaren, som bade blir warse sin
wederstyggeliga naturS- bild och sinä blodiga
siinkande synda«sar, och derjämte finner sig wa-
ra saker til den ewiga fördömelsen och döden.
I et sädant tilstand war det som Dawid be«
kände: Mm sar luckta och rorcna for min
yalenstaps stull. jag Far krokor och myc»
k?c lmo; hela dayen gar jag sorgse; ry
nnna lander borrcorkas med allo, och är
inrec heldreyda pa minom kropp jay
rycer för mins hjerrans oroo stull. Pf.
6. ff. Men



Mm säwida likwäl Lagen ensam betraktad
här ffullc astadkomma idel förtwistan, och o>m
sider kunna bringa mannistan til uppenbar Guds
hädelse: sa wida icke Heller Lagen ensam kan up-
tacka och förehalla manniffanS aldraswaraste
syuder, som aro förakcander af Guds barin-
hertighrr och cilbudna nad i Cbristo I!3-su, Rom. 2: 4. Luc. 7: zc>. Ap. G. 13 : 41.
Guds Sons forrrampande och ä »yo kors-
fästaude, ringa akcaudec af Tesraniemsms
blod, Ebr. 6:6. 10:29, egei,
«pl.ättaude,Rom. 9: zi. 10: 3. och Örrs,
Marc. 16: 16 *): Och säwida Lagen strden-
siull ensam icke ffulle kunna astadkomma den
ratta och hjertat ömtrörande bedröfwelsen, efter
Guds sinne, til salighct; sä är härwid til
märkande, at Lagen är uplyst och bestralad af
Ewangclio **), som förehaller Guds omateli-
ga barmhertighet och näd, Försoningen i Chri-
sti död, Rom. 5: 8, io, Förlo§ningen och syn-
dcrnas förlatelse genom Hans blod, Eph. 1: 7.
Col. 1: 14. Detzutom innehaller Predikan om
Christi lidande bäde Lag och Ewangelium, och
lagger pä männiffans hjerta sä wäl syndenS

weder-

*°) ~hwad snndcrnas »ptackelse, sa är s»
„deffaffadt: Mosis täckclse hä»,M för alla människors öaon,
„sä lönqc de höra ailenast Lagstns medica» och mM om Cdri»
„sio: derföre kanna de ,cke rämligen s»-.a synder uta

„>i!?bln>as och nfwas af egen rättmrdisshet? mbilla», sasom
„dom de Phanseer; cllcr forlwisia ut> ftna synder, säsom För»
„!«daren Indas," ibiä. s. 2).,. f. jämf. s. 364. ff.

»*) 1.. e. s. 564- 367.
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wcdersiyggclighet och Guds förffräckeliga Wre-

de deröfwer, sasom ock barmhertissheten och
naden emot den salina Syndaren, för hwilke»
Gud utssifwit den enda Sonen til et offcr ").

Och af eu sadan Lagens och Ewangelii förening
ar det da, som den ratta bedröfwclsen öfwer

' syn-
l..' c. s. 255, z6?.jömf, Kyrko-Bön: T'tt, lcswande als«

magtigc, e,', igc G»d «. Me» cmcdan Predikan om Chri»
sti lidande säledes innehäller bädc Lag och Ewangclium, sä
kunde nagon harfraga: hwartilär da uödigt at widarc pre»
dika Lagen? Swar: Syndens wcdcrstygncligdet (som ofwan-före Zr sagi) och Glids ivredc öfwcr hcunc finuer ma:' »',il
af Christi swara martcr, och det mncket mer in af blotta la«

sedän ma» wet at G»ds So» för wärn syndcrs ffull li>
dit; mc» sjelfwa syndeus tännedom al dock af lage» allcna.
Roui. ?: 7. Sä länge lagcn, i dctz andelighct forklarad/
med detz oändelilza fordrin,iar icke trängt in i niäuniffans sain»
wetc, sä är snndcn död och atcas intet t v, ?. iämf, Cap. <::

iz); Me» !?<n' Budordct kommer, fär syndcn l>f igen (v, y),
och man dcssnncr sia andcligen död och öfwermätton syudiggc»
«om Vudordci. (u. i z), yuru ffullc dc»trncka un» glada Sy»,
dare», huru ffullc den förmeiire d»gdigc och mwnrtes ärbarc,
huru ffullc dc!> stolte uch cge»rättfärdi>;c, huru ffullc detze au<
ncirs kuuna komina til sundcus känucdom? Wid Chrissl
ru audomcligt rdrandc Kortz - Predikan ffulle de da dlott ad-
mircra syndeues wedcrsiyggelighec hos audra, me» icke hossig sielf, c»i:da» dc ickc kände hos sig sjettwa s»„den.
Och hwlld blcfwe da fölllden häraf? Jo, at Cdristi höna zör-tienst och dyrbara förwniug äfioe» blefwc fcrdonklad och afsoga wörde i deras dgon, at hela lära» oin e» Syudares
rättfärdigaörclse för Oud blcfwe om intet, at hela Emänne»lium ffullc förswinna ellcr, ock ticua til sakerhctcni «äckclsc.Tr, Lage»/ dä mau hcnnc brukar, uohöjcr ochförhärligar Ewa!igclium/ litasom ffuWan i e» mÄninn gör
sjelfwa Hilden lcfwande. Ficlide» syfcar ock altid med Aut"
nowiff lära pa Viuaugclii soruiörkandc, Häraf ser man, sn<gcr Doct. Luther, at djeswulen ge!lc>m dena (Antino-
mista ) Swarmeri ickc menar borirana lssge», umnChristum Lanscns Fnllbordare. ref emot Ämmomcrnetil D. Casp, Gnllel', finö i Biha!il,ct til lMäagnmqc» öswcrGalarcrncs Colstcl, Sw. IHr. jämf. Chciunini l,uc.'i ii«ui.
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synden, de rätta Bätlrings > tararne orsakas.
„När en männiffa ä elia sidan bctraktar
„sit obeffrifwcliga elände, och ä andra sida»
„erkänner Guds oändeliga kärlek och langmo-
„dighet, och genom denna äsyn blir inncrtigl,'!,
„rörd til blygstl och djupt nedbögd, sä behöf-
„wer man icke förelägga henne nägot blid om
„tärar, Utan dä begynna tärarne af sig sjelfwe
„at När Guds Aude öpnar för Sja-
„len detz AterlösareS sär, sä öpnar hcm ock hc:»
„ne ögonen til tärar, Zach. 12: 10." (ja at
hon ser pä Honom den hon genomstungit haft
wer, och begräter honom lika som mau et enda
barn begräter, och bedröfwar sig om honom,
säsom mau bedröfwar sig om sin förstfsdda).
„Och da lagen fuller affordrar tärar öfwer syu,
„den, men icke kan giswa nägra, atminstone
„icke de rätta; sa börjar häremot hjertat at
„upläta sig och tärarne at fiyta, när en för-
„barmande blick af lEsu Christi anlete fallcr
„därpa, och det säsom Petri hjerta, Luc. 22:
~61. 62., försmälter; ja, när den Helige An-
„de bestänker det med Christi blod och tärar.
„Dä, da begräter man sinä syndcr, om ock
, aldrig nägot straff wore utsatt derwid"! äro
den gudelige Doctor Rambachs ord i deh
rragrelftr öfwer Cbristi suckar och cqrar").

Om wi förolämpade näaon pä det Mnde-
ligasie, pa det aldrahögsta, och han dä enligl

sin
*) Vecrachtiingen üb«r die Lhränen und seufzer lE-su thristt, l>- 27.
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sin rätt ffulle kalla otz för Domsiolen och söka
en laglig hämd, sä kunde wi wal blifwa äng-
slige af farhaga för bäde strass och wanheder,
men i hjertat blcfwe wi ändä mera förbittrade
och härde emot honom; men om dennc person,
hwilken wi i sä matto pä det högsta föroläm-
pat, stulle sjelf efterqifwa alt, sjelf erbjuda ot)
lika wal bade förlikning och wänMp, och be-
möta otz med all kärlek, ödmjukhet och wälwil-
ja; säkert Mille wi da blifwa innerligen Mm>
fulle och bedröfwade öfwer wärt förhällande,
säkert st'ulle da wärt hjerta försmälta som et
wax, säkert stulle wi da kanna likasom glödande
kol pä wart hufwud, Rom. 12: 20, hwilka för-
madde osi at afbedja wärt brott och all
uptänkelig atertjenst "). Arweusa är det fast
mer i andelig matto '*). Skulle wär Gud och
Frälsare, utan all nad, kräfja utaf osi sin
rättmätiga fordran efter lagen, och bclägga otz
med straff utan barmhertighct; sä blefwe wi
oftlbart deraf endast mer fiendtelige emot ho<
nom. Twartom; när Frälsaren lEsus i
"sil ord saqer til den upwäckte Syndaren: Si,
o männistä! du är höqst jämmerlig ock fördärft
wad, du är höqst ondffefull och brottsiiq: du
har icke allenast förkränkt alla minä heliga bud
och lagar, utan ock pä det ffändeligaste för-
aktat all den näd jag dia erbjudit, all den kär-

B l?k
Dctta täl dock nägot undaxtag < hlinseeiide va nägrc ewilztmc» >ag har toit om nilln,!!>?o?, - ") T» churuwal

! O>m„'M!dclft!i e,l med ordetför.nad öfwmmturlig lrast ar
>n» dock alla »äd:,- wcrt de» »»«»»issiineuacure» euliHl.
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lek jag bewist dig, dä jag lidit för dig döden
och utstätt helwetets ewiga plägor: du har hela
din lifttid igenom ökt idel synd pä synd, wan-
drat en fiende til mit korsi, wanärat min för-
soning och förtrampat mit blod: för alt detta
är du wisierligen ffyldig til förtappelsen / styl-
dig til helwetet och den ewiga dödcn; men si,
jag warkunnar mig ändock öfwer dig, jag er«
bjuder dig ändock pä nytt min näd, jag wil
ändock eftcrgifwa och förläta dig alt, för min
cgen rättfärdighetS och mit bitlra lidandes ffull.
Es. 43: 24, 2Z; känn allcnast din mihgärning,
at du emot mig HERren din Gud syndat haft
wer, ler. z: iZ! När, säger jag, det sä he«
ter til den upwäckta Själen; si dä, da säras
och uplöscS hela hjertat, da upkommer den rät>
ta och saliga bedröfwelsen, dä smälta ögonen
borrt i sorge-tärar, dä ligger Synderfkan wid
lEsu fötter och grater, dä erkänner hon för
sin Frälsare: Ack! we mig, at jag sä syndat
haswer! ack, we mig, at jag försmät din nad
och kärlek! we mig, at jag föraktat din död och
pina! Ach, det gör mig hjertans qwida, jag sä
swära salien är: lEsu mcd din sär och sida
För Guds stränqa dom mig wär: Och ditt hek
ga dyra blod Stackc satans grymma mod. För
din härda död och pina Skänk mig, lEsu, gläd-
jen dina! *)

Sä
Fastm, den rstta Bedröfwelsen efter Guds sinne ästadkoni,

mes et säolNit förcnaxde af Lag och E«,'i»!gclw,
som ofwanförc ointalt är, i hwilken D. Luther ech
andrc c°nt°aur°L ertmtt, at Lag och EwaiMlium aro n«r
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Sä är det da med Bedröfwelsen i den för<
sta Bättringen beffaffadt.

Men jag sade äfwen, M. D. at här är
en bedröfwelse i den dagelign Bättringen el«
ler Tilständer, för de redan Troen-
de Guds Barn. Här är en bedröfwelse, som
förorsakas af syndens inneboende onda, hwilket
ännu uprörer sig och ofta kännes af Trogna
Själar, och det i langt större matt i den da-
gelissa Helgelsen än i den första Bättringen;
ty Guds wishet finner det godt, at icke strax
i början uppenbara alt syndens och fördärswetS
onda, emedan människan icke kunde fördraga
det, utan det röjes mer och mer efter hand,pä
det de Trogne stäudigt matte warda bibehällne
i andans fattigdom och ödmjukhet, och tillika

B 2 has«
mave än i en Mathemmist pnnkt med lMtirannansammanbundne; sa »rka dock wäre Trös - Vetmmare här,
wid, at en wäsendttlig ffilnad cmclla» lag och Ewangclium
altid bör «oras, i sä matto, at sjclfwa bedröfwelse» ellerungern och ruelsen nr ändä af Lage» cnentcligel!, men hwadsom > dcnne bedröfwelse är efter Chrlstmn längtande ochvmiidcr Tro beblandadc, det är egcnteliaen Ewangelu wer«
kan. Nägre Lnrare och ibland dem Mosheim (Sittenz
lehre, 'lum. li. >,. iz6, ff.) statuera wä> en twmald bcdröft
welse, en aflagen, e» annan af Ewangelio; men den sift<nämde ffiljer ftg blott i orden ifrän dem som härleda syn?
da - sorne» af lagen» och Ewa»«elii förening in pioxi. Och
> alla fall, om man ock efter PsycoloMe nrunder wille talahärvm, sä ta» Ewangelium, sasom et gladt bädffap och en
Prcdika» full ined tröst och hngswalclsc, i ssg sjelft icke slraffaoch bedröswa, uta» blott tilfälligtwis gcnom lagcn, hwlllo

! det gifwer tilfälle och räcker wapcn i händcrne at straffa säwäl Orron oä> Nndens föragt, som alla andra synder: jnmf.
rn>n>. c!c>nc. s. 2Z4, )61,' 367 tz?w. öfw. E,nedlertld är det
aldclcs rätt, 1 anseendc til det EwangeWa som nr i denraita bedröfwelsen och hela Bälttinne», « talla de» Ew«n<
aellff.
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hafwa tilfälle at ernä, genom Tron pä lEsuin,
den ena segren efter den andra och ti! den in-
wärteS männistan mcr och Christolikbildade. Här är en bedröfwelse, som orsakas
af mänga werkeliga swaghets - synder; e>, be-
dröfwelse, som härrör af annu widladande (ehu>
ru icke herrffande) Otro och egen rättfärdighccs
uprättelse; en bedröfwelse, som wäckes af la-
gens hot och fordringar; en bedröfwelse, som
kommer af Satans ftere frestelser och listiga an-
lopp; cn bedröfwelse, som tilffyndas af den
onda werlden för rättfärdighetens och lEsu
Naums bekännelse stull, Matth. Z: io. ii;
här är ock en bedröfwelse, den Gud tilsänder i
margehanda försökelstr, pä det Guds barnas
Tro Ml rättsinnig och mycket kostcliqare be-
funnen warda, än det förgängeliga guld som
pröfwas med eld, i Pet. i:6, 7. Änd.teli-
gen är här en bedröfwelse, som härrör af den
Alsmägtigas tuktan (Job. 5: 17.) och Guds
faderliga aga, Ebr. 12: 5,6, 7»pä det at man med
sit hjerta icke' matte wika ifran HERran. Sä
at det i mangfaldt hänseende sannas, at we-
nom bedröfwelse mäste rvi ingss i
Guds rike, Ap. G. 14: 22. Denna Törne-
besadda bedröswelses-wägen hafwa nu alla Trog-
na och Heliga gatt bäde i det Gamla 06) Nya
Testamentit; alla Pcnriarcher, Propheter, Apost-
lar, Ewangelister, Martyrer och andra lEsu
Bekännare: denna wagen Mc» ock alla Trog«
na gä, sä länge denna sorge-tiden warar. Och

denna
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denna bedröfwclsen är witzerliqen högst nyttig
06) salig, sa at de Troguc mängen gäng haf-
wa orsak, ar racka Gnd för sin siäls be«
dröfwelse, Es. 38: 15» Ps< 119: 17.

Scdnare Dclen

Nsi ffynde otz nu til wär BetraktelsesSedna>
re Del, och wände wär upmarksamhet pä den
Hugstvalelse, hwilken Christus, i sir Läro-
änibere, under deste bedröfwelser meddelar.
Om den andeliga bedröfwclsen är osta smärtan-
de och swär, sä är den dock, Gudi lof! icke
beständig; ty Frälsaren lEsus lemnar icke sinä
bedröfwade utan lröst och hugswalelse. Jag
bor i högdene, och i hclgedonmi, och nau
dem, soin en förkrosiad och ödmjuk anda

pa det jag stal wedcrqwicka de
ödmjubadas anda/ och hela de förkrotzadas
hjerra, Es. 5?: 1;. Nog kan wäl ock detta
hänföras til Chrisii Propheliffa ämbete, (en>
ligt den allmänna beskrifning wi i börjcm gjort
därpä), at han uti sit heliga ord förehällit Sjä-
larna en sadan Lara, hwarigenom de försi blif-
wit bedröfwade; men förnämligast och egenteli>
gen bestar dct dock däruti at trösta och hug<
swala, och hwilkets betraktande hörer til wärt
hufwud-ämne. Haron, heter dct äter i wara
Bekanne!se-Böcker, at dct föreqaende eller be-
dröfwandet icke är egentcligen Ewangelii, utan
Lagstns och AtosiS ämbete, och är sasom et

B 3 ftäm<
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främmande werk för Christo, hwarigenom han
trader til sit egit ämbete (Es. 28: 21.), soin
är, at predika om Guds' nade, hugswala ochgifwa lif ").

Frage wi n n 1) Christus huyswa-
lar i dm första och stora Bärrringeil cK

ler
*) I» c. s. «Zs. jänis, s. 2^6, 27i.WärCwan,

gclissa Församlina iemte dm lärer, at?°l>„nei
(.O!,j«Hi!m !ei!<: !eu ,!il,ie,>!i) för Christi!!äro , Hmbcte är

och förnämlissast lLwanssclinm, cmcdau Guds
töd vm wcir salighet fdruämligast destär därnti, at wi «iciwm
Trou pä lEmm mättc fä ewiunerligit lif z:, 6, 5: ;

«huruwäl det mcdqifwes, at
sccimclgiiiim ) är la»cn / hwilken Frälsarcn andeligeu utladc
vch iftän < förtydningar bcfnadc. De Päfwiffe äler
lära, at ämnct för detta Christi?lmtete warit l'ag och Ewan-
«clium, som Sociuianernc sä,qa at det är lagcn alle-
,ia, Ware kärare kl,una storka sit oästcieude mcd fiera dcn
H. Skrifts och särdelci med Es. 6i: >. ff.(det wi > föntalet nyttiat) och mcd Ivh. 1:1?, där Mo<scs och Cfristi!? sättas cmot »waran och där det Kcter, at gcuom
INosen är Lage» gifwen; mc» näd och sanning (fom
förehalles i Ewangclw) kommen genom liLsnm «lchri-
<t!l»l. Se Mo«l)eims Llicll!, ?Ä>c. 111, p. 118:sq. Nu tordc wäl nägon ansc dcsta ssiliagtighcter söga l!tty«
delige, hälst wi «»da medmfwe at Christu- äfwcn tolkat
gcn ock gifwit ofz de vppcrliMste Sedoläror; me,» för dedröf-
ivade Sc>»!wcte» är det wi§erli,ien ickc lifa mvcket undcr hwad
bild de fdruämligast stola föreställa si,, si» Mästare och Fräl-sare. »Christus är icke nägon Moscs ( äro Luthcrs ord),
„mssen parörarc eller uta<! cn bcnädarc och
„barmhertiq Frälsare. < . Ps sädaut säct afmälar du Chru
„stum rätteligen sir dia. Men oin du löter afnwla honom
„pä et amiat sätt för dig, tan du uti anföktningens tid gan>
„ffa lättellgc» och snart lilifwa omsiörtad. Men säsom del-
ata ar dcn aldrahoqsta och största touffc» hos de Christna,
„at man salcdcs tan cgenteligen afmäla och utyra Cbristum
„mcd sm rätta färg; sä är !on ock den aldraswäraste.„Varföre mäste wi egeuteligen och wäl lära, at ej allcuast
~kmma tala dörom, uta» ock < dctta wart lif kanna det och
„äfwen hallat wiht sä sörc, at khristus är aldeles eu anuao
~man än m. m, soin ka» läsas i detz Forklarinz
«srrir lii de Gsslolcr s, 145. Sw. Afwcrs.



lcr hwaruti den»m hugsivalelsen bestär; sä
är til i akttagande, at han wär karleksrike Fral-
sare, säsom wär Lärare, hanwisar de bedröf-
wade Själarna pä sit Ostverstc-prästerliga
Älubete, däruti han utgifwit sjelf ti! et of-
fer för werldcnes synder och bedt för öfwertra-
darena, Ef. Z?: 12,12; at han, säsom wär
Lärarc, föreställer dem sin fjörande och lidande
lydnad, och i hansigt därpä, förkmmar dem i
Ewangelio en nädig alla synders förlätelse, utan
all deras förstyllan och wärdighet, blott gcnom
Tron pä Hans Blod och Försonings-död, blott
genom Tron pä Hans dyra namn. Sä skedde
det redan genom det prophetisFa ordet, sä gjor-
de wär Frälsare under sin waudrinq har pä
jorden, sä fker det ock ännu, dar endast Ewan-
gclium ratt förkunnadt warder ''). Sä snart

B 4 en
* ) Det ar anaenämt at i aattaqa > at pä sn manna ställen i

dc» Y. Skrift c,ifwes anwiming pä Thrisii
l>ga Ämbetc: och äswcn pH dc Ollen, dar imet däraf
gen widröres, är dock ofca et hemligit ssyftc därpä. Delta
2r säsom cnnockel til sörsiändct af de» h.
r»> Syndernas förlätelse. Och wore det widiöfligt at
„a be»'ise» härpö. Näqet wil ma» deck, för cxcmpel, an»
föra. Redan i det första Cwa,!aclio, > Mos. ;: is. war en
(churmM da för tidrn ännn «ansta dunkcl) a»wis»i»g pä
detta Frälsarens Ämbcte. Mchias talar Of. 4','- «4, 25.
Mis; hafwer du arbere yjovc »li dinom s^ndom, och
gjorr mig mödo uci dinom misigarninciom. lay,lass

di» ofwevriädelse för minä ssull, och kommcr
dina s>'nder inter ihäci. När lEsus underrättade Nico-
demns om salighctcns wäg, sade han, Säsoni Moses up-
döjdt ormen i okncne; alrss mäsie ock männistone»
Son warda nphöid; pH det, ar hwar och en som n-or
pä I)o»om, stal icke fövgäs, uran fä ewinnerllgr lif
loh. 3: 14, 15. Paulni ater sigcr til o«/. Kfrer wi n»
hafwe en stor Vflverste pr«st l,' < därföre läl otz trö<
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en upwackt och bckymrad Själ lätit sig dragas
til lEsu korsi och där bcder: inAir i
lnirr hjerta/ soin bcdröfwadr är dii, >:äd;sa heter det sirar til henne pa lEsu wägnnr:
Tank uppä min stora pina, pa nun swe-
da, ängst och nöd, M mii: durra korscns
död, jag led for synder dina, Där-
mcd är bclald din ffnld, Och min Fader
är dig huld. Lika som wille lEsus säga til
den bedröfwada SynderMn: „Du är nu be-
„dröfwad öfwer dina mänga synder, du suckar
~och qwider nu under deras tunga börda, kros-
„sad af min hcliga Lag, förlägcn oin hjelp och
„räddning; wänd fördenstull nu dina ögon al-
„lena pä mig din korsfaste Fralsare: öfwerwaga
„nu pä det nogaste alt det swära lidande jag
„för dina synderS skull utstätt, alla de helft
„wetcs plägor och marter jag lidit, alla de
„qwal jag rönt, alla de sar jag burit; därmed
„hc>r jag sörsonat dig med Gud, wunnit dig
„Fadrcns ynnest, asplanat alla dina misigarnin-
„gar. Darföre har jag legat under Guds wre-
„des präsi, neddignad i stoftet, at du icke mat-
„te under synda - bördan nedtryckas til helswe-
„tet: därföre har jag warit bedröfwad i min
„själ intil döden, at din bedröswelse matte för«
„wandlas i fröjd: darföre har jag stankt minä
„kinder med blodiga tarar"), at dina sorge-

tarar

stellga framgä <.' < behöfwes, Ebr. 4! 14, 15, 16. jämf.
Cap. 10: 1,. ff.

* ) Starke «id Ebr. ;: ?. j2mf, Sw. Ps. B. 147. «. 5..
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„tärar maga astorkade warda: därföre har jag
„gätt i kädjor och häckte, at du ifrän Satans
„fangenstap matte lösgifwas: därföre har jag
~dlifwit hädad och siagen, scirgad och sarad,
„at alla dina wälförtjenta ewiga marter maga
„afwändas ifrän dig: därföre har jag blifwit
„fördömd, at du matte frikallas: därföre har
„jag warit niinom Fader hörsam och lydicf in«
„til dödcn, ja, in til kortzens död, at denna
„min lydnad mä lända dig til lifsens rättfär-
„dighet: därföre har jag utgutit alt mit blod
„och omsider upgifwit min auda, at intet af
„din synda<ffuld matte blifwa obetaldt, intet
„af din försoning och frälsning fela, utan dig
„tilfiyta lif och hälsa i ewighet. Se har,
„o männistä! Sadan är da din försoning, s3
„är du salig worden! Nu til följe af alt det-
„ta, förkunnar jag dig da i mit Ewangelio
„näd, syndernas förlätelse, ewigt lif och 01l
„salighet "): tro endast pä mig din lEsum,
„din Frälsare, din Saliggörare: war wid god
„tröst och frukta dig intet: säuk dig med Tron

B 5 i mi»
) Sylidmias werkeliaa förlätelse, som hörer t,l ThniiiKonung»

stiga Ämbett/ sterwäl förstseda» man redai: kömmit til Trona;
mcn dctz förk!i»na,!de gär äswen före de» samma, emedan
EwMMlwm som.n' et gladt badstap om syndcrnas nädigalör»
lacclse bör förkumias, Mm för alla i «emcn. Marc. ,6:
i? /sä vck i sytmerhet för de a»dc!i<!c,i fattiqe o<!> bedröfwade.
Mach: ,i: 5, pädet de mattekomma til Trona. OchwUeman
«ässä dctta fölkiiimandet äfmen för et meddelandc»
söwida Cdristi Ämdeteär tlllika KonunMgt (Ke.
F,n. I'!«pkerici!m), sä ar det icke Heller orätt» emedan i
dm Vwangeliffa bcdröfwelscn s som forut är anmärtt) hos
en upwäckt själ redan kan wara näczeu törja» til wertell»
Tro, ehuru wal ickc Trones wihhct.
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„i miua armar, i minä heliga sär, i mm ewigt
„qällandc ftrsoning: jag lvi! iklada dig mit
„blods pupur: du ast mm; ty jag hafwer för-
„loZat dig!"

Ack! Mine Dyrast?! hwad hugswalelse det>
ta lEsu tiltal nu astadkommer hos cn be,
dröfwad Själ, det kau wiht ingen dödclig tun«
ga ltttalci. När >m allenast täckelstt ftr hjcr-
tat bortf.nler, 2 Cor. g: 15, 16, när OtronS
swcpe-kläde, dar äll folk med bcswept äro,
borttages, Es. 25: >, sä at Själen far inse
och röna alt detta "); o, hwad himmel och sa-

D>> Ayoffclcn 2 C?r. ?! 15. talar om täckelset forhjere
car, «ifwcc ha» oftibarc därmcd tilkänna at ma», oaktadt
c,i dokstafwelig och lnstorist kimffap omChristo, midäkanwas
ra a»dc!,«cl! död i sy»dm, dlottstäld pä Icfwande känncdom
och lirasom Ottons niörker,Es, «>: 7. Sc Scar,
kc in >l. !. och Nnchners suncnr!j«ns. I.<:xic. u»dcr ort>et
Läckelse. M> m<n:c säga än mer: Upwäckta och om fi» sa«
lighec bckyim adc G<älar k»»»a rcdan hafwa myckc» saligqö»
ra»dc (?wa!i>;cl!ff uplysmnn och cn längtaxsfull Tro»cs bör-
ja» pä Chnstum, Marc. y: i,>; mc» det kan ändä wara
»ägot tnckclsc för hiertat, »agot hc»!linit da»d, soi» afhällcr
dc»i ni tid ifrau Troi:cs wchhet och ftilla förtröffa», T« ss
lätt soni dc säkra wcrlds«mmmifforne altid och allcstsdes äro
fördlgc, at aöra fig af cg»a kraftcr c» tankc i hicrtat, soin
säqcr: jan iror s Föret, til R«m. Eplst.); s,' tröat
«Hr det osta för dc bcwnradc Själarne at fatta e» mli Tro<nes förtrösta». Dtt härrdrer däraf, at de narua wcla hafwa
nagot cgic dredcw,t> at lita upra, söta dc» cllcr de» cge»ffa,'
pc» boä si,i förut förrin dc wäga stg at rätt tro, «cccnclci',
lil förmifts-mrmt och wcla äfwcn, fast pa fi-
naresatt, medwcrkasi»oniw»i!dclsc; mc» när dt»h,A»de far
scda>> afkläda den: alt dcros cqit, o»iwända dc»! allena cil
i)>sß.'an, brmgadcra» ta»kar > siillhct och borttaga hilatäc-
teiset; m blifwer dtt dä frihct o.b de sa, 1 l?wanaelii spcgel,
ffäda ÖERra»s klarhtt »icd uptäckt a»sigtc/ !. c. «. 16, 17,
18, iämf. Näde-Spcgel/ 2. Säng. <-,c>r (x); oagtadt
jaa där egcntcliqe» talt om sädana, som ämiu aro uti et I)»rdt
Träldoms nlständ unter Lagcn.
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lighet blifwer det icke da: Helig, Helig, He-
lig i hojdene!

Om den härmed benadade Själen gätt för-
ut en tid mycket sorssse och luto, sä är hon nu
wisit uplyftad til en Seraphist glädje: nu smal-
ter hon bort i heliga glädje'.tärar, henncs hjerta
swallar «f fröjd, och henneö mun är upfyld af
lafsänger för sin FrÄlsare: nu gar det hennc sa«
som David talar: uär HiLßren Zions fan-
gar löftndcs warder, sa stole wi warda
säsom dröiumande (knapt trocude wär förlotz-
«ing för glädje ssull): da stal war lliun full
med löje warda, och wär tunga full med
fröjd, Ps. 126: i, 2. Nu prisar hon sior-
liga HERran, och hennes ande gläder sig i si>
nom Gud, Luc. 1: 46: 47. Ära ware dig
Guds Lam, min Fralsare! Du hafwer Mig
igenlöst Gudi med ditt blod Ära ware di»
Helga Försonings - död! Pris ware dig för
din tröst, min själs hugswalclse! Si, oin

tröst war mig stor ängflan; men du lätst dig
wärda om mine själ ganffa hjcrteliga, at hou
icke fördärfwas ffulle; ty du kastade alla minä
synder bakom dig, Es. 38: i?. Nu jag fröj>
dar mig i H/LRranom, och ,nin stäl är
glad i minom Gud, hau hafwer mig
uciklädr med saligherenes kläder, och dl a»
gir uppa mig räccfärdigherenes kjorcel, sä-
som en Brudgumme i sic präl, sasom en
prast i sin prydning, och sasonl en Brud
hofwerar i sin strud: (Cap. 61: 10) Du

hai-
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( 28 )

hafwer forwandlar mig nun klagau uti
fröjd, du hafwer afklädr mig min säck,
och omgjordar mig med glädje, Ps. 30:
12.

Men säsom >m wär Frälsare, i sit Laro-
Ambcte, de bedröfwade Själarna i
den första Bättringen; sä fortsatter han ock
samma sit huqswalelses - ämbcle 2) i den da«
Zeliga Bärtringen eller Helgelsen; emedan
de Troquc, som förbemäldt Dcl.),
efter redcm ätnjuten himmelff glädjc och förnö-
jelse, ända komma at uplefwa mängen bedröf-
liss stuud här i werlden., Chrisiendomen är
en omwärling af mulna och klara dagar, den
sortffrider under qlada och bedröfwade stunder;
i hwilka dock HERren lEsus ledsagar de Si-
nä. Detta war föredildadt pa hwarjehanda
sätt, under Israels Barnas wandring genom
öknen til det förlofwade landet. Ko!<'»,o de an
til et bittert Mara och wordo bedröfwade, sa
utwiste HERren dem et träd, som gjorde watt-
net sött, 2 Mos. 15: 23, ?Z, och kort där«
pä fingo de lägra sig i et ljufiigit Elim, där
tolf wattubrunnar 06) sjuttio palmtra woro,
(v. 27): om de i öknena Sin wille försmäg-
ta af hunger, sa lät HERren strax darpä ne-
derregna manna-bröd frän himmelen til dcras
wederqwickclse och gaf dem kött til öfwerflöd,
(Cap. 16: 1, 2,4, ff.): om de wid Rephi-
dim plägades swära af törst, sa lät HERren
iftan hälleberget upspringa en kalla, som gaf

dem



dem wcttten tilsyllest (Cap. 17: 1,6): och
altid sseck HERren för dem mcd si»e lykto, at
lysa dcm i deras wandrilig badc uatt och dag,
Cap. 12: 21, 22. Afwensa är dct mcd Guds
Barnas gang, genom denna werldcnes jämmer-
ökn, til det himmeistä Canaam Ewangclium
förljufwar alla Lagens stranga fordrinqar i et
blödmide samwete: Predikan om Christi korst
försötmar äfwen det bittraste lidandc. Trog-
na Sjalar hafwa ock har et ljustigit Uliin i
Guds heliga manga Troste-kallor
rimm, dar manga huqswalelses-brunnar finnas,
och dar mera wällust omgifwer dem än i en
stog af grönMnde Palm och Ceder. Hungra
de, sa mättaS de i detta ordet af det ratM
himmelska manna, loh. 6: z2. Upp. B. 2:
17; törsta de, sa hafwa de har en kalla med
springande watten i ewinnerliqit lif, loh. 4:
14. Har fä de matta och lafka sig, efter be>
drofwelses heltan, med Lifsens bröd och wat»
ten, loh. 6: 35. Upp. B. 22: 17, icke alle-
nast i Trone andeligen, utan ock i den heliga
Nattwarden, pä et ännu fördoldare sätt. Ochunder ätankan af alla detza rika hngswalelser
sföta de da alsintet om de tida bedröfwelser och
wederwardiqheter, som dem har i uselheten fö-
resta och möta mande: de blifwa mer och mer
wid alt sädant wane och förnöjde.

Fast de med sorg och qwal,
Den stvära jämmerdal
Ndt genom,wandr« stola;
De libu?äl gl«dftmt tala,

Gch
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30
<vch Lifsens kalla siima,
Af hwilken tröst kan rinill?.

Om här saledes är mycken bedröfwelse, sa
är här ock en mycket rik tröst och hngswalelse.
Om de Trogne ofta utsä med tarar, sa upffa»
ra de ater med glädje: om dc gä astad och grä-
ta, och bara ut ädla sad, sa äterlanda de med
gladje och bära sinä kärfwar, Ps. 126: 5, 6.
Om de nagra'tider under synda» fördarfwetS
smärtosammare kännedom maste upsanda mänga
suckar; sä är det ster en annan lid mera lungt
i deraS själ, da Christi rättfärdighet och blods
purpur lyser dem klarare i ögonen: om de med
hjertelig oro se sig ofta hafwa stapplat, gjort
manga felsteg och begatt mänga snn-
der; sä tröstar det dem ä andra sidan, at blift
wa anwiste pä den öpna och fria brunnen emot
synder och orenlighet, Zach. iZ: i. Wandra
de stuudom likasom i en tökna och mitzt, sä up>
gär dem ater sa mycket klarare rättfärdiahetens
Sol och salighet under hennes wingar, (?)lalach.
4: 2): lida de an ofta mycket af de Otroqna
werldenes barn, sa wederqwicker dem HER-
rans ord sa niycket rikeligare, och de fa jäm-
wäl se sinä fiender omsider betäckte med ncsa:
äro här manssa Trones bepröfwelstr af HEN«
ren, sa är ock witzt deras werkan högst salig
och den päföljande glädjen sa mycket större: är
här ock ändteligen en faderliq assa til förbät-
tring, sä fcla här icke Heller de sota och him-
melffa tröster af det ewigt karleksfnlla Faders-

hjertat,



hjertat, 06) fölgden blifwer en fridsam rättfar--
dighetenes frugt, Ebr. 12: 1:'). De helige
hafwa fördenMll orsak at lof,'iu»gaHEßranom,
och tacka i Hans Helga högtid; ty Hans wrede
warar et ögnablick, och han hafwer lnst til lif:
om astonen warar graten, men oin morgoncn
glädjcn, Ps. zo: 5, 6. Och har g'ir dct sä-
ledes afwen i fullbordan hivad Prophcten sä-
gcr om de trogna i deras förlösia tilständ:
HERrans förlöste komma ril Fioil ,ncd
glädje; en'ig ftöjd stal warc: öftver deras
hufwud; lust och glädje stola de fä, och
wärk och suckan, "sa ofta den nalkas dcm,
mäste äler bottgtt/ Es. Z5-.i^.

Tlllämpnmgen.
med lEsu Blod dyrl aterlöste Själar!

härmed hafwe wi da förestäldt rvär Frälsares
Christi Läro, 2lmbcn, säsom forl,ä,nlic;ast
bestäende däruri, ar beoröfwade
Själar. Mätte nu en hwar ibland op sinnas
bercdwillic;, at bcgifwa siq i dcn sainia Bat-
trings - och TroS - ordningen, där hm, mi all
sin pakommande bedröfwelse kan fä all denlia
nka huqswalelse smaka och atnzuta; ty mcd
blotta kunffapen haron, äre n>i dock icke mycket
hulpne. HERren lEsus utföre sjclf, dctta
Nade - wcrket hos oh, genom sm Anda!
Nicn stnlle sadana Själar finnas ibland ost,

de
*) lainf, Vtarke <» >-
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dc dar ftackt ännu besiuta lliinia, at fortftira
i sill syndiqa ftkerhct, i sin orena wcrlds-qlädi
je; för dem zag ock utropa denna Fral-sarens dom och we>klaga»: We Edcr< sonl
,m ien; ry I srolen gräta och sorja! Luc.
6: 25.

I Zions bedröfwade! därcmot; fröjder eder
och warcr ftimodis/.' i Chrijio lEsu! Och jag
är jämwäl öfwertygad, at I genom Guds nad
pa denna snu-.den atnjutit myckcn hugswalelse.
Torde dock finnaS ibland
edcr, som willrädige tanka wid sig sjelfwe, at
de icke ännu uphunnit en nog tilräckeliq bedröf-
welses-grad, fastän de tragit och lange arbetat
därpa, och hwilka fördenstull icke töras lampa
uppa sig den Ewangellffa trösten af FralsarenS
lEsu näderika lappar. Sadane böra nu fram-
för alt wcta, at de witzerliqen aro den himmel-
iä hugswalclsens oma föremäl, ehuru de sjelfwe
icke förstatt sig darpä, emedan de sakert kunna
med Ml hanföras ibland sädana arbetande och
betungade, hwilka aldeles hafwa ratt at tro pa
lEsum, och sä finna ro til sinä själar, Mach.
11: 28, 29 *).

Men
Qm nago» Mllimista, siadd i Säkerhets lilsiandet/ soin

änmi fin>,er sit !w>e i syndm eller wi! dela sit hicna emellanGud och Mammo,,, Lhnstus och Bclinl, i altl,!« we>ld'!i
litMig m. m. stulle salia pä dc tanwr, at ho» ickc iu.liu
fär ttopä ILsum förän hon migrat, sörgt och bearätit smasynder; s>> oör ho» aldeles icke a,ise det för e» ansätt,,!,!!, <n
ficude», uton dtt är witzerlige» dcn y. Andes pmmnnclse i
hemics »omwett; et bew,H därpä at Gud (, ickc alicuast i fr,»
sägande litan ock i saOllandet) är Wrreän inäimissaushjcr-
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Men hwad ffal jag siuteliqen säqa til Eder
I Trogne och mera erfarnc Guds Bal,-',' soin
osta nog hafwen warit bedröfwade och afwen
atnjutit mycken hugswalelse, ja, ock nu
nel» frö.jdaM)er i HERranom? Utom det at
eder bedröMclse bidrager til deu inwärtes män-
uiffans si rnycmdc hos eder daq fran d,«q, 2 Cor.
4: 16"): utom det at I fan daqcliqen sma-
ka huqswalelstns sötma i Christo lEsu; sä M
eck HERren lEsus, ssenom sit ord, waraeder
nka tröst i sjclfwa dödsens sinud, da I, inne-
siutne i Hans uade-Mte, kunnen med en trium-
ferande Tro kasta saliga ögonblick, öfwer död>sens Jordan, in nti det himmelffa Canaan.

C Och
ta > , i: 2«. Men daremot, >mr upw',ckta och bckym'
radc Siälar beswliras af sädana tankar, likasom borde de
«»»li icke lämpa uppä ss,; Thr,sti fortjcnst, emcdan deraj
srndasorg, ettcr dcras omdöme, ännu icke upnäct sit bchtn-«a mätt; sä härflyter sädant utan twifwel af dcras oku,>-
nighet och egit bedrägelM hjcrta, som i detze bedröswelser w>l-lc stka nägo» egen föttjcnst. «Lt forrrosiadt hjerra '(stqcr
D. Gerhard, l.oc. cl<: ?nenir. §, bsr icke se pä mät-
tet och wärdigheten af sin förkrostelfe, utan affäoa
Christum haxgande pa korftet, hwilkenfor
der pH det fullkomligaste waric forkrosiad, Es, 53:
in, och ucaf Hans ssr osa läkedom emot stna egna.
hos oh ar alt ofullkomligt; nien hos IVsmn war alt, dctzbedröf,ve!sc, s»ge,t, S.älaqwal, detz Bön, deh Tro,
Klirlek, i)eli<zhet och Mttfardighet, deh qörandc ochlatande,
fullkomliqt; och alt detta kmina de bckymrade Kiälarna
briiM för Gud, och trösteligen äderopa sig därps. lämf, c.
Henne von Datz ganze Leiden IHsn thri>stl, In,». I.

*). Ickc egcnteligen, ula» genom hindtens försmaqaode som
nti den utwZrtes eller gamla männissan; ty«fhaugcr hcla Förnyelsen och deh tilwäxt afCbristo mcd Tronomfatta", loh. i,: «, ff. och fortsattes wid Näde Mcdlmi,bmk, 1 Pct. 2:2.
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Och när I sedän blifwen förenade mcd den
sieran, som är ständ.nwe för Eto>

len och för Lammcna, klädd i sid hwit klader
med Palmer i dcras händer, sa stal det da hera
om Eder: Dche äro de, som konMe äro ucu
stor bedrösroclse, och hafwa nvaZir sinklädcr, och gjorr dem hwic i Lambsens
blod: därfire äro de for Guds Gcol, ochtjena honom dag och narr uti bans Tem-
pel, och den pä Scolen sicter stal bo of-
n?er oem: de stola inrer mer eller
törsta; icke Heller stal joien falla uppa dem,
icke Heller nagon herra; ry Lammet, som
midc i Srolen är stal regera dem, och le-
da dem ril lefwandewarrukällor, och Gud
stal afrorka alla rarar of deras ögon, Upp.
B. ?: 9 >i4, 16, 17, Amen, HiLßrelle,
su, Amm.

Exemplaret kostar häftadt och ssllrtt 4 M

34










