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Första Samtalet.
9Hararen. God morgon! Redan sä tidigt uppe, och
st fiitigt sytzelsatt! Edra kreatur ansade, och edert
tjenstefolk wid sitt arbete. Trefiighet i werlden ar
ett ämne, ser jag, som ligger Er om hjerlat.

Hhöraren. Aldeles det Herr Pasior. Det ar ock«
sä nödwändigt. Kläder och föda mäste förstaffas,
utsiylder riktigt betalas, och delta fordrar mycket
bekymmcr och arbete.

l. Pä intet sält will jag siöra eder idoghet. Det
ar eder skyldighet, att icke wara trög i det Ni har för
händer. Men det ar Er alltförwal belant, att Ni ock
har en annan kallelse utom eder landthushällning:
Sjalen mäste ju äfwen kladas och födas; och dch
skötsel bör intaga främsta rummet.

Äh. Ia sä är det! Det är den förnamsia ange-
lagenheten, och jag hoppas icke Heller försumma min
själs sallhet.

!. Jag har wal ingen synnerlig orsak att mitz-
tänka Er mer än andra derföre; men dä jag allestades
blir warse, huru allmänt sorglöse människorne äro

sin salighet, sä blir jag djupt bekymrad, och
känner mig förpliktad, att warna dem för själawädan.

Äh. Men jag fruktar alt Herr Pastorn tänker
alltför omildt om ost.

!. Stular Ni det af min omsorg för edert sanna
bästa, sä sar Ni mycket wilse. Twärtom, jagalskar
eder alla hjerteligt och ömt; men karleken fordrar,
icke blott att tanka wäl om en hwar, utan afwen
att önsta och äsyfta hwars och ens bästa. Om jag
icke loge nägon del i edert andeliga wal, och icke yt-
ttade minsta bekymmer deröfwer, dä wore jag witzt
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kärlekslös; men kanste just da hölle man mig för
ganska kärlelsfull.

Äh. Somlige af ost aro wisit eläke, som swärja,
supa, träta, slätz eller eljest lefwa oordentligt; men
alla göra icke sä. Hwad mig angär, weta alla, att
jag besiitar mig om nykterhet, om ett godt namn
och ryckle, samt att jag ftitigt gär i Kyrkan och
till Nattwarden. -

!. Och derpä grundar Ni ert hopp om himmeten.
Jag mäste säga Er uppriktigt, att, pä denna grund
ar Ni utan hopp pä domsens dag. Allt det Ni sagt
om eder sjelf kan wara sant, men det är icke min-
dre sant, att Ni ock gjort Er styldig till otaliga för-
brytelser emot GudS bud—ja, mot hwarlenda af dem.

Äh. Hwem har kunnat berälta Herr Pasiorn sä-
dant om mig?

!. Gud sjelf uti sitt ord. Han förklarar der, att
Ni, och jag, och hela werlden äro för Honom brotts-
lige, alt "allesammans aro syndare, och hafwa inlet
att berömma sig af för Rom. 3: 19, 23»
Det är saledes Han, som gör Er ben beskyllningen.

Jag har hwarken begätl afguderi, eller mord,
eller hor.

l. Jo, hwart och ett af dessa siycken. Ty esiersin-
na näaot litet: Har Ni wäl aldrig älskat nägon ting
i werlden högre än Gud? Har Ni aldrig försummqt
en erkänd skyldighet, derföre att desi
le hafwa ädragit Er en timmelig olägenhet? Enligt
GudS ord är allt detta ett brott mot första budet,
och i anseende dertill lärer Ni icke kunna pästä eder
ostuld. Äfwen sä litet siall Ni kunna srikalla Er
fr än brott emot det andra budet: ty hur otaligt ofta
har icke Ni onhdigtwis och utan helig wördnad, nämnt



4
Guds namn? Huru osta har Ni icke, sä wäl wid den
allmänna Gudstjensten, som wid edra enskildta an-
daktsöfningar, brusiit i hjerlatS tillbörliga wördnad
för Gud? allt delta är clt brott emot det andra budet.
Akaledes när Ni pä en Söndag, utan nöofall, för-
summat den offentliga Gudstjensten; icke afhällit Er
frän werldsliga sytzlor, som kunnat göras pä en an-
nan dag; när Ni icke Helgat denna dagen till Guds a-
ra, alt bedja och läfsäga Gud, att föra Gudliga sam-
tal, att höra, läsa och belrakta Hans heliga ord
när Ni har uraktlätit detla, sä har Ni ohelgat Her-rans dag, och brutit mol det tredje budet. Wä-
sendteliga innehället af dcha bud är detta: "Du skall
ölska Herren din Gud af allt ditt hjerta." Men här
larer intet enda Adams barn kunna stiga fram och
säga: "allt detta har jag Hällit ifrän min ungdom."
- Nu Hwad tänker Ni sjelf om eder oskuld i afseende
pä edra plikler emot Gud, enligt den förra taftan?

Jag kan icke rättfärdiga mig i anscende till
Gud; men det är säkert, alt jag ej skabat nägon
manniska.

l. Ni fiulle icke tala sä, om Ni förstod den an-
deliga meningen och widden af Guds bud, säsom wär
Frälsare förklarat den uti fin Bergspredikan. Der
finne wi, att den, som ser uppä en qwinna mcd be-
gärelse, den har dä redan i sitt hjerta gjort hor mcd
henne. Math. 5: 28, samt att det redan är ett dräp
för Gud, när man förtörnas pä en annan, fast mer,
när denna wreden bryter fram i onda ord, v. 22.

Och hwem kan säga sig frän sädant rätteligen fri?
Om Ni nu wille pröfwa Er pä samma sätt efter de
andra buden, sä stulle Ni snart finna eder brotls-
lighet eG?t hwqrtenda af dem. Ty läjwarfl, att M
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icke burit sidwördnad emot Far och Mor, mot ebra
!arare och alla dfwerhafwande, sä har dock detta edert
förhällande ganska osta endast stedt för ögonen och icke
säsom inför Gud, af hjerlat. Och utomdetz ar all wan-
lvördnad och tadel öfwer dem, som aro af högre siönd,
allt okarligt, obilligt uppförande mot wära likar och
underhaswande, ett brott emot det fjerde budet. Allt
elakt tal, förhastade omdömen, och hwad som kränker
och förklenar ar.dras goda namn och ryckte, strider e-
mot det ättonde; och änteligen aro oförnöjsamhet,
knorr, afwund, ohjelpsamhet, girighet, allesammanS
synder förbudne i delwenne sista buden.

Äh. Da tycks det wara blolt ett enda bud mot
hwilket jag ej syndat.

l. Kände Ni Er sjelf och Guds lag ratteligen,
stulle Ni icke eller frisäga Er frän brott mot delta.
Upptag det icke illa, att jag af kärlek till edcr sjal
nu lalar rent ut sanningen. Jag lror aldeles icke,
alt Ni ar oärlig eller ljuf, men tank wal efter, t. ex.:
Har Ni aldrig sökt att dölja brisierna och felen med
de waror som Ni haft att salja, dä Ni befarat, alt
blefwe det selaktiga upptäckt, sä kunde waran anlin-
gen aldeles icke, eller älminstone ej till det önstado
priset, försäljas? Och har Ni icke äfwen sökt att dra-
ga förbel utaf en nödställd saljares behof, och bju»
dit honom mindre än detz wara werkeligen warit
ward? Sag, witnar icke nu edert samwete emot Er?

Äh. Hwad, Herr Pastor! Pä delta satlet fin-
nes ingen enda god männistä pä jorden.

l. Ia sä ar det, och sä säger Skriften: "Det'
ar ingen, som godt gör, icke en." Rom. 3: i».H. Sn är det äM M, aff Hefp VassW M'
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gör mig sämre, än de andre. Om jag är synda-
re, sä äro andre det icke mindre.

i. Ni söker alllsä lrösia Er dermed, alt Ni är ho-pen lik; men denna undfiugt gäller icke inför Gud,som icke kan förwillas utaf mängden, för hwillens ö-
ga ingen är fördold, och hwilkens arm ej Heller nä-
gon lan undkomma. Hade Ni lefwat i den gamla
werlden eller ock i Sodom, sä ftulle ocksä Ni, medsamma tanka, hafwa lätit insöfwa Er, mid.t under al-
la syndasiyggelser, tills Ni med hopcn blifwit öswer-
swämmad af syndafloden, eller ock jämmerligen mäst
omkomma i eldströmmen.

Äh. Pä detta sätt fördömmer ju Herr Pasiorn
hela werlden.

!. Fördömma! Det kan all werldens Domare
allena göra; men jag kan icke Heller nga med hwad
Domaren uti silt eget bud utaf alla fordrar.

Äh. la, stall det allt uppfyllas, hwem kan da
blifwa frälst? icke en gäng Ni sjelf Herr Pastor:är Ni icke äfwen syndare?

l. Min wän! Besinna att amnel är af aldrastör-
sia wigt. Jag har witzt syndat, swära syndat, och
dermed förtjent den ewiga döden; men Gud har läckts
uppwacka mig lill änger. Han har wisat mig min sa-
ra och bragt mig "att undfiy den tillkommande wre»
den." Han har fört mig pä den rätta wägen, den
wagen som är öpnad i Hans Evangelio. Den fräls-
ning der tillbjudes, Har jag omfattat, och harfatt för-
lätelse genom tron pä lesum Christum. Men jag
fruktar, att fastän Ni erkanner att Ni har syndat, sä
inser Ni dock icke syndens förskräckliga följder. Skrif-

stger: "Syndens lön ör döden:"det är den e-
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wiga döden. Tror Ni Er haswa förljent, genom e-
dra synder, den ewiga döden?

Äh. Ia det har jag witzt. Om Gud stulle hand-
ia med mig efter rätt; men jag tror Gud är barm-
hertig, och räknar ej sä noga med mig.

!. Jag fruktar att Ni har begrepp om GudS
barmhertighet, som hindra en sann bättring. Ni tyc-
kes smickra Er med hopp om Guds barmhertighet,
utan att ännu hafwa kännt huru ytlerst elandig Ni
är, sä länge Ni är i saknad af densamma. Och will
säledes nyttja den helande balsamen, förr an Ni »vä-
rit särad. Det är det, som den Allsmäktige kallar:
ett lösligt helande af sitt folks sär. Hoppet pä
Guds barmhertighet och mid är sjelfbedrägeri, sä län-
ge man ej grundeligen och med radlöshet insett sitt
djupa syndaelende. Ni har ännu icke lärt känna e-
der andeliga sjukdom; men det är likwäl den alltför-
giftande synda-spetälskan, som Ni först mäste lära
känna, innan Ni nödställd och förlorad, kan rätt wär-
dcra och anropa Nödhjelparen, Herren lesum Chri-
sium, för att hos Honom fä barmhertighet och finna
näd. Betrakta Petri Ähörare som omtalas i Apostl.
Gern. 2. De fingo ett styng i hjertat och sade: I
män och bröder! hwad stole wi göra? Fangwaklaren
Cap. 16, bäfwade utafsörsiräckelse öfwer sin fördöm-
liga belägenhet och jorde samma fräga.

Äh.' Alla detza woro otroende; men jag har i
min barndom blifwit döpt, jag är uppfostrad i Christ-
na läran, och har alltid warit troende.

l. Se bara till att icke detza förmäner päräknas
eder till stada. Ni är wäl tidigt blefwen döpt, men
ransaka nu ert hjerta och er wandel, om Ni ej re,
dan länge lefwat säsom utan Gud i lverlden. Ni har
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afsagt Cr werlden, kötlel och djefwulen; men har Ni
icke likwäl följt och lätit Er ledas af dcha edra af-
sagda siender? Har Ni icke gjort ett med werlden och
stallt Er hopen lik i detz fäfänga synda-wanor och
plägseder, oftast stridande mol Guds heliga Ord och
Bud? Har Ni icke mänga gänger ällydt köttets bö-
jelser och lustar, och sorglöst lefwal i finare synder.
Säledes har ej Gud, men Salan, warit eder Hcrre.

Äh. lag will gerna sörsaka all synd/ wänba om
M Gud, och sörbätlra milt lefwerne.

l. Denna föresats är god, men ännu witzt behäf-
tad med orikliga begrepp. Ni will försaka synden och
sörbätlra Er; men, säsom mig syneS, meh en hemlig
tanka, alt denna eder egen förbättring stall göra Er
behagelig för Gud och wärdig till Hans näd i Chri-
sio; men detta kallar siristen: "att upprätta sin eg-
«a rätlfardighet." Men när jag ser Er wara grun-
deligen öfwerlygab, att Ni är full af synd och brott
för Gud, och owärdig till den minsia nät», oskickelig
till allt godl werk, samt att, Ni säsom en Job, bär
ofsty för Er sjelf, säsom en jämmerlig, fdrdömd, för-
tappad människa, hwilken i full förtwifian pä all e-
gen hjelp, annammar med ett stort begar och, säsom
det ljufiigasie budskap ifrän Himmeten, lillb<ldet af
wär frälsning genom lron pä Christum: när detta,
säger jag, ej blott är tungans, utan ock hjertats spräk,
dä stall jag lro ett godt werk wara börjal i eder själ.

Äh. Men detta wore ju att föra mig till förtwifian!
l. I sanning säge jag Er gärna förlwisia pä er

egen kraft, pä alla edrä goda gerningar och werk,
vcksä de bösta; ly detzförinnan sätter. Ni alldrig till-
räckligt wärde pä lesum Christum, ej eller fipr Ni
till Honom säsom «der enda Frälsare.
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Äh. lag medgifwer, alt della M kan wara nö-

digt för en grof och ulmarkt syndare; men jagha?
likwäl lefwat i nägon fruktan för Gud, bestandigt
infunnit mig i Kyrkan, och alltid warit ttoende.

!. Min Wän! jäg twisiar om Ni ännn nänsin
warit troende. Ni hal. -ej sett eder fara, och' allsä icke
eller kunnat ralt längtaefter frälsning. Ni har ju
alltid smickrat Er, att Ni wore ett Guds barn, eller
skulle tltminsione bli det, om Ni allenast nägot litet
mer förbättrade ert lefwerne: och detta war i grund
ej annat, an. att lita pä Er sjelf. Och lika sä be-
dragclig war eder föresatS att aftagga och försaka syn-
den; och att wanda Er lill Gud; ly hwad ar dens
omwändelse till Gud, som ännu alldrig rätteligen
kännt sig wara bärlwänd ifrän Honom? I sanning
aro alla edert hjertas rädande uppsät, begär och bö-
jelsir i grund förderfwade och syndiga. I stället för
att söka behaga Gud, har Ni blott sökt behaga Er
sjelf, och tillfrebsställa eder förderfwade natur med
nöjen, rikedom och öra, med det som kött och sinnen
lysta. "Men kbttsligt sinne ör en fiendffap emot Gud.
Rom. z: ?. Och denne siendskap röjer sig uti edert
hat emot GudS buds ätlydnad. Ty Han, som siulle
wara wärt högsta goda, med hwilken man i sinä tcm-
kar mest och alldrahälst borde umgäs, pä Honom har
Ni ofla hela dagar icke tankt, utan twärtom flytt och
fruktat alfwarsamma lankar pä Honom, och pä ewig-
heten, säsom fiender till edert lugn; närde uppstigit
ier själ, har Ni fördrifwit och förskingrat dem i o»
nyttiga samlal, fäfänga lidsfördrif, eller ock werlds-
liga omsorger. lag äberopar mig ert samwete; det
siall bewittna denna sanning. Och mcd fä ord att
säga; allt hättills har Ni gätt pa willowägar, warii
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blind för faran, bedragit Er sjelf, samt tillsagl eder
själ frid, och der war likwäl ingen frid.

Begrunda nu hwad jag har sagt; tag Bibeln, och
las och pröfwa Er derefter; tro pa lesum Christum,
och bed Gud, att han genom sin Ande, upplyser ert
förständ, och skänker Er ett rätt omdömme i en sak,
hwaraf hela ert wäl för tid och ewighet beror.

And ra Samtalet.
l. Sedän wart förra samtal aro redan fiere da-

gar förlidne, jag wäntade att Ni förr, äter skullehälsa pä, mig, för att begara widare upplysning i
wört sist omtalta wigtiga ämne.

Äh. I sanning Herr Pastor, om jag skall tala rent
ut mitt hjertas Mening, jag tyckte icke sä mycket om
wärt sista samtal, att jag sä snart stulle önsta hö-
ra mera deraf.

i. Hwad war det dä, som deruti st mycket mitz-
hagade Er?

Äh. Dels war det mig förlrätligt att blifwa af
Herr Pastorn för Hart bedömd, säsom jag da tyckte,
och likasom salt i bredd med de warsta människor;
dels fann jag ock, att mycket deruti war sannl; men
deraf äter blef jag mjältsjuk.

!. Tror Ni icke, att hwad jag sade, härrörde
utaf werkelig kärlek lill Er själ?

Äh. la, nu mera är jag derom öfwerlygad.
!. Hwad är det dä, som ästadkommit denna för-

öndring i ert tänkesätt?
Äh. Eder Gärdags-Predikan om yltersta domen.

Jag har werkeligen warit rätt orlig altt sedän jag
hörde den. Ty jag fruktar högeligen, att om nu dom«
men eller döden komme, stulle jag finnas oberedd/
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ock dä, Gud miskunde sig öfwer min fattiga sjal!
l. Det wore dä för sent att begara och hoppas

näd. Men hwad war det, som i synnerhet för-
de Er pä de§a tankar?

Oh. Hcrr Pastorn wisade otz ulur Malth. 25 Cap.
att domen tager sin början dermcd, att de goda skiljas
isrändeonda; och anmarkte derwid, alt denna skillnad
började redan i detta lifwet, i det afseende, att de ratt-
fardiga afsöndras ifrän de onda derigenom, att de för-
re slilja sig srän de sednares onda gerningar och för-
Förande fallftaper. lag wet mig alldrig hafwa hos
mig erfarit ncigon sadan förändring, och sruklar der-
före att jag önnu ar i syndens och wrcdens tillständ,
hwaruti I sadcn alla människor wara af Naturen.

l. Ni har sior orsak alt wara rädd. lag sade
Er, alt de, som pä den dagen stola anses för rätt-
färdige, de äro sädane, som, ehuru mänga och siora
deras synder an warit, hafwa lagit sin tillfiygt till
Herren lesum Christum, af Honom falt den ralt-
färdighet, som gäller inför Gud,. blifwit helgade ge-
nom Guds Ande, som stapat i dem ett nytt hjerla,
samt hafwa ädagalagt denna förändring genom en he-
lig omgängelse. Och alt de orältfardige aro de,som leswatoch dödt ulan lro pä Christum, och utan
Guds Andas inneboende, ehuru ordenleligt och an-
ständigt deras uppförande för öfrigt mä hafwa warit.

Äh. Ia just det har salt mig i förskrackelse. Ty
efter lesu ord: "Den der lror skall warda salig; men
den der icke lror, skall warda fördömd." saden I osi>
att den i werldens ögon dygdigasie männistä är dock
brottslig nog för Gud, att wara ward fördömelse, om
hon dör utan en sann tro pä Christum; men om hon
före sin död blifwit benädad och blifwit ett Guds barn
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igenom denna tro, sä stall ej nägon enda af alla hen-nes synder blifwa ihogkommen pä dommedag. Och
för ett annu mer b?wisa detta, sadcs, att, enligt
Mathci berätlelse, blir ingen af de rattfärdigas syn-
der pä den dagen nämnd afDomaren, ej eller nä-
gon enda af de ondas goda gerningar.

l. Egenteligen hafwa de ogudaktige inga goda ger-
ningar alt uppwisa; ly allt dcras görande och lätan-
de kommer ifrän en oren kalla, antingen af werlds-
liga afsigler, eller af andamälatt kunna täckas Gud
genom sinä synder. Men delta är att wilja, twärt
emot Guds ord, blifwa rättfardig genom lägensger-
mngcir. Rom. 2: 27,, 24, 23. Af denna grund göres
intet afseende pä detzas goda gerningar, säsom icke
härstytande af lärlek till Christum och af den kraft,
han meddelar. "Ty utom mig, säger Frälsaren loh.
F5: 5 kunnen I intet göra." De ratlsärdige deremot
öro genom Christum täckelige gjorde och renade i Hans
Blod. följakteligen blifwa deraS synder icke nämnde,
säsom längesedan iillgifna och utplänade; och dcras
ofullkomliga gerningar aro Gudi behaglige genom
lesum deras Öswerste Prest, som tillraknar dem sin
fullkomliga rätlfardighet, sä att de af den wälgöran-
de Domaren bekomma nädclönen. Den egentliga
skillnaden emellan de Gudfruktiga och ogudaktiga är
alltsa den, att de förre blifwit förklarade för rätt-
fardiga, och hafwa erlMit förlätelse genom tron pä
Ccistum, det stora Offre-t för werldens synder, med
hwilket Gud är fullkomliZt nöjd: de sednare deremot,som alldrig haft nägon rätt kansla af sitt syndiga och
förderfwade lillständ, hafwa derföre icke Heller sökt att
blifwa delaktige af den i Evangelio uppenbarade nä-
den, och alltsä, dommen intfKffar, Mde sin
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egen botten, utan en Medlare, utan förlätelse, och
mäsie derföre blifwa fördömde.

Äh. Men hwarföre omtalas dä gerningar pä den
dagen, säsom wi finna att det sker?

!. Jo,,af twänne ftäl: För det försia, att sä-som man af frukten känncr trädet, sä tjena goda ger-
ningar att Mlja de trogna frän de otorgna. För det
andra, göra de. olika gradcrna af de trognas frukt-

barhet pH goda gerningar en ätskillnad dem emellan,
i anseende lill den tröst Gud af näd behagar till-
dela dem i detla lifwet, och i anseende till den o-
lika härlighet, som wäntar dem i det lillkommande.

Äh. lag trodde att wi Christne wore allesam-
mans lroende, den ene som den andre, och att pä
dommedagen skulle alla de blifwa ansedde för Gud-
fruktige, som fört en dygdig, arlig och ordentliq wan-
del, och ibland desiä räknade jag mig sjelf och alla
dem, som aro bättre an jag; men att alla de ogud-
aktige, jag menar alla, som med uppsät och sram-

hardelse fortfara att omgäs med synder, skulle för-
dömmaS. Witzt lände jag ratt osta en farhäga, att
kansie äfwen höra till den hopen, men .jag smickra-

de mig snart äter, alt wara nu,cket bättre än de
fieste af dem jag kände.

t. Det har Ni icke larl utaf Guds ord. Men
hwad ar nu eder tanke?

Äh. Jag ser nu, huru all ling kommer derpä
an, att jag erhäller näd och förlätelse för allt det
förbigängna, medan jag tinnu är pä jorden, och sä-
dant icke för nägon min gerning skull, utan blolt
genom tron pä lesum Christum; Ty jag har all«
drig annat warit, än afwiken srän den rätta wägen.

i. Del sr i s<mw>g äf<yen mm istnfez ych att det
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ör för Er hög tid att, nu wakna upp af syndasöm-
nen, och med alwar söka Herren medan Ni kan fin-
na Honom. Ni kunde eljest dö i edra synder, dä
eder del witzt skulle blifwa med de orattfardiga.

Äh. Ia det är just min stora fruktan; ty jag
inser nu wäl, att jag stär uti en skuld af tusend-
tals synder, och idel synd blir jag nu warse uti
allt hwad jag har gjoct och ännu göc.

!. Hwad tänker Ni dä nu göra?
Äh. Jag wet ej annat, än fiy synden, och gö-

ra det godt är, samt waka och bedja.
l. Men Ni tillstär ju sjelf, att synden blandar

sig i alla desta, änskönt ganska wackra företag. Hur
skulle de dä kunna göra Er behaglig för Gud?
Och om Ni än sä wäl werkställde dem, sä wore
detla ändä intet annat, än eder skyldighet, och det
kan alldrig blifwa en ersättning för alla edra för-
ra försummelser och synder.

Ah. Jag wet dä intet räd! Om det nägonsin
har funnits en förlorad Själ, sä är jag witzt den-samma. Hwad skall jag "göra?

!. Görer bättring, alt I mägen undfä edra fyn-
ders förlätelse, sä sade Petrus till sinä ähörare, när
de framställde för honom denna frägan; och det-
samma säger jag till Er.

Äh. Jag hoppas, jag har redan bättrat mig, ät-
minstone är jag försäkrad, att min lefnad icke är sa-
dan, som den tillförne hgr warit.

i. När i den H. Skrift talas om att göra bä t-
tring, sä förstäs dermed ej blott utwärtes förbät-
tring i leswernet, utan det menas en sann änger, el-
ler hjertats förändring, den förändring, eller det nya
sinnet, som werkas igenom en sann tro pä Guds Son.
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En männistas utwärles förhällandc kan blifwa myc-
ket sörbättradt, hon kan hafwa underlätit utöfningen
af mänga grofwa synder och laster, och iakttagit man-
gu Christeliga plikter; men henne fattas ändä den
sanna bätlringen, eller det nya hjertat, hwarom strif-
ten talar. Men hwar som hälst en sann änger och
bättring uppkommer, älsöljes den alltid af en sullkom-
lig lefwernets förändring. Man känner sig benägen,
att försaka synden och att trakca ester helgelsen. Har
nu en sadan förandring werkeliqen föregätt hos Er?

Äh. Det wägar jag wäl icke säga; men att jag
sörjer. öfwer minä synder, derom är jag wist.
i. Det kan gifwas mycken sorg öfwer synden, der

likwäl ingen sann bättring äger rum; Saul sörjde
öfwer sinä synder sä wal som Dawid, och ludas äf-
wen sä wal som Petrus. Aposteln Paulus omtalar
äfwen twä slags sorg, en sorg efler Guds sinne, som
ästadkommer bättring till salighet, den man icke äng-
rar, och en sorg, som ästadkommer döden. 2 Cor.
?: i.Q. Skall eder sorg wara af rätta slaget och wa-
ra förbunden med den rätta ängren, sä mäste den
uppkomma af lrones skädande pä Christum ftsom

korsfästad för wära synder skull. Endast dä, när
wi bestäde Honom, som wi hafwa sarat med wära
synder, kunne wi sörja öfwer dem efler Guds sinne.
Det. ar saledes enligt med den sanna ängrenS na-
tur, att under det en själ är rätteligen sorgsen och
bedröfwad öfwer sinä synder, undfär hon, i och med
detsamma, i silt hjerta en hugswalelse och glädje,

hwilken uppkommer af den känsla, att hon har er-
hällit näd. Derföre är den ock i Skriften alltidför-
bunden med syndaförlätelsen; och alltsä, när den rät-
ta ängren äger ruw/ är syndaren till näd antagen,
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befriad ifrän syndenS sVuld och ifr3n lagens förban-
nelse. Han är för Gudi walbehagelig, samt njuler
famwelslugn och frid med Gud igenom tron pä Chri-
stum. Derföre kallas delta en bättring till lifs.
Apost. G. ii: ,8.

Äh. Bör jag dä detzförinnan icke företaga nägot
att göra mig bchagligare för Gud?

!. Alldeles intet; "ty af lagens gerningar kan
inlet lölt blifwa rätlfärdigt inför honom." Allt be-
mödande för att behaga Gud är fäfängt och onyt-
tigt, nar det gär före ängren öfwer synden och iron
pä Evangelium. Mycken förbättring af ert lefwer-
ne kan öga rum före tron, och Ni kan bemöda Er
pä fiera sätt alt förbereda Er sjelf till salighelens
emottagande igenom Christum; men delta allt skall
likwäl ej i minsta mätto föra Er narmare till Gud;
men wal i witzt afseende föröka edert answar, eme«
dan allt sädant bemödande är intet annat än alt sa-
ra efter alt uppratta sin egen rätlfärdighet. Fdrsäk-
rad kan Ni wara att alldrig pä den wagen ernä
edert syflemäl. Skall nägonsin rällfärdiggörelsen
blifwa eder lott, sä mäste Ni sösom den uslaste syn-
daren söka den endast genom tron. Rom. 9: 22, 32»

Ah. Men hwaruti bestär dä Tron?
l. Den bestär deruli, alt sälta hela sitt förtoen-

de till Guds n?itlnesbörd om lesu Chrisio. Alt grun-
da hela sin salighet pä de dyra sanningarne, alt Han
är Guds Son; sann människa, delaktig af wär na-
tur, och tillika sann Gud, ett med sin Fader: att
dä Han i syndares sialle utgifwit sig sjelf, Han ful«
leligen i deras sialle lillfredsställt GudS rättfärdig«
hets sordringar: att Han har förlotzat syndare i<

srän
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frän lagens förbannelse, da Han blef en
se för dem: att Han genom sin död pä full-
bordat manniskoslagtets äterlösnig: all Gudmed
wälbehag ansedt detta Hans werk, och emoltagec
hwar och en, ehuru brottslig den mä wara, som
pH sädant sält tror pä Hans Son.

Ah. Skola dä alla, som tro detla, bllfwa
salige?

!. Sä säger Skriften: "Säsom Moses upphöjde
örmen i öknen, sä mäste ock människones Eon
da upphöjd, pä det att hwar och en som tror pH
Honom skall icke förgäs, utan fä ewinnerligt
Genom Honom stall hwar och en, som tror pä ho-
nom, blifwa rattfardig gjord ifrän all synd. Densom tror, att lesus ar Christus, han ar född af
Gud." loh. 2: 14, i5. Ap. G. l2: 29. 1 loh. 5-

, Säledes sörwistar otz Skriften derom, att
hwc.r och en, som tror pä Christum, han siall
blifwa salig.

Ah. Men wi alle, som kallas Christne, wi tr»
ju delta. För min del har jag alltid lrodt, alt le-
suS är Guds Son, och att Han är kommen i werl-
den till att frälsa syndare.

l. Alle saga sig wäl tro; men mängas lro hwi-
lar icke pä GudS, ulan pä människors wittnesbörd.
De hafwa ifrän barndomen blifwit underwiste, alt
lesus Christus är Guds Son och synbares Frälsa-
re; men hafwa dock aldrig, hwar för sig, fätt den-»
na öfwertygelse genom SanningenS ord, ej eller
siä de meningen as det, som de bekänna sig tro. Alt

b
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deras lro icke är rältftassenS, ger förhällandet tyd-
ligt tillkänna. Den sanna lron leder alltid synda-
ren derhän, alt försaka all förtröstan pä eget werk,
eller egen förmäga, och endast hwila pä Guds näd
ilesuChristo. En sann tro mäste alltsä wara lef-wande, och bewisa sig säsom sadan, uti nit för Gud
och gudaktighelen, genom en lilltagande flil uti allt,
fom honom behagar, samt besiändig waksamhet emot
synden. Intagen af denna tron, ffall ni röna, att
lesuS frälsar sitt folk, ej allenast ifrän syndens siuld,
ulan äfwen frän detz magt och skerrskande lustar, ochdä Ni lillwarer i denna lron, och förblifwer i lesulära och Hans bud, skall Ni efter handen genom nä-
den ett allt tröstefullare hopp om frals-ning pa den siora Herrans lesu Dag.

Äh. Men minä synder äro sä mänga och säsiora, att jag befarar det gifwes ingen fräls-ning för mig.
l. Om Ni i sanning trodde hwad Skriften säger

om Chrisio, ftulle Ni wara öfwertygad, alt Han är
mägtig alt frälsa alla syndare, ocksä de aldra stör-
sia. Ty det sörsoningsoffer Han frambar, war ej
försoningen för nägras, ulan för hela werldens syn-
ter. IIOH. 2: 2. lesu Chrisii Guds Sons blod är af
oändligt wärde, det renar otz af alla wära synder,
Cap. 1: ?. Det är ett fast ord och i alla mällo
lväl wärdt, att ma n det anammar, att lesus
Christus är kommen i werlden att frälsa syndare.
1 Tim. 1: 15.

Ah. Dcha äro ganska hugnelige ord, blott jag
wore wist att Gud wille frälsa mig?
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l. O min wän! Gud har ju sagt, ja swurii wib

sig sjelf, att Han ej har behag till nägon syndares
död, utan att han omwänder sig och lefwer. Han
will att alla skola frälste warda och till sanningens
kunskap komma: och Ni har allaredan hört, att Han
nti sitt ord förklarar, det hwar och en som tror pä
Honom skall blifwa salig. Hos honom göreS inlet
undantag. Ni bör alltsä ej twifia pä Hans willig-
het äfwen emot Er. Tro, och Ni skall warda salig.
Se, det är hela innehället af Guds Evangelium.
lag beder Er att lägga det pä hjertat. Besinna,
att om Ni gär förlorad, sä kommer det ej derutaf,
att Herren war obenägen till att frölsa Er, utan det
kommer utaf eder otro, som i sig sjelf är intet an«
nat än»owilja att frälsas utaf honom. "Hut osta har
jag icke melat församla Er! I äler, hafwen icke me-

lat ! Till mig wiljen I icke komma, att I mätten
fä lif." Del är HanS tlagan öfwer alla oomwända
syndare.

Äh. lag kan icke finna, alt jag har denna san»
na tron, derföre wägar jag ej Heller lämpa p» mig
Guds slora nädelöften.

l. Ni tyckes ännu taga miste om det rätta bs<
greppet af Evangelii lära. Gud benädar ingen män»
niska för hennes tro skull, utan för lesu Christistull allena. Ni tyckeS önsta alt Ni hade en full-
komlig tro, pä det Ni mätle ega nägot hoS Er sjelf
att lrösta pä, för att fä näd hos Gud. Sä döl»
jer sig högmodet under ödmjukhetenS drägt. Man
skyr för ingen ting sä mycket, som alt komma bloll
och bay. Men dä Gud förläter synder, har han in-
let asseende pä nägot annat, än lesu Christi blod,
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dch om Ni kommer till Honom i den lröstefulla öf-
wertygelse, att Hans blod ar kraftigt att rena Cr
frän synden, och äberopar detta sasom den enda
grunden till er ratlfärdiggörelse inför Gud, sä
har Ni allaredan blifwit delaktig af den Evange»
lista lron.

Äh. lag törs icke sä komma och förlöta mig pH
Christum; ly jag ör högst owärdig till den aldra-
minsta näd.

l. När tanker Ni dä sjelf kunna göra Er wär-
dig?

Äh. Det lärer jag witzt aldrig kunna.
!. Sä tro dä lesu ord, och kom just sädan

somMi är, för att af Honom göras wärdlg.

Äh. TörS jag dä sädan komma till Christum,
och förläta mig pä honom för att warda fralst?

l. !ita icke pä minä ord, utan pä Guds! Han
bjuder Er till sig. Es. 55. "Wälan alle I, som tör«
sien, kommer hit till watten." Han befaller Er kom-
ma "Detta är hans bud, att wi siole tro pä Hans
SonS lesu Christi Namn." 1 loh. 3: -3. Han lof-
war emottaga dem, som komma. "Den till mig
kommer, honom kasiar jag icke ut." loh. 6: 27.
"Kommer till mig I alle, som arbeten och ären
betungade, och jag will wederqwicka eder! Math.
ii: 28.

Äh. Ack huru gerna siulle jag icke komma, om
zag blotl kände nägon trösielig försäkran i mitt
hjerta om min delMghet i Chrisio.
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l. Ni lager ännu miste om rätta gcunden till

en syndares lröst. Witzt är det för hwar männistä
en sak af högsta wigt, att wara försäkrad om sin
personliga delaktighet i lesu Christo. Men denna
försäkran ör likwäl icke kallan, hwarifrän er tröst
mäste härledas, ulan den bör endast hämtas sran
Guds witnesbörd om sin Son, och ifrän HanS o-
swikeliga löfte, att hwar och en, som lror pä Ho-
nom, stall hafwa ewinnerligit lif. Ni will göra e-
der egen känsla ocb erfarenhet till grund för eder
wihhet om Guds näd: och likwäl kan hwarje sann
känsla och erfarenhet utaf Guds näd allenast wara
en följd deraf, att man har trolt uppä Guds Son,
säsom hela werldens fralsare; hwilken lro är alltid
oselbart atföljd af en gubomlig lröst och fröjd. Det
är Hoppets Gud allena, som kan uppfylla Er med
fröjd och frid i lrone. Rom. 15: 13. Det är hwad
jag förut har sagt, att hwarken tron eller den tröst,som deraf fiyter, är människowerk, utan GudS gäf«
wa. Sök derföre fä den, som hwar och en annan
wälsignelse af Gud, igenom bönen i lesu namn.
Och att uppmuntra Er härtill, sä eflersinna, att Gud
utgaf sin enda Son i delta enda syftemäl, att fral-sa syndare. Af denna enda orsak har Han blifwit
männistä; fördenstull har Han ock arbetat, bedit,
grätit, blödt och dödt; derföre ock uppstält ifrän de
döda, och till den andan är det, som Han regerar
öfwer allt, samt manar godt för oh i himmeten.

Ah. Jag är högeligen rädd, att alldrig blifwa
srälst och salig; men jag ser ingen annan wag, an
endqst i Guds fria näd uti lesu Christo; derföre
will jag söka den, och det st länge jag är till, och
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siulle jag förloras, sä stall det ste n>il» folen utaf
Ehristi korsi, i det jag ropar efter näd.

l. Se detta är ett ratt beslul? Om Nisä söker
näd, st siall det icke sie förgäfwes; ly alldrig blefonnu nägon syndare förlappad, som sökle näd wid
Chrisii kortz. Är delta edert hjertas spräk, sä har
Ni redan del i Christo, och Evangelii alla nädalöf-
ten höra Er dä till. Men alta Er, att Ni ej lä-
ter desta intryck förswinna, och Ni sedän siadnar i
en falsk frid. Sök derföre alldrig wederqwickelse hos
nögon annan, än hos Christum. Akta er, att icke
werldsliga omsorger, eller nöjen afwanda eder upp-
märksamhet ifrän Gudeliga ting, och att Ni genom
nägon synd mätte bedröfwa den heliga )lnde. Kom
ihäg att det är sagt: "Hwilken som sätter sin hand
till plogen, och ser tillbaka, han är icke beqVäm,
till Guds rike, luc. 9: 62,

Tredje Samtalet,

Äh. Jag hoppaö Herr Pasiorn tager icke illa upp,
«tt jag äter gdr beswär; men jag dnskar högeligen
alt st fortsatta wära förra samtal.

l. Ni behöswer icke gdra nägon ursäkt, min
Wän. Del skulle wara mig en glädje, om hwar
«ch en af minä öhörare wille göra mig samma
beswir, som Ni.

Äh. Jag kan icke ullrycka, huru mycket jag är
Er förpliklad för edra trogna underwisningar i de
förra Samtalen. Jag har rönl mycken wälsignel-
<e deraf för mill hjerta.
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l. Hwad tänker wäl nu om eder framsarna

lefnad?
Äh. Hwad min framsarna lefnad widkommer, har

den warit en fortsalt bana af synd och molsträfwig-
het mot en nädig Gud. Alla minä tankar, ord och
gerningar, hafwa warit syndfulla. lag har förr
tänkt, att, jag haft ett godt hjerta, men nu sinner
jag, alt mitt hjertas uppsät warit ondt allt frän
ungdomen. Jag har fatt eflerlryckeligen erfara, att
hjertat, ty'wärr, är den orena källa, ulur hwilken
allt det onda harftutit, som besmittat min lefnad.
Men wälsignad ware Gud! Jag tror, att Han en-
ligt sitt löfte, gifwit mig ett nytt hjerta och en ny
anda, uppfylld med gladje och hopp i tron.

l. Hwarpä hwilar dä edert hopp?
slh. Icke pä nägon ting, som jag sjelf har gjort;

ty jag har ej annat förtjent, an ewig sörkastelse,
utan blott pa lesu Christi tillfyllesigörelse och gäl>
lande förtjenst. Jag har förr trodt, att till min sa»
lighet nägot ankom pä minä gerningar; men jag
har nu en annan öfwertygelse. 'De Skriftens spräk,
som Ni anfört om Salighelen genom tron utan ger-
ningar, hafwa warit mig till mycken tröst, säsom
dä det i Tit. 3:5 7, heter: "Icke för rätFardig-
hetenes gerning skull, som wi gjort hade, utan ef-
ter sinä Barmhertighet gjorde Han otz saliga genom
den nya födelsens bad och den helige Andas förnyel-
se, hwilken Han öfwer otz rikeligen utgjutit hafwer,
genom wär Frälsare lesum Christum, pä det wi
siole rättfärdige warda genom Hans näd, och arf-
wingar blifwa till ewinnerligl lis, efter hoppet! "Det
jntryck och den glKdje, jag ttnt af detta och dyli'
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ka Skriftens spräk, är likwäl nu icke mer sä lifiig,
som den aldrafdrst war, och det gör mig ibland orolig.

l. När en själ ftlt öpnade ögon alt grundeligen
kanna sitt djupa syndafördärf, samt sin olycksalighet
Vtom lesum, och hon i denna sin förlägenhet str
erfara Evangelii, rika tröst och den gudomliga nä-
dens härlighct, sasom det synes hafwa warit med
Er, st är det icke owanligt, att en stdan själ osta
i borjan erfar en glädje, som är öfwer all beskrif-
»ing, och som blott kan kännas och njutas; men
denna lifiiga känsla af glädje är icke waraktig, utan
försätter själen smöningom uti ett mera siadgadt till-
Itänt» af frid och tröst. En oerfaren Christen ör fär-
dig att tänka, att dä han förlorat denna öfwerswäin-
mande glädjen, han dermed förlorat allt; men Hans
glädje är derföre icke mindre sann: twärtom är den
tnera stadgad, och äger mera bestand.

Äh. Men huru skall jag wela alt min glädje
ör af rätt art? Är det icke möjeligt alt jag kun»
de bedraga mig häruti?

l. Det är gansta möjeligt för Er att blifwa
bedragen i della ämne; ty uti liknelsen om fyra-
handa sädesöker, talas om folk, som hade hört or-
det med glädje, trodde lill en tid, men föllo äter
af. Är eder glädje sannfärdig, st härleder den sig
«f Evangelii rätta kännedom. Och om st är, kan
bäst dömmas af de werkningar, som deraf härfiyta/
stsom lill exempel, att Fralsaren blir i edra ögon
allt mera dyrbar och oumbärlig: att Ni anser Er
fjelf allt mera owärdig, och stsom den uslaste bland
syndare: att synden blir för Er allt siyggare och
Pyggare: att Ni kortzfäster köttet med desi lustar
«ch begirelser, saml af allt hjerta far efler helgelsen:
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att Ni kinner Er drifwen till att öfwa kärlek, goh-
het/ ödmjukhet, saglmodighet, tälamod, fördrag-
samhet, samt att Ni pä allt sätl söker befrämja,
cdra medmannistors limmeliga och ewiga wälfärd.
I synnerhet kan Ni weta, att eder glädje är af
rätt art, dä den waraktig, och alllid fortsar att
bära äfwannamnde frukler.

Hh. Men jag befarar att jag framdeles kuM
förlora den glädje och frid jag erhällit, och säledes
kunde räkä i en usel belägentzet. -^

l. Guds barn hafwa aNtid orsak alt frukta der-
före, ly deras glädje och frid kunna lätt minskas
och förloras. Della förorsakas af brist pä nllbör-
lig waksamhet, hwarigenom man äter räkar i synd.
Hwar och en synd, om den icke snart ängras, be-
kännes och blir förläten, förmötkar människans sin-
ne, sä att hon icke mer, med samma klarhet, som
förr, inser Evangelii sanning. Guds Ande bliswer
bedröfwad, och undandrager hjerlat silt lröstefulla
infiytande; och hos en sädan förminskas den glädjan-
de försäkran om barnaskapet hos Gud. Ger man sig
i denna siällning lillfreds, sä är det högst farligt.
Men om wi, förlägne deröswer, bekänne wöra syn-
der och otroheter, samt ä nyo söke Guds rad och
förlätelse, sä sä wi äter erfara, alt Guds Rike är
rältfärdighet, fröjd och frid i den Helige Ande Nl
skall finna alll detta noga siadfäsiadt genom Exem-
pel i DawidS händelser, som han sjelf bestrifwer i
32 och 51 Ps.

Äh. Jag märker häraf, huru nödwöndigt det
att man dageligen säsom en förlorad syndare mäste
söka nöd af Gud, för Hans Sons lesu Christi siuli>
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l. Ia witzl! och Ni mäsie se lill, att Ni alldrig
förlorar denna sanning ur ögnasigtet, hälst eder tröst
beror pä denna grundwalen. Det hander ofla, att
när Guds barn hafwa genom synden förlorat de-
ras tröst, att de dä taga sin tillfiykt ti!! sinä fram-
farna känslor och erfarenheter. De undersöka, om
de kunna sinna nägon grund hos sig sjelswa, hwar-
af de kunde sluta, att de aro Guds barn, och pä-
minna de sig dä nägon särdeles Guds näd som de
ätnjulit, sä söka de att dcrmed tillfrcdsställa sig, och
göra sig alltsä en falst tröst. Men räcker deras för-
ra erfarenhet icke sä längt, som de önska, sä aro de
utan allt hopp; ly hos sig sjelfwa sinna de ingen
grund dertill, och af Guds wiltnesbörd om Hans
Son kunna de icke mera himta nägon tröst.

Nh. Men är da en Christens erfarenhet utan all
nytta för honom?

l. Den är af mycken nytta för honom, särdeles
när han befinner sig i den ställningen, som jag nu
omnämndt. Öfwercnsstämmer Hans erfarenhet med
Skriften,sä stall han, om han rätt nyttjar den,
blifwa bragt lill älanka af det, som gaf honom den
första lrösten. när han kande sig i sitt förlorade till-
siänd. Han stall sinna, alt dä han säg sig blottad
af all Christelig erfarenhet, sä war det den
gen om lesu Christi fulltgöllande försoning, som gjor-
de ett sä saligt intryck pä Hans hjerla; och dä han
nu päminner sig, att denne lesus blir alltid ben-
samme , och att Han kan ewinnerliga saliga gö-
ra alla dem, som genom Honom komma till Gud,
samt att han alltid lefwer och manar godt för otz,
sä stall han deraf konna sig uppmuntrad, att wän-
da sig till lesum, för alt undfä förlätelse, icke sä-
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som en Chrisien, hwilken redan af näd blifwit frälst,
utan alltid säsom en förlorad syndare. Dä Ni sä
förhäller Er, skall Ni kunna halla hoppets bekännel-
se fast inlill ändan. Hwad Apostelen Johannes sa-
ger i delta ämne, fordrar eder uppmärksamhet. "Om
nägon syndar" han menar en Chrisien, "dä hafwe
wi en förswarare när Fadren, lesum Christum, den
rättfärdig är; Och Han är försoningen för wära
synder, och icke allenast för wära, utan ock för he-
la werldenes." i loh. 2: 1, 2. Härutaf se wi, att
Christne icke hafwa nägon annan rätt grund för sitt
hopp an den som stär öppen för werldens barn, som
ännu ligga under syndens magt, namligen lesu
försonings osser. Och det är allt hwad wi be-
höfwe,

Äh. lag ser häraf, att jag har mycket att >lära,
jag behöfwer ganska wal edert räd, i afseende pH
sattet, huru jag skall förhälla mig i denna synd-
fulla werlden.

t. Jag anstr det för min plikt, äfwen som det
alltid skall wara mit nöje, alt göra Er och alla
minä ähörareallt det biträde jag kan, för att hjelpa
eder fram till Zion. Hwad nu jag först i synnerhet
will bedja Er om, är, att Ni mätte göra eder kal-
lelle och utkorelse fast. Sättet huru det ftall sie,
beskrifweS otz i 2 Pet. 1: 5, n. Förgat alldrig, ut-
ur hwilket syndfullt tillständ Ni blifwit frälst; lät
ihogkomsten deraf uppfnlla ert hjerta med blygd: det
siall bibehälla Er i ödmjulhet för Gud. Matta Er
för alt genom en ohelig wandel bedröfwa Guds An-
da, att Han icke mä undandraga sig Er. Waka till
den ändan öfwer edert hjerta; emotstä de första bö-
jelserna till synd; haf elt waksamt öga öfwer qwar-
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lefworna af det hos Er inneboende fördcrfwet. !ät
hwar och en syndfutt böjelse, sifäng tanka, tröghet
i edra plikters uppfyllande, och försummelse deruti,
lara Er alt wara ödmjuk och warsam. Da Ni sä-
ledes mistlröstar pä Er sjelf, sä se upp lill Gud ef-
ler ett standigl understöd, likasom ett lilct hjelplöst
barn, i förwäntan att genom bemedling
ertMa biträde i hwarje nddens siund. War pä eder
post emot fresielser utan ifrän och innanifran; och
fäst edert öga i synnerhet pä den synden, hwaraf Ni
före delta aldralattast warit öfwerwunnen. Skulle
synden nägon gcing besegra Er, sä bemöda Er icke,
att förgata det, eller dölja henne i eder barm; utan
gä siraxt till Gud, och med blygsel öswer ert fel ä-
beropa Evangelii löften för äterwändande synder, i
afseende pä lesum Christum, säsom det fullkomliga
försoningsoffret och förefpräkaren hos fadren, samt
upphör alldrig alt kampa med Gud i bönen, innan
Han tillsagt eder bekymrade sjal frid, och Ni fattat
ett annu fastare uppsäl, att wandra Evangelio wär-
deliga. Bibeh.ill ett godt samwete. Om Ni har föro-
rätlat nägon, sä skäms icke wid alt erkänna del;
och sä längt i eder förmäga siär, gis ersäitning. .

Tank gerna och siiiigt pä Gud; npplyft hjertat lill
Honom, som ser in i det hemliga, och pröfwar hjer-
tat och njurar. Sök elt närä umgänge med Honom,
och bemöda Er derföre att draga edra tankar frän
jorden till himmeten, lill de ting, hwilka ej kunna
ses, utan med trones ögon, att Ni mä ledas och
upplyftas lill ett himmelftt sinnelag, sä att Ni äl-
skar Gud, och har uli Honom er förnöjelse.

I siället för edert fhrra fäfänga tal/ eder
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tunga hädanefter nyltjas till Guds ära, i det att Ni
förhärligar Herrans namn, tillbeder och priser eder
siora wälgörare, beröllar för andra hwad Han
gjort med eder sjä!, warnar syndare för deras sa-
ra, och uppmuntrar dem, att fnckla Gud, samt
bewisar frimodighet och alfwar i Hans tjenst. Wi°
sa det nya lifwet af Gud derigenom, alt Ni lefwa
i Honom, act Ni uppossrar Er till Hans tjenst,
och är fiitig deruli. Gör nägot för Honom, som
gjort sä mycket för Er. Eder tid och alla edra kraf-
ter ware honom uppoffrade, som offrat sig sjelf för
Er: anwänd alla eder sjals förmögenheter till ut«
öfning af kärlekens plikter. iät edert hjerta wa-
ta öppet för alla manniskor, fienderne icke en gäng
undantagne: lät dcha njuta edra förböner, eder
förlätelse; och war redo alt öfwerwinna det onda
med det goda.

Se aswen till, att Gudaklighclens kraft bewi-sar sig hos Er, uti ett samwetsömt uppfyllande af
edra plikter emot dem, af hwilka Ni ar omgifwen.
War wanlig och ömhjcrlad emot hwar och en.
Bland edert husfolk siicka Er sjelf säsom ett mön-
sier af mildhet, kärlek, och fördragsamhet. Bely-
ga dem eder omsorg för deras själar, sä wäl som
för deras kroppar, genom en gudelig och alfwar-sam husandakt. War noga och samwetsgran i he-
la edert förhällande. Gis hwarjom och enom det ho-
nom tillkommer.- dem statt, som statt bör; dem lull,som tull bör. War öfwerheten underdänig, att Ni icke
beswiker eder Konung eller edra medundersätare, ej
pä nägot sätt eller gynnar det hos andra, som sä göra.

Vmfatta i synnerhet med öm kärlek alla dem,
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som aro Christo uppriltigt tillgifne. De höra ie«
gentelig mening lesum till, stsom renade frän si-
nä synder i Hans Blod, samt gelgade genom Hans
Anda. Och för att uppmuntra Er till större fiit
uti detta troneS werk och arbete i kärleken, st se
osta med trones öga pä den härliga lönen, som
Er förbehälles, den ewiga, öfwermätlan wigtiga
härlighelen, som Ni skall erhälla den dagen, pH
hwilken Christus skall belöna de barmhertighets,
och körleks-werk, som blifwit gjorde i hanS Namn,
lika som de kömmit HoMM sjelf till godo.

lifwad af denna grundsats, uppmuulrad af dett-
na ulsigt, bemöda Er att wäxa till i kunskap och
renhet, Tro, Kärlek och Gudsfruklan, i mildhet
samt hwar och en Chrlstelig dygd. ----- Och
för att ännu mera förkofra Er i detta helgelsens
werk, st begana ftitigt den wälsignelse och näd,som ligger i ett rätt bruk af en offentelig och en-
skild husandakt, i Guds ordS hörande och läsan-
de, och.i en samwetSgrann utöfning af hwar och
en känd plikt.

Äh. lag tackar Herr Pastorn! jag ser nu ett
siort werk för mig, men hoppaS genom GudS
hjelp blifwa i ständ, att halla ut intill ändan.

l. Ni mä witzerligen wänta Er mänga swärig-
heter och mycket motständ. Wägen till himmeten
ar en wäg, och gär igenom mycken be«
dröfwelse: köttet, satan och werlden ärö starke och
ihärdige fiender, som med hwarandra äro pä det
aldra närmaste förbundne. Eder egen förderfwade
natur skall olllid söka förleda Er med sinä relel-ser, göra Er modfällb, och draga Er frän den
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ratta kosan t la, den skall alltjämt blifwa Er en
börda; edert eget hjerta skall wara eder siörsta
pläga. Och sä snart man blir warse, att Ni wikit
affränden breda wägen, pä hwilken folk i allman-
het wandra lill sitt förderf, mä Ni wänta att fa
hela werlden emot Er. Icke blott de ogudaktige

skola göra spe och narr af Er, utan Ni skall äs-
wen blifwa ett mäl för det folks hat och begabbe-
ti, som utwartss föra en anständig lefnad, ochsom blott halla sig till den Yltre Religions förfalt-
ningen. De skola länka inom sig, säsom fordom
Phariseernei "I det du st gör, i det du wiker af
frän den allmant antagna wögen, och yrkar en
owanlig strönghet, sä fördömmer du otz tillika."
Och desta twänne med hwarandra förbundna, köt-
let och werlden, kan sakan siyra med en beun-.
dransward skicklighet, och under tiden asmen sjelf
inskjuta onda tankar. Men blif icke försagd; Gud,
som iEr ett godt werk begynt hafwer, skall ock
Utföra och fullborda det. Christus lefwer alltid och
manar godt för otz: Han kan i hwarje swärighet
fralsa dem som gendm honom komma till Gud.
De helige Anglar skola skydda Er, och alla san-
na Guds barn skola omfatta Er mcd en öm och
broderlig karlek. De som aro med Er, aro fiere
an de, som aro emot Er. Dock war icke häröf-
wer ställ i edert sinne, utan tank pä Salomos
ord: "Sall ar den som städse fruktar;" Ordspr.
B. 28 : 14., och pä Pauli ord: wi bäre wara
häfwor uti lerkar. "Skaffer med fruktan och bas-
wan att I salige warden."

För att ännu widare uppmuntra Er till fiit och
waksamhet, will jag bedja Er högeligen att osta
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besinna följande GudS AndaS strmaningat i den
Heliga Skrift. "Sä förmanar jag nu eder, kä-
re bröder, wid Guds barmhertighet, att I utgif-
wen eder lekamen till ett offer, som är lefwande,
heligt och Gudi behageligt, edra siäliga guds-
tjenst; och häller eder icke efler denna werldena,
utan förwandler eder med edert sinnes förnyelse,
att I mägen förfara, hwad Guds gode, behage-
lige och fullkomlige wilje är." Rom. 12 : 1,2.
"Älster icke werldena icke Heller de ting i werldene
aro. Den der älskar werldena/ i honom är icke
Fadcens karlek." i loh. 2 : 15. "Weten I icki
att werldens wänskap är Guds owänskap? Hosom werldenes wän will wara, han warder Guds
owän." lac. 4: 4. "I ären icke edra egne; ty
I ären dyrt köpte, derföre priser nu Gud uti es
der kropp, och i eder anda, hwilke Gudi tillhö«
ra" 1 Cor. 6 : 2°. "Säsom I nu annammat
hafwen Herran lesum Christum, st wandrer i
honom; och warder rolade och uppbygde i honom,
och warer faste i trone, säsom I lärde ären / och
warec i henne rikeliga lacksamme." Colost. 2:6,
7. "Warer alltid glade. "Beder utan älerwän-
do. Warer tacksamme i all ling; ly det är Guds
wilje om eder genom lesum Christum" 1 Thetz.
5: i 5
Christo, st söker det ofwan till är, der Christus
är sitlande pä Guds högra hand." Col. 2 : 1.

"Och wanten det saliga hovpet, och den siora
Guds och wär Fralstres lesu Christi herliga up«
penbarelse." Tit. 2 : 13.














