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I. I. N.
/lHack dina farde i denna resone;

Nar jag fär beläglig lid der-
till, will jag lata kalla dig. —Sä
yttrade sig Felix. Drifwen af nyfikenhet
dock, hwad sager jag drifwen af nyfikenhet?

Nej; bewelt af Guds sörekommande Näd,
som betjente sig af denna Mannens nyfikenhet
för att wäcka honom ulur Hans säkerhet, aft
hörde Felix Pauli predikan. Han afhörde hen-
ne ock, likasom ännu i dag mängen afhör Or-
bets Predikan, med nöje, sä länge den icke
narmare rörde honom sjelf, än att Hans söf-
da Samwete kände sig ostördt. Men "nar om-
sider Paulus talade om rälifärdigheien och om
kystheten och om den tillkommank domen,
wardt Felix förskrakt." Han nödgades dä igen«
känna sig sjelf. Hans Samwete oroades af
tärande förebräelser. Han säg sig för all den
bralträdighet, han begätt, och alla de syndi-
ga wällusier, han njuiit, icke kunna bestäm«
för Gud i domen. Han att en alfwars
lig hela lefwkrnets förändring blef honom o>
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Nndwikelig, därest han omsider icke skulle gK
ewigt förlorad. Men i siället att därigcnom
läta upmuntra sig, att genast med lydigt hjer-
ta emottaga Pauli öma räd, i stallct att oför-
dröjeligen nu tänka pä en sannsfyldig bötlring,
trodde han sig annu kunna afwakla en lägli-
gare tid. Gack, sade han, gack dina färde
i denna resone; Nar jag fär beläglig
tid dartill, will jag läta kalla dig.
Förblindade Felix! War icke just denna dett
lögligaste tiden, dä du hörde Herran din Guds
röst? dcn lögligaste tiden, dä Gud nu rörde
ditt hjerta och du förstracktes t dilt samwele?
Hwar lase wi, att Felix nagonsin sunnit ett

lägligare tid? Men till allas wär förstrackel-
se och förwarning laseS Hans bedragna hopp
i Apostlagjerningarnes 24 Cap. 25 versen.

Älstelige i HErranom! Gud will
icke nägon syndares död. lesus har gatt för
alla i dödcn och med sin död förwärfwat otz
alla lif och salighet. Gud gör ock allt, att
wäcka syndare ulur sin sakerhet och förmä dem,
att blifwa omtänkte om sin ewiga räddning.
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Han rör ock ofta sä kraftigt wärt hjerla, Han
iclar med del eftertryck till otz i silt Ord och
wärt egit Samwete, att det ofla icke är möj-
ligt, alt längre blifwa känslolös. Wi nödgaS
alminstone se en stymt af wärt djupa syndg-
elände. Wi nödgas erkänna den faran, hwar-
ulinnan wi swäfwe. Wi satte ock osta under
känslan och erkänslan häraf med Felix goda
beslut. Wi föresätts ost alt wilja battra otz.

Men/ hwad hindrar wertställigheten? Är
het icke samma hopp, som insöfde Felix? Wi
tänke, wi sörmode ännu äga lid nog till ett
warf, ehuru angelagit och nödigt i sig sjelf,
likwal ännu stridande myt wära rädande lu-
siar. Wi wänte pä en bättre, en lägligare
tid. Wi wänte, och under wäntan häraf up-
skjutes bällringen ifrän den ena dagen till den
andra, frän det ena äret till det andra, tills
omsider Död och Ewighet komma för hastigt
vppä, och wi kanste aldeleS oförbättrade stäl?
las inför Guds och lesu Chrisii domstol.

Gud, upplys wära ögon, att de mätte
se! Herre lesu, rör du sjelf allav wära hjer-
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tan, att de mälte bewekas! Chrisielige Ähö-
rare! lag fäger det förut, jag will i dag öt
allas edca hjertan. lag will nyllja alt, hwad
i GudS Ord kan finnas rörande, alt wacka,
att röra, alt beweka eder, att i lesu Namn
bcsinna eder och icke.längre försumma, hwad
af de fleste kanske för lange blifwit för-
summadt. lag will lekna för mig sjelf och
eder den outsageliga Sjalawäda, hwarutinnan
wi siörte osi genom ett langre uppskof af wär
bättrmg. Ack, malle i dag ingen förhärda
M hjerta! Mälle Ordet i dag göra det in-
tryck pä otz alla, alt ingen alt iftän detta ö-
gonblick mätte längre wänta pä en lagligare
lid! Hör för lEsu Chrisii siull, da wi
dig ock nu härom bedje F. W.

Söndagens Evangelium,
Mallh. 25 : v. : i3.

I kannen redan, M. Äh. det betraktel-
ses ämne, hwarmed wär andakl i denna siund
Ml sytzlosattas. I hafwen ock hört hwad 0-

lwungen anledning denna dagens heliga Evan-
gelium ost derlill gifwer. De fäwitsta Jung-
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frur, som/ icke förr an wid Brudgummens an«
komst, blefwo omtänkte om den olja, hwarmed
de skulle upplysa sinä lampor, äro en lifiig
bild af de olyckelige, de förblindade, som här
lefwa i säkerhet och icke lanka däruppä, huru
de i döden och domen skola kunna bestä in-
för Herren sin Gud, föran han kommer, alt
genom döden framkalla dem lill domen. Mät,

te ock nu dessa fäwilslas öde wäcka otz lill om-
tanka om ost sjelfwe och wärt ewiga wäl, me»
dan ännu Nädaliden för ost warar! Det är
denna lärdom, som lesus Sjelf med denna
liknelsen päsyftar. Här blir icke fräga, hwem
som förstäs med Brudgummen? hwad som
menas med Vruden? hwad lamporna? hwad
oljan? hwad midnatten betyda? hwarföre just
lungfrur och hwarföre just tio nämnas? Alt
delta tjenar endast alt pryda mälningen. lär-
domen är ingen annan, an den lesus Sjelf
sluleligen nämner: "Waker fördenstull, ly I
"welen hwarken dag eller stund, när Menni-
"stoneS Ton är kommandeS." tärom dä ock
"nu waka! Belraklom:
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Deras Själ a-wäda,, som

sin Battring till en. lagligare tid.
- Men "Hjelp Herru lesu, hjelp du mig,

"Alt lag blir omwänd sirart till dig, Och
"förr en rättsint baltring gör, Nn döden stän-
"ger Nädens dörr; Pä det jag färdig sinnas,
"mä I salig siund att hädän gä," ProfPs.
B. 227: 7. la, att du darlill din 2lnde och,
dinkraft wardigas med dilt ord i denna stund
giswa, därom bedje wi dig, hör oh milde-
HERre Gud!.

Deras Själa-wöda är outsägelig,,
som uppstjuta sin Bättring
en lägligyre tid. Outsagelig,
ty de,t är owiht huru länge wi,
we«

"Hwad är wärt lif? Ett damb är det,,
"som en liten tid warat och sedän fölswinner"».
lac. 4:14. dagar äro en twär hand,

Gud, för dig, och milt lif är säsom inlet för
«big; Huru platt intet äro alla mennistor,

dock sä säkre leswa". Ps. 39: 6. Se wi
det icke dageligen? Se wi icke dageligen men-
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yiskor öfwerraffas af döden, dä de det minst be-
tanka, minst frukla? Sä manga af wärä ford-
na belanta, sä, mänga af dem, som fordom,
dellogo med otz i wära nöjen och synder, hwar,
M. Äh. hwar äro de? Oförmodadt rycktes de
utur wära armar. Midt uli deras synder ftam-
kalladeS de för sin Domare. De länkie lika-
som wi,, att, en gäng omwända sig lill Her-
zen, en gäng hättra sig. Men hwad blef af
heras uppsät? Döden gjorde det om, inlet.
Hwad stäl, M». Bröder, hwad anledning haf<
we wi att hoppas, det icke sammalunda
handa o§? Hwad dag, hwad stund kunne wi
nägonsin wara säkre för döden? Ho har det
upvenbarat alt döden icke redan i dag eller
i morgon kommer? Om han nu kommer,
ack are wi, redo? Kunne wi oförskräckte emot-
taga honom? Är det nu lesu Sär wi kun-
ne samna in?" Till en förberedelse sä sior och
wiglig som denna till Döden och Ewigheten,
ack, huru kunde sjelswa det längsta lifwet nä-
gonsin af off anses säsom längt? Borde icke
hwar dag, hwar stund, hwart ögonblick sorg-
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fölligt nyttjas, om wi än stulle kunna räkna
pä det högsia mäl, som nägon här i dödlig-
heten kunnat uppnä? Hwad därsVap siörre,
hwad raseri oförlätligare, än alt i den owitz-
het, hwarutinnan wi nu lefwe, i de dolda o-
rakneliga dödsfaror, som otz beständigt om«
gifwa, uppskjula bätlringen frän den ena da-
gen till den andra, srän nu till en lägligare
tid? Hwad hafwe wi alt räkna uppä? Hwad
annat än det Nu, wi nu lefwe. Försummas
detta Nu, detla ögonblick, denna dagen, huru
läit kan dödcn icke finna otz obereddc? Huru
lält kan det icke hända, alt wi dö i wära öft
werlradelser och synder? Och hwart tager dä
själen wägen? Hwad blir af wär föresatta
bätlring? „När Nädens tid en gäng är plait

Och du wid lif ej mera warder
Dä är försent; dä Himlens dörr lill«

; Till ewig tid, O mer än faslig
«längd"! N:o 409: 3. fördenskull,

; ty I welen hwarken dag eller stund,
HERren warder kommandes." Mallh.

24: 42.
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Outsägelig är deras Själa-wäda?

som uppskjuta sin bättring till en
lägligare lid. Outsägelig ty

genom uppskäfwet blir bättringen
alt swärare.

Hwad är det, som aflMer otz att utan
uppsläf bällra off? Jo, wi tycke, att bät-
tringen ännu är för swär, atl det ännu ör
för swärt att ingä i den kamp, som en alf-
warlig bätlring af off fordrar, tämja wära
häftigasie böjelser, sörsaka wära ljufwaste lu-
siar, lortzfäsia wärt cgit kött, och företaga
en sä sior och allman förandring af hela wärt
lefwerne, som till bättringen hbrer. Wi wän«
te därföre pä lägligare tid. Men, jag för<
säkrar cder, jag försäkrar eder 5 GudS och
lEsu wägnar, jag försäkrar eder , och en
dagelig förfarenhet, alles wär egen förfaren-
het och sä mänga lusende andras förfarenhet,
kan det bäst försäkra otz, att denna lägli-
gare liden aldrig kommer. Hr det swärt för
etz att i dag bällra off, i morgon blir del
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swärare, öswer-morgon ännu swärare, och
omsider kan det blifwa aldeles omöjligt.

Genom uppstäfwet blir bättrin<
gen alt swärare. Wi fä dä en sä
mycket större synda«längd att ängra

och begräta. Med hwar dag öke wi den-
samma. Med hwar siund göre wi otz siyl-
dige lill nya förbrylelser och synder. En
enda synd, när den ralt belänkes, o med
hwad änger, hwad sorg, hwad bedröfwelse
kan och mäste den icke uppfylla ett hjeria!
Hwad mäste da icke ficra, dagars, ficra mä-
naders, ja fiera ärs synder? Hwad sorg,
hwad ängest, hwad fruktan mäste endast
uppstäfwet af wär batlring äsiadkomma?
Af alla synder är denna den siörsta. Af
alla förbrylelser emot Gud, sr denna den
uppsäleligaste och förskrackeligasie. Ty hwad
göre wi, dä wi uppskjme wär bättring?
Besinnom det, M. K. besinnom hwad wi
göre. Wi wete war HERres wilje, men
wilje icke göra derefter. Wi höre lEsu
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kallande röst, wt förfäre Hans blodskraft l
wnr 'sjal, wi känne Hans Näde-werknin-
gar pZ wärt hjerla, men förqwäfwe alla go-
da rörelser. Wl känne huru nödwändigt det
är för otz att batlra otz, men föresätte otz
likwäl, föresätte osi rent uf, att annu icke
wilja bältra otz, ännu en tid lefwa ulan

Gud, illan dclakttghet i Christo lEsu, il-

lan lro, utan hopp, i synder och öfwer-
trädelser, alt öka synd pä synd, siuld pä
stuld, t wäntan pH en jamn afskrifning.
Kan det änses som swaghelssynd? Hwil-
ken Wille wi kalla uppsätelig? Och när en
syndare i ett sädant tillsiänd lefwat lu, tre,
fyra, ja kanste tio, tjugu och fiera ör,
kanste hela sin lifstid, och omsider stall
bätlra sig, hjelp Ewige Gud, hwad före-
bräelser mäste han icke känna i silt samwe-
te, huru belungad blir dä den utom dctz
nog swara bätlringen?

Genom uppskäfwet blir bätlrins
Zen alt swärare. Wi föblore ju läns
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gre ju mer all siyrka och hog bar-
li N. När uppsälet sörst är fattadt, är Ha-
gen ock wanligen siarkast och siyrkan lifii-
gast lill bcst werkställande. Men ju längre
wi fördröje, ju mer förswagas denna hog,
ju flera hinder uppkomma, ju siörre swä-
righelcr yppas; Smaningom förgäle wi al«
la «vara löften och faltade bcslut. Hog och
kraft alt nägonsin bällra o^, förlora sig
omsidcr aldeles.

Genom uppstäfwet blir baltein-
gen alt swarare. Synden winner
ju langre de§ siörreherrawaldeöf-
wer ost. Wi blifwe alt mer och mer in-

snärde i synden. Den blir smäningom
draglig; sedän aniaglig; däruppä förnöjan-
de; snart wärt ljufwaste yrke; omsider en
oföränderlig wane; sluteligen wär andra
natur. Och darpä är det witzaste delta,
Gud Sjelf bestrifwer slutet af alt: «Kan
„ock en Ethiop sörwandla sin hud eller en
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sinä fiäckar; st kunnen I ock nägol
godt göra, efter I ondl wane ären". ler»
12 : »2.

Genom uppskäfwet blir baltein-
gen alt swärare. Alla bättrings-
medel förswagas till sin werkan ju
längre ju mer. Guds Ord är i sig sjelf
kraftigt alt lrosia sjelfwa det härdasie hjer-
ta. Guds Ande arbelar sä oupphörligen pä

hwar och en själ, alt det osta fordras all
möda alt kunna döfwa sanningens röst.
Asynen af lEsu blodiga Korsi talar i syn-
nerhet med det eflerlryck om Guds wrede öf-
wer synden och Guds förbarmande Näd e-
mot syndare, att osia söga fallas att wi
säledeS öfwertalaS att blifwa Christne. Mcn
ju osiare wi alt delta höre, men däremot
förharde osi sjelfwe, ju osiare wi känne
Guds AndaS werkningar i wärl samwete,
men förqwäfwe alla goda rörelser, ju osia'
re wi satte wärt beslut, men uppstjute full-
bordan, j« mer blir hjertat känslolöst och
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drörligt emot alt, ju mindre behäller Him-
mclen nägot intagande och helfwelet nägot
försträckande för o§. Men, nör hwarken
Himmelens gladje eller helfwetets pina,
hwarken Guds inlill det nedersia helfwete
brinnände wrede, eller Hans i Christo lE-
su öfwerswinneliga Näd, hwarken lEsu
lockande bön eller sjelfwä Hans dödswän-
da mer kunna förmä alt beweka hjertat,
hwad blir öfrigt, hwad kan nu mer förbäl-
tra detsamma?

Aenom uppskafwei blir bättrin-
tzen alt swärare. la,mnste wi icke
fruktä, alt, hwad det lider, Gud
torde aldeles taga sin hand ifrän o§
och öfwergifwä otz i et wrängt sin-
ne, det wi ost sjelfwe berede med
wär uppftjutnä battring? Det är
sanl, Guds barmhertighet är oulsagelig.
Men, är icke Hans rättwisa det öfwen?
Hwad under om Han, sedän alla Hans

N-
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NädeS - anstalter till wär förbältring blifwit
föraktade, ali HanS tälsamhets och langmo-
dighets rikedom lange blifwit mitzbrulad,
wanwärdad och förtrampad af otz, Han län-
ge förgäfwes wäniat pä wär bättring, hwad
under, om Han omsider liksom "ledes alt för-
barma sig". ler. 15: 6. Ack, "farer icke mil-
le, Gud läter icke gäcka sig". Gal- 6: 7. "Hwad
skall man" heter det, "mera slä eder, emedan
I afwiken ju desto mer". Es. ». 5. O! M. K.
kannen I icke HerranS ord: big, sorr-
an mitt hjerta wänder sig ifrän dig". ler. 6:

8. Kännen I icke Herrans ord: Her-
ran medan man kan finna Honom." Es. 35:
6. Sä kommer bä en tid täggen det pH
hjertat, I alle, som nu sä samwelslösi upp-
sijulen eder bättring till en belägligare tid
sä tommer da en tid, dä Herren icke mer lä-
ter sig finna, en tid, dä wi lansie gjerna stulle
wilja göra bättring, men för otz, lika som för
Esua, rum mer gifwes M nägon bot och
bättring, ändock wi kanste med tärar derester st«-

b ke".
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ke". Ebr. 12: 17. Ack! huru närä, torde icke
redan mängen ibland ester sä länge upp-
sijuten bätlring, wara denna bedröfweliga ti-
den? O! M. K. betankom den wäda, i hwil-
ken wi siörte wär arma med lEsu blod dyrt

äterlösta själ! Huru kunne wi an längre wil-
ja uppstjuta wär bätlring, uppstjuta den-
samma lills han blir ännu swärare, om ic-
ke aldeleS omöjlig?

Outsägelig är deras själa-wsda,

som uppstjuta sin bättring till en
lägligare tid. Outsägelig ty

den tid wi kanste nu anse för den
lägligaste, blir det wisterligen icke»

Hwilken tid är det de fieste anse säsom
den lägligaste till bättring? Är det icke äl-
derdomen? Hr det icke sotsängen? Men
jag bedyrar inför Gud, och I stolen wid min-
sia uppmärksamhet sjelfwe se och öfwerlygas,
att ingen lid kunde till bättring wara min-
dre läglig.



) '9 (

Wt tanke uppstjula wär bällring lill äl«
derdomen. Men— ho har det sagt, "ho kan
~det försäkra otz, ali bck wi skole uppnä äl-

Kan döden icke äfwen sä lält i
den mast blomstrande äldern hänrycka otz?
Se wi icke äfweN sä Mänga, se wi icke tängt
fiere i den glada ungdömen blifwa ell rof för
döden, än Hldersiegne digna ned under sin bör-
da? Hwad grund hafwe wi dä för warthopp?
Hwad skil lill wär uppstjulna bällring? Gud
wet, hwem som af otz uppnär de är, som wi
bestämt för wär omwändelse? Men lät wa«
ta, alt Gud i sin längModighet har sä längS
fördrag med otz, och täter otz upphinna den äl«
dern wi nu bersöre älder-
domen den lägliga iiben lill bättrtng?

Blir det i älderdömen mindre swärl
alt battra sig? Ack nej. löngt swärare.
tängt swärare i afseende pä wärt försiänd, som
dä icke sä lält kan öfwerlygas. längl swära-
re i afseende pä wär wilja, som dä längi
swärare kan bewekaS. längl swärare i äfseetts
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de pä wär kropp, hwars bräckligheter dä os-
ta sytzelsätta alla wära omsorger. iängt swä-
rare i afseende pä wära jordisla sytzlor, som
dä fordra langt mera tid att as otz wärdas.
!ängt swärare i afseende pä de angelägenhe-
ler, som röra wärt hus, som ofta förorsaka
osi de plägsammaste bekymmer. längt swä-
rare i afseende pä wära anhörige och wänner,
som osta, för alt latta älderdomens börda,
borttaga de bästa stunder, hwilka nu lunde

och borde anwändas till angelägnare warf.
Och huru ökas icke deha nästan oöfwerwin-
nerliga swärigheter! Syndawanan har dä blif-
wit siarkare. De onda begären hafwa dä sla-
git fastare rölter. Werlden har dä ännu
mera intagit sinnet. Hjertat har dä blifwit
kanslolösare mot alla Nädens werlningar.
Wi se därföre sä osta den älderstegne utan
all rörelse kunne afhöra de härdaste Straff-
Prebikmngar och ömaste föresiallningar, som
ötminstone i war ungdom aftwingade ost än-
gerns tärar. Här sannas: hafwer sätt
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här och likwäl will han intet aklal."
Hos. 7:9.

Ingen mindre läglig tid kan nägonsin
gifwas tili bätlring, än äldcrdomen. El-
ler huru? Är det sant, att dä syndalu-
sien blir mindre? att wi dä hafwe
mindre retelser lill synden? Ack nej.
tat wara, att en förswagad älderdom hin-
drar otz frän witza grofwa lasters utbrott,
sä swäfwar lilwäl lustan i själen, när den
alt intill äldcrdomen fätt räda i hjertat.
Höre wi icke bärstre ofta sjelfwa de sfamli«
gaste gjerningar af älderstegne omtalaS med
siörsta förljusning? Se wi icke ofta älder-
stegne sjelfwe förleda ungbomen liN de brotl,
som deras utmärglade krafter dem hindra,
att sjelfwe utöswa? Och om det äro wista
synder, dem ärens wanmagt förbjuder, hu-
ru mcmga andra synas icke wara älderdo-
mens egenteliga tillhörighet? Enwishet, mitz-
troende, oförnöjsamhet, afund, girighet, o-
försonlighet, misttröstan, sirymiaktighet och
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ett högmodigl förlilande pä egen wishet och
förfarenhet, äro he mindre synder och min-
dre fördömelige, än andra? Hwar blir dä
den lägliga lidcn, wi wänle off i älder.do->
men at< bätlra otz?

N^j, ingen mindre läglig tid, kundo
gifwaS till bättring. göre wi, hä wi.

wär battring intill älderdomen?"
Wi beröfwe otz sjelfwe den enha och bästa
trösi, som dä lgn lisy wcira mängfaldigg be«
kymmer, en glad älanka af en dygdig ung«
dom och en wäl anlagd manna-älder, ett gydt.
samwete, som icke wet nägot yndt med sig.
Och hwad lankar kunne wi därjemle hysa>
om bättring, hwad tynkar om Gud, när wi
kunne begära, att, ftdan wi förnött de fro-
digaste och bästa är i, werldens och syndens,
tjenst, Guh sluteligen siall halla en bättring
till godo, som endast kan tillbjuda honom den
ömkeliga lämningen af en orklös älherbom?
M. Äh. jag fasar wid denna föreställning.
lag bafwar wid älankan af den själa-wäda,
hwarutinnan wi swäfwe, sä länge wi ännu



<z> ) 23 ( <Z>
uppstjute wär bältring M denna förmenla
lägliga liden.

Men huru ökes min fasa, min bäfwan,
när jag tänker pä sotsängen, lill hwilken
de fteste, äfwen wäl bland sjelfwa de mäst
älderstegne, ännu uppstjuta sin bättring?

Huru kunne wi taga för afgjordt, att
wi sörst skola bäddas pä sjuksängen,
förrän Gud stall kalla ost hädän? Kunne wi
icke äfwen sä wäl helt hastigt och oförmodadt
hänryckas af döden, och emellan wär sista synd

och wär sista dom blifwer föga nögot ögon<
blick. —'Men om ock Gud lägger otz pö ssuk-
sängen, huru wete wi, alt den sjukdomen, otz
förestär, blir en af dem, som smaningom ut-

märgla kroppen och lamna fjälen styrka alt

sansa och besinna sig? Falla icke de fieste
siraxt i början af sin sjukdom i en sanslolös-
het och förwirring, som gör dem ostickelige lill
all förnuftig öfwerläggning? Men om wi
ön pä sotsängen siulle i det längsta fä behälla
01l möjlig tanke-styrka, kunde därföre sot«
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sängen nägonsin blifwa en lämpelig
tib till bättring?

O: M. K. lat oh betänka den outsägeli-
ga själawäda, för hwilken wi otz blotlställe,
dä wi uppstjute wär bättring till sotsangen.
När kroppen nu mäste lämpa med wärk och
fweda och af swaghet är ostickelig äfwen till
de minsta sörrättningar, huru stall ett wärf
afgöraS, hwartill alla själens lrafter öro oum«
gängelige? När hjertat föga mer lan ulstä ut-

roartes plägor, huru slall det kunna uthärda
samwetels qwal? När genom Ksningen syndtn
blifwit till en mana och »vanan till wär an-
dra natur, huru skall den utrotaS och förän-
dras pä en gäng? När pä en gäng allt, hwad
som kan tänkas fasligt och kallas förslräckligt,
i samwete och hjerta wäckes af älankan pä det
framfarna, känslan af det närwarande och sö-
reställningen af det tillkommande, huru blir
det mdjligt, att företaga och fullborda den
alt hitintills uppsijutna bättringen? Hafwen
I icke warit närwarande wid andras sista stun-
der? Päminner eder, huru wid de flesteS so-
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tesäng tillgär. I början af sjukdomen smic-
kra de sig sjelfwe och smickra dem andra, att

de skola äterwinna hälsan. Och under detta
hopp tänka de hwarken pä Död cNer Ewig<
het, hwarken huruwida de redan gjort eller hu<
ruledes de nu skola göra nägon bätlring. Om«
sidcr ölas plägorna; sjukdomen tiNtager; höds«
teknen wisa sig; och man nödgas gifwa dem
Mkänna, att de böra om sitt hus,

de mäste dö." Es. 38: ~ Dö? Ack!
hwad förslrackelig tidning. De skola dö;

det hade de ännu icke förmodat. De sko-
la dö; och likwäl är ännu sä myckct, som
de hafwa oafslulit mcd Gud och werlden
Werlden hade i deras hälsodagar mäst sytzel-

satt dem; beras werldsliga angelägenheter ä-
ro ock nu de första, som pätänkas. Emed-
lerlid aftaga krafterna, döden nalkas alt mer
och mer. En ömsint wän bcder dem slä werl-
den ur hägen. Med tärar beder han dem be-
sinna alt hädän maste." Men hwarutin«
nan bestär nu menniskans wanliga beredelst
till döden? hwarutinnan bestär den bättring^
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nan bestär den bätlring, de dä göra? Jo, en
HcrranS tjcnare päkallas; men ofta hwar-
ken känner han nu den sjukas själa-författ-
ning, «j eller hai den sjule nu mer styrka och
mod, alt för !äraren sjelf yppa densamma.
i)fta ar han darföre willrädig hwad han skall
säga, huru han siall lala. Sallan sir han
ock med den sjuke lala allena / och in mera
sillan wägar och lan han nu tala med honom
ollt, hwad han wille och borde. Wänners
fruktan, täkarens warsamhet och ofta sjelfwa,
den döcndes swaghet afbryta de ömaste och an-
gelägnaste föreställningar. Nägra pämin-

nclser afhöras. Nägra sorgsna lärar gjutas.
Nägra heliga lösten gifwas. Nägra afbrul-
na suckar fällas till Gud om förbarmande och
Näd för lesu stull. lEsu Nallward äsiun-
das, och huru ofta anammas den nu af en
mera död yn lefwande, ulan minsta länsla
och rörelse i själ och hjerta? lilwäl tro de
fiesie sig därmed kunna godtgöra allt, hwad
de i hela sitt leswerne bäde emot Gud och men-
nistor brulit, och winna en osiridig arfsrätl
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till Himmel och Salighet. Ack, när wil-
je wi, Christne, upphöra med sä förwända
begrepp om den dyrbaraste och wisaste inrätt-
ning, som wär dyre Frälsare sjelf instiktat
till häde hjerlyls och lefwernets sanstyldiga
förbättring, meh sä, sörwände bcgrepp om

hen bätlring Gud äskar af otz? Wid Brud-
ZumwenS qnkomst bleswo ock de fäwitste lung-
ftur förlögne, huru de skuNe fä sig olja till
sinä lampor. Men singo de nu nägon? Ack
nej. Guh röre, Gud wäcke otz alla, att

i tid betänka huru swärt, om icke omöjligt
het är pä sylsängen att göra battring!

Betänkom« ack betänkom för hwad sjä-
lawädg wi blottställa ost, dä wi uppsijute wär
hötlringtill sotsängen, la, om ock hätlringen
yä sotsängen icke wore sä swär, om den icke
wore omöjlig, sn är och blir han hock alltid

jag mäste del siämns till min och eder för«
äroch blir han alltid alldeleS

opälitelig. Ingensäge: är ett härdt
tal." loh. 6: 6»> Sägom och erkännom fast



<s» ) 28 ( <z>
mera, att det ar härdt, oförfwarligt och grymt,

att, oaktadt alla de dma och lrasiiga bewe-
kelseS grunder wi hafwe till bättring, oaktadt
Gud sjelf pä allt möjligt sält dageligen will
lätta för otz wär bättring, oaltädt wi af bät-
tringen redan har i tiden hafwe och kunne haf-
wa den ljufwaste och störsia nyttan, likwäl
uppstjuta wär bättring och säledes sjelswe upp-
säleligen bloltställa otz för cwig själawäda.

Huru kunne wi nägonsin sörsäkra otz sjelswe,
att den bättring wi göre pä soiesangen ar upp-
riktig? Kan den icke till aswenlyrs wara en
blott roerkan af dödsfruktan? Kunna de goda
rörelser, wi dä kanne, icke höra till de stygli-
ga, som gä lika hasiigt, som de komma? Hwad
utrymme hafwe wi nu alt sädana frukt,

bättringen tillhöra?" Match. 2:3.
lag nekar icke och kan aldrig neka det wäl-
görande intryck sjukdom osta genom Guds Näd
kan ästadkomma pä ett menniskohjerta. lag
wet, jag har det sjelf mängen gäng till min
egen uppbyggelse och glädje förfarit, huru män-
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gen Hell annorlunda pä sjuksangen dömer om
werlden, om Gud och Ewighelen, an han
de i sinä hälsodagar. Möngen, som ock där-
före ifran sjuksangen med siörsta skäl räknar
den stund han först wäcktes till en alswarlig
eftertanka, den stund det först blef bättre med

honom. Men huru mänga se wi icke tillika,
som pä sjulsängen i lrangseln emellan lif och
död, med de hetaste tärar begräta sinä syndcr,

med det warmasie nit alalla Gud om Näd för
lesu stull och gifwa de heligaste lösten om sitt
lefwernes förbällring, föga älerwinna hopp om
lif, föga äterkomma lill HHlsan, förän allt är
förgäiit, hwad de lofwat? Och hwar, M.
Älst. hwar har Gud lofwat, att, sedän en
syndare förslitit hela sitt lif i synder och la-
sier, föragtat och sörkastal alla Nädemedel till
sin bätlring, uppstutit densamma ända in pä
sotsängen, ända in i de sista ögonblict af sitt
usla lif, hwar har Gud lofwat, att han om«

sider likwäl will älnöja sig med den usla bäl«
tringen syndaren kan göra pä sotsängen, hö-
ra de häpna suckar blotla dödsängsten ännu
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kan ulprästa, och, oaktadt all Hans längwai
nga obotfärdighel, oaktadt all Hans sjelfwil-
ligt uppskjulna bältring, lllldela honom ds
heligas arfwebel i Himmelen? Ingen äbe-
rope sig Röfwarens exempet. Det höret icke
hit. Wi tänne icke Hans söregaende sjalai
fölsaktning. Wi kanne icke hwad som tatt
hafwa forltdl honom till Hans brott. Wi
kanne lcke om han Nägdnsin tillsörene «barti
wäckt. Wi känns icke om han lillförene nä-
gonsin fatlat eller kunnot fätta Nägöt Uppsäl
dm bättring, men delsamma uppstjulit. Och
Utom allt belia blit Hans exempel HHt i ällt
afseende ett exempel utan ejcempel. Meb ty«
deliga ord siär det daremot strifwiti

kan ingen se HENren.'' Ebr. 12 t

14. mennistan sär/ det statl hon ock
GI. 6: 7. I lefwett ef-

.,ter kötlet, ft stolen I dö; men om I
löltsenS gjetningar med andanom,

t,sä stolen I lefwa." Rom. « : »3. lag
baftvar. Föga war Brudgunimen kommen,
sä kommo ock de ftwitsta lungfrur. De



4> ) Zl ( <z>
ropade: HERre, lät upp för

Men swaret blef: lag
eder intet." Förgätom, ack förgä-

tom icke, förgätom aldrig den outsägeliga
fjalamäda, för hwilken wi blotistalle o§, dä
wi uppstjute, kanste ännu endast nägon en,

da dag, nägot enda ögonblick an längre upp-
skjuie wär bältnng lill en lägligare tid.

! M. K. ,Mu är den behageliga
Nu är Salighetens dag." 2. Cor.

6: 2. Ännu stär Himmelens dörr öppett
för osi. Hnnu äro GudS kärleks-armar ut-
sirackle mot otz. Ännu mansr lEsu blod
godt för otz. Ännu wänlar och arbetar den
ewige Förbarmaren pä wär bäitring. Mat«
le ock nu, hwad i dag blifwit sagt, icke för-
gäfwes wara sagt!

I, som olyckligt wls allt hit in-
tills albeles uppskjutit eder bättring,
mätte nu den själawädan, hwarutinnan I
swäfwen, i lEsu Namn wäcka och beweks
eder, alt ifrän denna stund icke längre wänla
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pä nägon lögligare tid. du will gö-«

gör snart." dag, i dag sann bot och
gör, Ty öppen fiar nu Ewighelens

N:o 407 : 12.

I äter, I lrogne Guds barn, I
redelige lesu wänner, som redan gjort den.
försia bättringen och med en förböttrad lef-
nad ödagalaggen, alt I hören lesu Christo
M, mätte ock nu beraS själawäba, som upp«
stjuta sin bätlring lill en lägligare tid, för-
mä och uppmuntra eber, alt albrig bliswa trö-
ge och försumlige i den dageliga baltringen,
som edra ännu widlädande swagheter och syn-
der göra oumgangelig. Waker lwärtom och
söker att genom lesu Nöd alltid med glädje
kunna ga eder Sjala-brudgumme lill möles,
när som hälst han kommer.

Ingen M. Ah. tillöle sig än widars
nägot uppsiäf. Sker först Ett, sa följa snart
fiere; och emedlertid kan Nädatiden wara all,
och detta kan hända, den sisia Predikan,
som kallar oh lill bättring. Amen!






