Z ZEsu Namn!

Mriheten hwar ttl wi kallade
arc, säsom den förnämsta orsal,
Mrfore wi börc tacla
ochlofwaFud,
Utl

Mgmästo Vrcdikan,
-
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H, lohannis Döparms Dag, är 1760,
EnfalVcligen

FöttstHlv

Z tlbo Gem-Oyrka,
Och
Scdon »Zgot lilstt / same eftcr Dundan lil Trpckel
UtZifwcn

l»oc. lrid Kongi.
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c^v^^lllNN.
ÄB3/ Tlyckt hos ja». Qiili«io?ii. ki>««c«ei.i., >76i.

sawns

magt bedrssiva, Min
Kj kan mig dsden «ch
gll
dem
sin kraft bersfwat: r?är jag inIGsus hafwer
somnar, Han mig omfamnar, <dch för mig til den trpgZa hamnen, i glädjen.

Sälunda öpne wi/ med en/ genom lEsum/ ifrän

satans magt och syndenes träldom/ befriad/samt sig ders
öswer innerligen frögdande Sjcil / denna wär GUDi
gade andnkt pa denna stundene/ i det Stora och i M
ewighet Högtloswada Tre<Enhetenes/ GUDs Faders/
Sons och den Hcllge Andes Namn/ Amen!
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,Hre Brsder,

ser til,
fälle,

at

I ären kaZlade

til

icke laten frihetena
H genom

frihet: alienast

gifwa töttet til-,
tjener
utan
den ene den»
tärleken
andra. Med denna märkeliga.utlätelfe tiltalar Apo-

stelen Paulus sine kare Galater, mi Sände-brefwel
til dem och detz s: Cap. iz. v.
Til at ratt fntta och grnndeligen förstä den samma, är nödl'gt>
«t wi med nägra ord omröra bestaffenheten af Galaters Christendoms tilständ, den tiden Paulus siref til dem detta sit Bref. Land?
stapet Galatien, mi mindre AsieN/ beboddes i Christi tid,
dels af Hedningar, dels ock ludar.
Desse hade, senomCap.4iB.

Pauli ofömutna Predikan ongefar 17. Rr efter Christi "p-;'2;/«4<'
Himmelsfärd, blifwit omwände' M ~den sauna Christna
mn, hwilkms s:ne Hufwud-Artiklar aro, nämliM 1.) At men<Ap.G..b:6.
,

?N3

)

(

«?7>

mstiorna endast, genom trona pälEsum Christum, kunna i tiden
erhälla syndernas förlätelse, och i ewigbeten blifwa salige; och 2.)
At denna tron, eftcr erhällen frihet iftän syndachördan, bör wisa sig

aga lff, genom en offrymtad dvgde-wandel, eller rättstaffna körlekswärks utöfwande; hwilket äfwen nödwcmdigt ster, när och sä länge Själen är stadd nti nädenes ständ. Om desse 2.ne Grund- Artiklar, woro de Galater, i början ässin omwändelfe, sä wäl underrättade, at de höNo Paulum, hwilken dem härom nnderwisat, <A
«ap.'4:»;, kar, at om det hade möZeliZit warit, hade de sinä ögon uttagit, och gifwit honom. Men de blefwo ei länge efter Pauli
Cap. i: 6. afrcsa iftän dem, ständande uti denna l.yckeliga belägenhet, för
an Samit) menniffjowas sällhets afsagdaste fiende, sä har,
e. 1:7. 2:4. annorstades, genom sinä wärktyg, falste Lärare eller Apostlar, de
2.Cor.il:i;..der wäl wille anses för rätte Christi tjenare, men dock i sselfwa warM1.2.'21..ket sökte efter sit eget, och icke det Christo tilhsrer; förän,
säger jag, han genom dem, sökte föra mänga af dessa menlösa hjertan, och bragte dem jämwäl iftän sanningenes och salighetenes wäg,
pä 2-.ne til fördömelsen ledande willo-stigar, hwilka strida twartemot deförenämde 2.ne Ehristendomens hufwudsakelige Läro,pun?ter. Tv desse fatste Lärare föregäfwo, -at saligheten ej kunde erhallas endast genom trona pä lEsum Christum, man at der til afwen
Lagsens gerningars, isynnerhet Cerimonial ffa Lagarnas,
«p. 2:4-,sordrades
förnamligast
Och sedän mänga pä
Omstärelsens i M tagande.
4:10. 512., »ch
cap. i. detta sättet, woro pä nytt fangne under träldomsens ok, det
ar, öfwertalte at halla Lagsens fordringar, säsom nödwändiga til
«p. z: 4. saligheten: st föll igen en annan del pä den andra stora afwägen,
nämligen den mente, at emedan Fralsaren hade för dem upfylt Lagen, och de genom trona giort sig delaktige af Hans tilfyllestgörelse, st ägde de nu mera til»tänd eller frihet, at lefwa huru dem behagade, utan at behöfwa inratta jm wandel efter GUDs MoraliCap.s:is. jämf. 2.Pet.2:lZ.
sta Lags förestrift.
2:ne
grofwa
willsarelser wederlägger nu Apostelen pä et
Dessa
fortraffelig.it satt, nti detta sit l?ref til dem. hwilket min med siäl
kan säga innehälla karnan hela den H. Skrift, och fölgakteligen
jämwäl hela wär salighets Lara. Han ä<daga,lägger, m Cerimonialiffa Lagarna förnämligast woro gifne til den audan, at de stulle afbilda och föremala den tilkommande Mcgias, föra och drifwa stiledes ludarna at söka saligheten uti Honom, och ej mi sielfwa La-

som

>

as

gars

zarnas hällande; men at, sedän Han redan

war ankommett i köttet,
de, sä wal som Hedningarne, utan all orsak, läto öfwertala sig,
at i alt taga del)a wedertorftiga stadgar. Han wisar pä et öfwerty-«»p. 2:;. 4:
genom lag-l^z.följ.
Zande satt, at mennistian icke warder
sens gerningar, utan genom tröna pä liLsum
stum. At ingen med sinä gerningar kän beweka GUD at göra
sig. salig, och än miudre
winlagga sig
om at hälla hwilken L:g som halst; orsaken är den, at mennisiian efter fallet, ej mera förmär, til alla delar, sä noga eller til all
den högd hälla och fullgöra Lagen,
GUDs helighet och rättfardighet fordrar. lEsus Christus har til alla delar, pä det nogastecap.;:,«,,«.
upfylt Lagen för alla menniffior, och den
genom trona tilägnarßom.B:,.
sig denna tilfollestgörclsen, den kan endast blifwa salig. Han har
'

som

som

mennistiorna fria frän Lagsens, syndsens, diefwulens och förgangelighetenes traldom, och derföre sager hau jämwal sselfom sig:
<vm Sonen gör Oder fri, sa <iren H rättsliga sri.
I'H8:;6.
gjort

Men säsom Apostelen förtraffeligen drifwer denna delen af wär
falighets-lära, at tron allena gör salig, och det förnamligast i de
4 första Cap. af delta sit brcf; sä ä-sido sätter han icke eller ä den
andra sidan, at förmana de Galater, samt derjämte alla rätta Christna, och deti synnerhet nti brefwets stte Capitel, at de icke allenast
mätte blifwa ständande uti den frihet, med hwilko Christus otz friat
hafwer, utan ock för ali ting til, at de icke mitzbrukade denna frihet tilat
ondstona med, som Petrus talar; detär, de
lPet.2:i6,
de ej tänka, at de uti detta sit andeiiga frihets tilständ, stullefä
lefwa utan all Lag, efter den hos dem annu innebocnde köttsens eller
förderfwets och syndiga wanartens lusta; Ach nej! utan ehuru de
worofrikände frän det för dem nu mera omögeliga Lagsens upfyllande, och den förbannelse, hwarmed Lagen hotar alla dem, som hmne ej til alla delar, och pä det nogaste halla, ft woro de dockej
srikande frän denförbindelse, at/ sä mycket de genom nädens kraf-

se

kunde ästadkomma, lefwa efter Lagens föreffrift (g). Deras
frihet borde ej förwandlas i sielfswäld, utan wara Lagbunden. Deras tro borde wisa sig lefwaM genom gerningarna. De borde i
görligaste mätto utöfwa en ren och ostrymtad kärlek, hwilken. är« Col. ;:i4.
fullromliZhetenes band och L.agsenZ fullbordan, och för öfrigt Rom.l;:io.
A 2
inter

.

(,) «1,t12

ur I»

Dc

8r«lc.

si l.il. L2P.

ly.

som
som

inyerligen och hjerteligen tacka Gud,
försat dem uti det frla
«p. 5:6,^4,,'tilMnd, hwaruti de, för den brist
hvs dem härutinnan fans,
ej behöfde frukta sig och angstas för Lagsens fördömande kraft.
Si, detta är nu,
Själar, hwarpä Aposielen
systar, och hwilket han Mr M sine kare Galatce til milmes uti
de anförda Ingängs örden, dä'han, först saZer: Räce Brsder,
wil!es)an,fZsa, I, mine kaI ären kallade nl (l?) frihet,
nu aren Mde uti et ömkeligit tilstäud, i det I,
r.e Galater,
troärt emot min alfwarliga förmaning, länt förfsra Eder iftän det
Ewangelium jag för. Eder predikat; Eder,
sä högeligen alffat
<«p.4ils.' mig i början, och
dä togen fä hurtiga stcg pä den ratta wägen,
«p'. 5:7.
Eder alstar jag än, och kallar Eder derföre brödcr, ehuru.min kqrlek ar bcblandad med mycken sorg och angstigt bemödande, at bcfor<ap.4:i9. dra eder omwändclse iftän de willostigar, pä hwtlka I afwikit.
Ach! erindren Eder innebället af det Ewangelium om den kortzfaste
lEfus,
laf niig hört hafwen. Han ar den, uti hwilken alla
upfylte', och hwilken för Eder Zjort
Ccrimonialtsta lagar aro
GUDs Moralista lag tilfyllest. I aren af mig budne til Hans deläktighet, och minröst hafwen I jämwal ätlytsc). Genom Hans
tiifyllestgöcelse, den I med trona i början omfattat. woren I dä
sörfttte uti et frit tilsiänd, hwaruti I ej mera behöfden i alt taga
Cerimonialiffa Lagarna, icke eller soka eder rättfardighet och salighet genom den Moralista Lagenshällande. Blifwer nu, kare
Bröder, ständande uti den srihet, med hwilko Christus otz
friat hafwer, och hwartil I kallade aren; och laier Oder icke
W,l:i.
nytt fangas under träldomsens ok; ty om I, efter edre
förförares ingifwelser och öfwertalande, antingen än welen i akt ta,
ga Cerimoniatista Lagarna, eller i den afsigt hälla Moralista LaZen, at derigenom erhälla saligheten, sä förgripen I Eder högeligen
til den ändatl
emot GADs wishet, godhet och rattfärdighet,
fänt sin Son i werldene, och lätit honom undergä kortzens död, p
«p
I genom honom stulle uti frihet förftltte warda, och fä barna,4:4/5» stavet. Men blifwen icke allenast ständande uti denna frchet, utan
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see til(6)sager hatt widare,

at I icke Uten frihetena Zifwa
tsttet tilfälle, utan genom tArleren tjener den ene dem
dra; det är, ansen icke för en wilkorlig sar, om Affolen lefwa efter den Moralista Lagens förcffrzft, eller ej, ftdan I icke mera aren
stadde under lagen. Tanken <j, at goda wärk 06) gerningar nu>
mera icke af Eder fordras, utan at Imi dctta tilständet fän lefwa

Cor.p:«.

och frit utöfwa edra syndiga lustar och begärelser,
eder
emedan
Rterlösare fullgsort Lagen för Eder. Ser til och
lvakter Eder at en sädanjinbilning ej besmittar eder wandel. Ware detze tankar längt borta ifrän Eder. To I ären icke allenast sä--R0m.6:11,
l2,följ.
förnuftige Creatur altid ffyldige at lefwa efter Guds Lag, utanz M«l.
i:6,
detta fordrar afwen den kärlek
I GUdi, och efter Hans befall<'
ning Eder inbördes ffyldige ären, för det cmdeliga goda I, af ho, iRom. 8:12.
nom ätnmtit. I tunnen icke eller annars wara ägare af den
vch lefwande tron, blifwa beständande uti nädene, och rätt aga den§
ändeliga friheten,sämt erhälla den ewlga sallgheten. Eder Frälsares stora kärlek krafwer likaledes detta. la, I ä-daga-läggen i an<i DM.4:B.
I°h.;: ;.
nor handelse at I hallen före, det Christus med fin död, med
l Cor.;: 14,
Lagsens tilfyllestgörelse, förwärfwat Eder tilständ at utan afffy
15.
fä synda, hwilket i bögsta matto <lr gud, löst. Derföre, tH-, i10h.4.-IY.
til, at Ie cap.2:i7.
reßröder, I ären kallade til frihet: allenast
icke läten frihetena gifwg töttet tilfälle, utan Zenom kärleken
tjener den ene dem andra.
Själar, Hsom Paulus betygade at de Galater woro kallade til frihet, ,sä kan man ock i fierahanda af,<
seende, saga det
om otz. Ack Zifwe allenast GUD! at
ingen ibland otz ffulle finnas,
af den frihet hwartil wi
kallade äre, Wille taga sig tilfälle at urföra -sig, säsom ffulle dem
frihet ägandom ingen Lag wara. föreffrilwen, eller
ffulle de
ffyldige
noga
i
wara
den
sig
at
rätta
ötminftone
efter
at det ej Mätte finnas iblmtd Christna,
Gifwe GUD! sager
antingen gf friheten wilja göra
vch ibland Swea-barn sädane,
sielfswäld, eller ock, ej ratteligen öfwerwagandes del) förmoner, wara och blifwa tralar, dä de aro och kunna wara ftie; utan at hwar
utan all lag,
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som
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ser

samma

som

som

samma.
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för ss adel och sior förmon, hwar,
och en haldre mätte anse ftiheeentilbörligen
stäud,
aldrig
wi
äre
i
at
wörda 06) prisa GUD,
före
ja, för den förnämsta orsak, som bör upmuntra 06) beweka oi), at
of alt hjerta tacka och lofwa honom. dag
äre sinnade, at genom
Däwi, wärdaste Hhorare, i

GUDs näoiga biständ, tala om den frihet hwartil wi tallade
äre, sasom den förnämsta orsak, hwarfsre wi bsre tacta och lofwa GUD, stal wär andakt därmed underhällas,
at wi nägot omstandeligare öfwertyga

gen

af denna sak.

hwarandra

om

fanningodhets Rälla, forläna

Men du 3.jusenZ Fader och al!
otz, <l smse sidor n<Zd och wälfignelse til detta wärt wälmenta och gudeliga företagande! 2>ät wärt enfaldiga arbete IFnda, näst dm ära, til w<ir Själs sanna upbyggelse och fsrbättring! 2.är otz i synnerhet s<i fsrst<i och wärdera den fti<
het hwaruti du huldaste Frälsare otz sorsat hafwer, at wi
dig derfore l)<lr i trone rätteligen wsrda mage, och sedän
d<ir med alla Helgon siunga dig et oafläteligit Halleluja!)!
Wi fortfare med wär hjerteliga bön och äkaUan, hör otz för wär
mägtige
och frihets Aterstallares fful: Fader w<jr lc.

Ewangclium, Luc. i: 57. u.
Om wi, XVälsignade Hhsrare! med nägon upmärksamhet
öfwerwäge Zacharie Lossäng/ uti HöMsdagsens H. Ewangelio,
wi umn synnerlig swärighet finna, at dch hufwud innehäll
sä lära
gär derpä ut, at Zacharias uti en Provhetijk anda, hjerteligen pri,
sarochlofwar GUD derföre, at den tiden war förhanden, dä he-«
la werldenes Fralsare stutle födas, och hwilkens ankomst i köttet
GUD i gamla Testamentet, genom de H. Pattiarcher och Propheter, hade gifwit mänga löften och försäkringar. Han siulle nu wift
serligen med dtt första infinna sig at utföra det wärk,
han i ewighet sig ätagit hade, emedan Hans förelöpare Johannes Döparenredanwar född, hwilket enligt Malachie Prophetia, borde ffe
Ma1.4:5- förut- Johannes borde i och med Klie anda och traft, gä nast
Matt.n:i4l.framför Metzias til at bereda Hans wagar; det ar, han stulle icke
tuc. l: 17. allenajl gifwa GUDs f-lk kunstap om deras salighets uphofsman,
mennistiosiägtet genom
lillika med den owsrderliga salighet

som

som

Hans

ankomst i werldene siulle tilfalla, Utan ock meddela dem underwisoch pä hwad satt de af denna salighet kunde blifwa delaf denna salighet war i synncrhet den, hwaraf
frögd
härrörde, och som upwäkle Hans hjerta til et
siora
ZoäMie
innerligit losssuugande. Sjelfwa saligheten sager han igen daruti
ning, huru
aktige.

bestä, at GUD hafwer up:attat et s.ilighetenes ellcr faliggörelses
Horn; det ar, ej allenast af ewighet mläfwat, och i tiden osta försäkrat, at Hans Son siulle antaga mennistlig natur, utan ock lätit
den tiden infalla, dä detta-lnnan kZrt siulle för sig gä, eller han
komma til at förlotza sit folk, och frälsa dem ifrän.deras owanuers
hand; ingalunda menandes, at Metzias siulle blifwa, silsoin siörsta
delen af ludarna wäntade, en werldflig Herre ochKonung, hwilken stulle fria dem ifrän de Romares öfwerwalde, och igen upratta
för dem en fri Republik, Ack nei! utan at han siulle frälsa dem isrän deras andeliga fienders walde, srän satans och syndsens ttäldom; kalla ej allenast luda folket, utan ock alla andra mennisiior
til at taga del mi den frihet han förwarswa siulle, och jämwäl i
emot taga och rckt anwanda kallelsen/
sielfwa warket göra dem,
af den samma delaktiga.
Wi sinne säledes, Andättige Hhörare, af det
anfötdt
är, at sä wal förnämsta innehället af Zacharie Lofsäng,.som ock
det, hwilket i Förberedelsen redan omrördes, Zifwer otz i dag en
ötwungen anledning, at efter den näd GUDs Ande förlänandes
warder, uti Christelig enfaldighet och walmening öfwerwaga:

som

som

Friheten htvartll wi kallade <lre / sasom ren
sörnlimsta orsak, hwarföre wi böre tacka och
lofwa GUD.
Ämnet innefattar tydeligen

2:ne Delar. Wi wilje säledes:
Tilse, hwad tned denra Frihet fsrst<!s.
2:0 Bewila
at den samma är den fornämsis ersak,
hwarfsre wi böre tacka och loswa GUD.
Gif off o GUD tin Anda god, :c.
i:a

,

Förra Delen.

Hwad med sriheten i det ansörda ämnet fsrstas, äligser otz m, efter wättgjorda löfte, un betraktelsens FörmDel un-

der-

derjoka. Emedan det talas om, och i sanning jämwäl gifwes, en
mängfaldig frihet, sä fordrar isielfwa sakens beffaffenhet, at wi
harwid stole göra nägon delning, om wi annars wlhe winna den
redighet, som wederbör. Dock wilje wi förut kärteligen cmmärka,
at wi här ingalunda förstä i:o en sädan frihet, som bestär uti ledighet iftän ckll Lag, förbindelse och undergifwenhet, ty en sädan frt<
het äger intet förnuftigt Creatur, utan GUD allena. Alla mennistior mäste ätminstone waraGUdi, säsom sm Skapare och uppehäl^

Ma1.«16. lare undergifne, och aro säledes förbundne, at inrätta sinä gcrninZar efter Hans wilia och Lag. Utan all grund inbilla sig derföre
säga i sit hjärta: det <lr ingen GUD til, at de
l.
Ksal.l4: de dsrar,
aga en sädan frihet. Wi förstä här icke eller 2:0 en frihet, dä man
wal antager, at det gifwes en Gudomelig Lag, men päsiär dock i
gemen, sig, i anstende,til den samma, uti witza mäll, äga tilständ
atgöra och läta, säsom det behagas; det är, häller före, at det
gifwes wista sä kallade indifferente eller medel-ting och gerningar,
«ti dennaLagcn hwarken avo förbudna eller befalta,och uti hwilka man
fölgakteligen sager sig äga frihet at göra och läta efter behag, utan
at pä nägot sät derwid fela. lag nekar icke, at det, i anseende
tilde af GUD gifna partikuliera eller enstildta lagar, gifwes en
sädan frihet, hwarom jag dock nu ej talar, men pästär endast, at
i anseende til natursens, och den uppenbarade Moralista Lagen
öfwerhufwud ingen mennistia, och an mindre en Christen, ager de»
Tv wi hafwe osi afförnuftct bekant, at alt wärt görande
lätande
bör öfwerhufwud gä ut pä GUDs namns förharligande,
och
vchmenisiiornas
wälfards beftamjande; samt at de gerningar,
ändamäl,
ej göra det,
detta
äro goda, men de
befordra
onda. Den H. Skrift yrkar uttryckeligen pä det samma, dä det
heter: Hwad H nu äten, eller dricken, eller hwad I gören',
Cor.lo :sii Zsrer altGUdi til äro. <vch alt det I gören med ord elo
Zl.
Her germng, det görer alt i HLRrans IlLsu
och
Col.z:!?. tacker GUHi och Fadrenom genom Honom. Wi tale än wi«
dare 3:0 intet om den frihet,
allenast bestär antingen uti ledighet ftän alt inwartes twäng, eller utwärtes wäld, eller ock förekommande hinder; ty i denna widsträkta bemarlelse, kan frihetenäft
wen tilstrifwas de oförnuftiga dluren,i'a sielfwa lifiös« tingen, säsom
det jämwäl i dageligit talosta
wi tale endast om ftiheten,
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som

samma.
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sö wida den tillommer »ömuftlga

och i sulmerhet Menni,
stiott

<tt wi kunne sägas wnr<
Mrna- Ar stllcdes klart.och dMdigt,friheter,
de
nämdä
hättils
af
och? at de derföre,

tallade til nägon

«ti n Äwarande anme, af otz ej komma widare l öfwerwagande.
Gedan wi nu detta anmarkt, sä komme wi nägot närmare til
Wärt företagna ämne. Friheten hoZ menmstiorna kan betrat,
tas antingen sasom en Själenes eZenstap, eller fasom <t wist
och definna sig.
tilständ hwaruti de
Hwad den fsrra, n<im!<menniskians naturlila eller inwärtes frihet, widkommer/ sä ar den en förmögenhet, hwarmedelst Sialen ibland flera tydeligen tanda> och för henne lika möge<

som

liga ting, utwäljer det
hon t»)ckerbäst wara, och det genom
eget wilkor, eller utan at pä nägot sätt i anseendetil sit wäftnde blif<
wa twungen mera til det ena chi dc: andra. Denna frihet ar en
ädel GUDs gäfwa, hwilken förutcm mennissian hade warit ostickelig
til det andamäls beftomjande, hwarföre GUD henne stapade, och
utan hwilken hon hwarken kunde straffas för det onda, eller belönas
för det goda hon gör. Til denna frihet clro menniffiorna intet kallade, Atan ffapäde, eller i ffapclsen dermed begafwade; hwarföre ivj
icke eller, i följe afwär becraktelses indelning, harstädes kunne förhel och hätien; utan mäste härwid äter göra en ätM den
ssilnad einellan denna frihetens äganoe och deh brukande. Alla
mennistjor, sä oomwällde,
omwände, aga denna frihet/ dä
,man bmaktar henne säsom en förmäga, enligt det hon nyligen been menmsiia
Irefs. Sä kan man til erempel
sttter
i fänZelse, eller ar fastbunden med en kadja, hafwer frihet, at efter
Hmstandigheterna gä, löpa, sitta, siä, ehuru brukandet eller utöt>
ningen af den sammc,, i det antagna falltt, ar henne sörment. Af
den anförda bestrifning ar ock klart, at om man stal kunna bruka
denna frihet, sä mäste man aga tydelig kunstap om de ting,
stola wäljas. I lekamliga mäl kan mennistjan an tammeligen bru,
ta sin naturliga eller wiljas frihet, emedan hon af förnufttt ager
kunstap om de ting
hit höra; men nti cmdeliga saker, ar med
henne, uti del) oomwända tilständ, härntinnan statt bestäldt. Ty
Hon ar icke allenast til förständet förmörkad, ja sielfwa mörkret, <l«
angä hcnnes ewiga salighets'
.ler utanall kunstap i de saker,
beftamjande; utan hennes wilja ar ock död, eller odogsc och aldeles,
vbenägen til alt cmdeligit Zodt, 06) altid bögd och benagen til det
Mdt är/ sä at Gud,uti andeliga saker, mäste wsrta i henne bäde<
wilja'
B

samma
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som

som

som

som

som

och geensng ester sit goda behag. Mett sedänhennes ftv>
blifwit lifiigen uplyst, och hon genom omwaudelsens näd,
förnyelfens tilftänd, dä kan hon afwen i andeliga saker tam<
meligen bruka denna sin ftihct, ehnru hon dock här i lifwet aldrig
kall komma dermed til dm fullkomlighet, som hon häruti för fallet ägde.
Och idenna afsigtkunna mennistiorna afwen sagas wara kallade M
den naturtiga, eller wllians frihet, namligen hwad desi brukcmde M 4
Mdeliga,eNer wär falighet anbelangande saket angär, hwarom wi dock
ej mera wilie tätä, sä wida detta, af hwad framdeles nti denna dclen
of Betraktelsen kommer at anft»ras, battre kcm förstäs; utan förfog?
otz at ösiverwaga friheren siisöm et wist tilstand hwaruti menni»
stiorna kunna befinna ssg, och hwartil dealla kallade aro.
Denna ftihet ar i fynnerhet lrreggehanda, namlfgen
i:o Ell Christelig
det ar et sädam ftihets siänd, hwarttl
wäl alla mennistior, sä Hedningar, ludar och Turkar, som Christ,
na, pä wist satt, kallade aw, men hwaruti dock e, andra, til alla
delar, egenteliFen befinna siZ, an de fom i allmanhet kallas Chrissne,
de mä i öftigt wara ren<lärige eller ej, omwände eller oomwände;
ehuru icke eller de alla i lika högd, i anftende til alla delar, aga och
utöfwa den samma. Denna frihet kan och bsr igen, för storre
redighet, delae i 2:ne strstilta siaF. 7.) Bestär den daruti, at de.
Christne i nya Testamentet, ej mera äro ssyldige at i akt taga de
Lagar, stadgar
fom GUD i gamla Testamentet,
i synnerhet Zenom Mosen, ludomen förestrifwit hade. De ludisse
Larde, raknade i Mosis Böcker 613. bud, af hwilka 248. förestrefwe>
de plikter man borde utöfwa, och 365. utmarkte de laster man stulw
undfiy. Störsia delen afdeffa bud angingo ludafolket, och dem
som antogo deras Religion, enffilt. nya
Och ifrän vessa Lagars i akt
tagande, aro nn wäl alla menniffsor i
Testamentsens tid fri-kan«
de, lK wida GUDs Son redan ar ankommen i köttet, och fullZjort
äterlösnings warket, pä hwilken deffa stadgar syftade, och wid hwitkens menniffio blifwande, pina och död, de borde uphöra, st wida
Da».?:??. ,de dä blefwo fullbordade; men Hedninnarna och Turkarna hafwa
,ef antagit dm Christna Laran, och hafnm siZ siiledes denna fak ej
Gbr. 9: ia. bekant, ludarna igen, fom agde basta tilfalie at blifwa haron,
iv: f.
derrattade, fiogo M underwiSmug i wädret, och fortfara dcrföre än
ism förhärdelse, at, utan alt grund, i akt taZa de§a Lagar. Mcn
de Chrtstm syff<lfätta figej mem m<d detza Mdgars efterkefnad, eme,

Phil.

2:13., wllja

2C»r.;: 5.

da»

oatt denfOUDsklara ord aro fulieligen öfwerkygade derom, at dm
chushällning GUD behagade inrätta«sinFörsamling, för sin Sons
Mkomst til werldm, nu mera uphört. Och bör det i sannmg anses<
för en stor förmon, at wi ej mera behsfwe lägga pä war hals?
Het sk, somludarna ej b<lra tunde; at det ej mera ar nödigt förefterlefwa deLagar, dem de ej förmädde, sä noga
GUD
-fordrade, HMa. la, denna frihet ärO mycket mera at wardera,
ludarna ej kurtde
blifwa salige, om de an förmät, til
alla delar, halla desiä CerimonialistaLagar, men wal fördömde, om!
de allenast en af dem upsäteligen öflverträdde.
För det 2:dra hörer det til den Christeliga friheten,'atdeChrlst<!
i,e, wld den ntwättes Guds,tjensien, aga rättighet, at betjena sig af
bana inrättningar och fferimonier,
nti GUDs ord hwarken aw
eller
at
d«
befalta,
följakteligen
icke eller aro förbundlie
förbudna
och
at i akttaga.nägra sädana mennistjo-stadgar, om de e, sjelftve enhälligt
ivilia dem antaga. Uti wär Lmhersta församlmg finnas afwen,
bekant ar, ätffiliiga dylika inrättningar, bruk och Cerimonier. Wi
wdoppe ej wid döpelsen barnen i watim, ntan begjuta dcm endast
M resor dermtd; wid Alcarens Sacrament taga ej gästerna Olfwe
det wälsignade brödet och winet, icke eller gifwas de dem i handeN/
ntan straxt i munnen; mi kyrkorne hafwa wibilder ock) mälningar;
-wära prester brilka masie-kläder for akaret, men wid andra tilMlen
kappor, och Z!i för öftigt swart klädde, at förtiga fiera. Alt detta,
ock) annat dylikt, är i bruk, och i akt tages, ej af nägon oumgangelig
nödwandighet, ej säfom nägon waftndtelig del af Guds-tjenjten, ej
til den andan, som wille man genom desiä Cerimoniers i akt tagande
wera behaga GUDi, an om andra lika menlösa wore i bruk, eller
ock om de helt och Hällit wore
utan desiä inrättningar äro ans
tagne, bibehällne och af den Christeliga öfwerheten stadfästade, utan
twäng, och som mansager, af en Christelig frihet, Mm laflige,
meulöse och til nägon upbyggelse tjenande; hwilka dock ej M at insora eller antaga, ändra eller aldeles aflägga, af «ägoupriwat perso»,
men wal, genom Ofwerhetens tilständ, af hela Församlingen uti et
rike. Och pH denna fnlM syftar Apostelen Paulus ofelbart, utom
mdra ställen, afwen utii Cor.?: 23, dä han sager: I ären dMkopte: bliftver icke mennistiors trälar.
Mck wi wilje nu, wckrdaste Hhsrare, förfoga
at öfwerjvaga den Z:dr<, Frihetm hwartil alla mennistior, vff
och säledes jam-
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<

som

som

som

.

2?^
wal wi kallade are, som <lr den andeliga, hwilten äftven
den lLwangeiista Friheten. Wi marke har wid straxt, at ehuru
alla mennistior, ej allenast de som erkänna Christum,och derföre
kallas Christne, utan ock ludar, Turkar och Hednmgar aro kallade
til denna frihet, emedan de alle, änfföntej pä lika sätt, äro budne
i Christo lEsu;
til delaktigheten af GUDs
man dock
harwid noga marka, at ej en gäng alle Christne, och an mindre ludar, Turkar och Hedningar aga, eller aro i sielfwa warket delaktige
af den samma; Ach nej! GUD bättre sä wist. Allenast omwande
Christne, Själar som aro i nädenes tilständ, de som med ratta hella Christne, de som hafwa smort sin sgon med sZnasalwo, eller
/(

af den Heliga; det aro fädane, som af GUDs
-Ande, genom ordets kraft, aro til sit förständ sä tilräckeligen och lifligen uplvste, at deras wilja deraf blifwit fulleligen ändrad, och de
säledes bögde iftän syndenes karlek, til en upriktig och alfwarlig högaktning för det goda, karlek til det goda, och ostrymtad ifwer utl det
godas utöfwande; de, säger jag, äro endast stadde uti detta andeliga eller Ewangelista frihets tilständ. 3ät off/Dyrttspte Själar,
an erindra otz harwid en omständighet, pä det wi sä mycket redigare
jedan mättt fatta och förstä detta wigtiga ämne.
Träldom plage wi igemen kalla det, nar en mennistia mister M
naturliga rätt och frihet, sä at hennes gerningar, lemmar, llif och
wälfärd stä under en frammande öfwermagts wäld och behag. Sä
länge menniffiornablefwo i den ordning och det tilständ, hwaruti Skaparen dem i början satte, ägde de, utom andra ossatbara förmoner,
afwen sin behöriga frihet; men, när wära första Föraldrar, genom
Satans lockande, foro efter eget herrawälde, sörföllo de, med alla sinä efterkommande, under denna bedragarens grymma magt och mängsaldiga traldom. S 5 länge de derföre blifwa uti denna sin naturliga
belagenhet, äro de alla stadde uti et träldoms tilständ, de äro svndenes, satans och dödsens trälar. Denna deras ömkan warda belagenhet ar siidan, at GUDs rätlfardighet fördömer, eller anser dem ffyldiga til ewigt strass, emedan de med synden förgripit sig emot Hans
-aldraheligaste wasende. Lagen hotar, förstmcker och forbannar dem,
5M05.27:26 > efter de hwarken wil»a eller kuuna henne hälla och upfolla. Satan
syndett
lnc. 11:26..bor 06) warkar uti dem, drifwerock förer dem iftän den ena
Eph. 2:2. til den andra. Synden behagcrr dem, des utöfning förnöjer dem,
3»H8:44. -deras Själs innersta lustar ochbegarelser aro fäste wid henne. Med
0rd5.14.12.
11yh.2120.'.haftva sinörjelsen

ord: de aro antingen trälar under Lagen, eller uppenbart sakra
syndenes trälar; tyhwar ochensomlyndenagör,med
Satansoch
<lr syndenes tr<il; och afhwem nägor sfwer,
wilia,han
wet och
wunnen warder, Hans tjenare är han worden. Ifrän denna
träldom, frän betta bedröfweliga tilständ, har nu wäl lEsus Chri,
stus räddat och frälsat alla menniffior, dä han nederssog djeswulens gerningar, dä han för dem upfylte alla GUDs Heliga Lags,
fordringar, och i deras stad och ställe utstod alt det straff, som GUDs'
ratifardighet til försoning fordrade, säsom ock tillika förwärfwade
dem krafter och wilia at stä emot, dampa och underkufwa
samt leftva efter del GUD i sit h.ord föresirifwer. Men mennistiorna aro, ifrän detta sit naturliga träldoms tilständ, fralste under det
uttryckeliga wilkor, at de, mi en rättstaffens bättringenes ordning,
med et sanstyldigt hjerta, uti en fullkomlig trs, stola läta gö„
ra stg delaktiga af denna Fralsarens lEsu fullkomliga räddning,för-

sm

soning och betalning, tl> chest gagnar den samma dem alsintet, utan
fast mera ffadar; de blifwa, i mmor händelse, til ewig tid likafullt
uti siu träldom. De Sjalar derförs som med et förkrotzadt hjerta/
genom en rättstaffens tro, mcd en upriktig förtröstan, genom et hjerteligit omfamnande, tilägnat sig lEsum hel och hallen, hela hansgörande och lidande lydna, de aro i sielfwa warket benädade eller om»
wnnde Slälar, de blifwa hos GUD, för samma lEsu ewigt gallande, och nu af dem med rrones armar omfattade förtjenst> anfedde lika
som de sielfwe altsammans gjort och lidit, hwad deras löftesman
för
dem giort och utstät. Och st de§e allena äro i sselfwa warket agare
af den andeliga eller ewangelista frihelen; de, sager jag, och ej andre,
aro stadde mi et andeligit frihets ständ.
anfördtar, redan nägorlunda
Wi kunne säledes, af det
förstä, hwad til den andeliga friheten höra mände; wilie dock nu nägotnärmare marka,hwaruti den samma egenteligenbestär; namligen,
alla de som wärkeligen aro komne til delaktighetcn af denna frihet,
6ro i.)ftickände ifrän syndenes ffuld, eller ffyldigheten at undergä det
straff,som lagens öfwertradande förtjent, hwaraf sedän 2.) följer, at
de afwen aro frälste ifrän sielfwa spnda,straffet, samwetets aggande,
döden,domen och den ewiga förtappelscn. De hafwa af näde fätt
syndernas förlätelse,och just dä är synda siulden och strasset ifrän dem
tagit, och det för medlarens lEsu dyra försoningoch betalning, den
He nied tr«ula sig tilägnat. De behöfwa allsä, och wilja icke eller,
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3.)genom Lagsens hällande mi mera söka sin sasigs)et,emedatt dede«.
Lagen för d:>n upfylt, utan äro, i
uti och genom lEsum äga,
delta afjeende, jämwäl defriade ifran de§ efterlefnad och upfyllande.
tilagnelse-wisanseswaraLagen ingenting styldige,
sä äro dc ocr 4.) ftälste frän des hot och fördömande, eller den för<
GUD genom Lagen forkunnar öfver alla dem,
bannelse,
henne ej upfylla, samt tillika frän GUDs wrede,som deruti sig yt<
trar. At detta sä förhäller sig, ärklart af alla de ställen i den H. Skrift,
handla om wär Salighets ordning, och i syunerhet om en syndares rättfärdiggörelse för GUD. Det wore derföre onödigt, at
med mänga spräks anförande wilja bewisa detta, mm, läse endast föl<
jande,Rom.z:24,2s. 4:5. 2Cor. 5:19,21. Match, s: 17. Gal. 3:13.
4:4,?, 5:1,18, Eph.l:?. lTim.2:6. Ebr.2:ls.sH M
fuls
lo dlifwa här om öfwertygad. De ar,> wioire 5.) ftälste ifrän syndenes herrawälde, de aro ei mera oesi tralar, den fär ej mera wara wäldig i deras dödeliga leka nen, sä at de tienne efterstlRom.<:«.ja uti hennes lustar; ty de haftva fätt wilja och
at torsfö>- fclsta sit tött, samt med luEar och begclrelstr. 6.) Hro di ock fris
twäng. De lefvu wal efter3age!ls föreffrift, t<> de er<
delta för sin »tora st»lo!ghet,M3N det sterejaf ftnktan föc straft
l Tim. l: 9.ftt, hwaraftwang upkom ner, utm ,f hiertellg kärlek til sinFrälsare.
iCor.9:2i.Det är tärleken til GUD, at de höllä Hans bud, och hansbu>
, Ich.s:;. Hra, dem <om sig Thristi rartfärdigtztttilägnat, icke sw3re. De sagH
me) Dawid: jag hafwer lust til dm bud; och de ckro mig tär.
Pf. "9:47/.lag «llskar dm bud öfwer guld och Hfwer fint guld. De <lra
tosteligace än guld och
»2?.
fint guld; de äro sätare 5»
hanogskata.
nog,
De
och
hafwa
lust til HHRrans 2.ag; och
«Ps. 19:11.
bäde
2.ag
dag
tala
om
Hans
och
natt. TrälMig ftnktan och
Ps.i:2.
räddhoge ar icke iden kärlek,hwarmed de bemöta sin AUO >H Fralsare, utan deras ftuktan ar barnstig och deras lydna frtwi lig. De
De hafwa andans sinne. Dedrifwasaf
R»m.6:17. ,aro af hjertat
EA6:6. GUDs Anda. De hafwa.icte f<itt«träldomsenZ anda ater til
Rom. 8:6.räddhoga; utan uttoradä barns anda. <l)ch der HHRrans
14: is. Hndeckr,där är frihet, intygar Paulus, 2 T or. z: »7. Andans
2»ag, somlifgifwer i Christo IKsu, hafwer glort dem sria
slom. 8:>. ifrän
och dsdsens lag. Det goda de göra <ir icks nsd,gadt,
sielfwiljoZt.
utan
Och för demn orsak har manidet före«
Vbilem. »4gäende sagt, at onMtlde Själar, knnna i Meligl» sM bruka sin
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OchsomdesHledes
som

som
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»Pet.2:lsMkällna

som

pMs frihet, och göra det aswen, churu det es ster fuUkomligen här
som altid lädcr wid t>cm och gs<
eful!komligheten,för

dem trsga, fä at de mcd Paulo rmkeligen klaga mäste: lagwet Ebr. l2'e.
at i Mig, det <lr,,' mit kött, bor ,'cke Zodt: rvlljan haswer jaZ
»8,
men at" xora godt, det finncr jag icke. O. w. Dvö Rem.?:
lölj.
.
brisier,
ofullkomlighetkr
de
an
Kos
dem
säledes
och
här sin
iralda
nas, mcd lEsu fullkomliaa lydna betälte. De ssada dcm dcrföre
lytet, hwarken här, eller pä domsens dag; ty de hasiva en FörsivaChrisium, den rättf<irdig <lr. l Ivh. 2!l.
räre nckr Fadrenom,
10c.2:i2.
demas,
cfterMosis,
de
ulan frihetenes 3>ag.
Och ffola
e>
up,
at
'andeliga
7.)
dcras
ock
an
det
mcd
de
Denlia
frihet har
siZ
rifligt öpenhjertigt,med förtroende,mycken dristighet och all förtrösining, 2Cor.;:i2.
nti bönen tala med
himmelffe Fader och Fralsare, förcdroga Eph.;:i2.
1:20.
rom aN sin nöd, och alt sit äliggande, samt anhälla hos bonom om Phil.
l
leh 3:21:
alt hwad dc pä Sialens och kroppscns wagnarbetmfwa. De haswa' 22.
14.
oltid en fri tilgang i trone tiIGUD. De kunna st<lndigt trsste-, Rom. s:5:2.!
liga framga "ti! nada-stolen. Ia de wciaa sig aswen, i krast
Ebr.4:>»6s
atfrit utan fäfäng menistio ftuktan, utan anstende til personen,ochsom
man sager, utan at sticka nsgotunder bänken, eller genom fingrarna
med nZgon, saga för andra nt sinmening,förehälla dcm deras fel och
brister, samt päminna dem om deras styldiZheters i akt tagande.
Och änteliaen haswa de 8.) frihet til at ing<l uti det 6e!iga! iMae.2:l9«
genom Il3su blod; ty de aro intet lralar under dödsens raddhoga,, Ap. G. 4:
aga, genom Andans beseglande, en fullkomlig öfwertygelse och 29,31.
witzhet, grundad pä lEsu förtienst, om sinä synders nädiga förlä,< Lbr. 10:19,
telse, om barnastapet, sin arfsratt til himmelen, och den ewiga satig,' lC«.l!22»
hetens ätnjutande efter dödcn fe). n,5
Om derföre nagot walständ
kallas frihet, stisom det ffer i
lobszQ:is. sä mäste wisterligen denna GUDs barnas andelM
frihet kallas, säsom den ock i sielfwa wälket är, dtt högsta wälstänv,
vch den största sallhet har i tiden.
I Högtids-dagsens H. Ewangelio, sinne »vi för öfrigt, sä wal
Zrunden til denna andeliga frihet, säsom ock oröningen at komma tildes dclaktigbet, m. m. nog tydeligen omrörd, och o§ förestald.
Där talas om GUDs inncrliga barmhertiZhet,
formät honom
.
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Liu Dc» «äfrncum ia
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menniffiornas raddning iftän den satans och
lraldom,hwaruti de sig sselfwe störtat. Dar nämms Frälsaren
dernamn af et salighetenes eller saliggörelses Horn, och säsom m up,
gäende rättfardighetenes sol, hwilken, som sagt är, förwälfwat mennistiorna denna ftihet. Dar förmales,, at Zacharias war upftld

«t tanka pH

som

med denH.Anda, hwilken äu genom ordsens tjenare, afwen
det
Johannes Döparen, bercder menniffiornas hjertan,
och gör dem siickeliga at emot taga denna ftihet. Denna beredelse
päminner och förcställer otz igen ordningen, huru wi kunne komma
til denna ftihetens delaktighet, och hwilken, tärteligen at sägi, däruti bestär, at wi upriktigt erkanne,bjerie!igcn ängre, sanfärdigt bekanne, och innerligen afbedie synden, och derpä med tronc, fty til lEsum, det ar, begarligen omfamne och
otz honom, simt sedän
wi, for dennesynda-betalarens stul,erhsllltfti-sägilse ifrän !!distr:.ft
fet,ochsäledes tillika blfwlt ftalste iftän wäri andeligafi'„dershand,
dä tjene honom utan traldoms ftukian i hcl.'g')tt och ra tfä.oigh c stc
scs, at denna andelihonom i alla wära l!ftdag,.r. Hwor>,f vcn nägot
lcka
ga frihet ingalunda är ellcr bör fönvandl,:s uti
singe man/i detta tilständ,göra och läta hwad enom ss.ifdehagar.
Ach ne>! Benädade Siälar wilsa ingalunda weta afen säd.»n förwand
för högjta
frihet, «Uer rattare, et sädant ftihetens mitzbruk; de
högjta
för,
at tjena
siitän,
men
den
ftihet
siafweri at tien a sonden och inrätta de altid, mycket mögeligit
i
sä
lEsu;
!/GUD Chrlsto
derföre
20.
ar, alla sinä tankar, ord och gerningar efier GUDs aldrahellgaste
Lags förestrift; walwetande, at dc a>-'ars, genom ftihetens mitzbrukande, falla strmt igen uti sundenes och satans träldom. la, de undandraga sig ock aldriq, at benagit lyda mennistiors Lagar, st lange de ei strida emot GUDs bud och samwete.
Men wi ffynde otz nuat,med nägra ord,tala om den äterstäenar den
z:dje
de
Friheten, hwartil alla menniffjor kallade äro,
denna frihet ars
«wiga och härliga friheten i himmeten.
och tragit kallade, men wi
öfwen wl,Dyrtrzpte Själar, nog ofta
aldraffadeligaste inbillär
den
at
det
ihoa,
böre derhos altid komma
ning,om man menar sig kunna blifwa delaktig af dcn ewiga friheten,
andeliga ft!hcts tllständ,on,
fast man ej har itidcn warit stadd utidet
Ingen,som
til sidsta
i
talat.
föregäende
hwilket wi det
kommatilGUDZ
lyndenes
satanstral,
kan
och
lcfwaten
beM,
at sedän de genom en Mg
däruti
frihet,
~H<lrlilft
hwilken
Mm.3:«.

Mattzll,; .stedde genom

s

som

anse

som

blifwit Me lftän uselheten, och pä yttersta daM tll Siäl och
boningar, de dä fullkomligen äw
försatte uti de salla himla
bekymmer,
a!t
ali sorg', ängstan och weochförotz,de
iftän
sralste
derwardlghet, all.i plägor, forföljelser och kampningar, ifrän all dem
l)ä" i riden widläoande synoencs ängst.mde och smirtande kanssa, sä>
son ockdetz inneboende, sam ftän ali dödlighet(f); med et ord, i550,

>

tr<lldom. Döden är den fsrlotznings! Rsm. 8:21.
srän
da?, pä hwilken de Md, afsig den besmittada töttsens tjortel,' Eph.»: 14.
«ch stipva säledes Med >lllone de härda, spotsta och pockande plägare. Ittd. ». 2Z.
vck kräfiare, som dem hir grufweligen oroat, nämligen lagen, syn-<
döden, djefwulen, domen och helfwetet, och konv>
de:i,
w, twart n, tit fullt agandeafdet rika,oförgängeliga, vbesmittada
vch owanffeliga arf, hwilket de.n utläfwadt och i himmelen förwaradt är, tilden aldrilmfwilste frögd och gladje, hwilken ingen< Ebr. 6:12.
lPet.»:4.
menniffia här i tiden su'lkom!ig:n formär afstildra.
Sedm wi nu, Dyrttspte Sjalar, kärteligenMlarat, hwav' i Cor. 2:9.
med den frihet förstäs, hwartil alla mennistior och säledes äfwen
k>niade aro, äigger otz an, och det förnamligast pädenna dag, at
näg?.z ord 4.) tala om dm lekamliga friheten. Denna är ej
enah ir.d >. Wi jkulle dcrföregä utom wärt föremäl, om wi för denna gängen Wille underioka alla de stag, som deraf gifwas. Säledes
kaNas den,fä uti allmant tal, som i den H.Skrift, fri/som ej lefwer
ej ar stadd i fängenffap, icke etler beswäradi Rom.7:;.'
ständet;
i
lCor.y:,?.'
af siukdom. SamM3lunda den, som ej är antlngen nägons tif egen tje-lLnl.i;:
ix.
Näre eller tr U, sädane so n i synncrhet igamla tider hos fiera
1M05.«.5,
brukelige,
ejän
lega
nägon,
tagit
wnw
eller som
efter li/25.
och ticnst hos
war tid at tala. I lika matto, den
ej är förbunden at betala til- Job.;. 19.
Ofwerheten nägon borgerltg ffatt, nägra utlagor eller utffylder; utill>!vr. 7:21.
hwilken bemärkelse lEms uti sit samtal med Petrus vrukade det ordetfti. Et Rike kallas äfwen dä ftit, när det ej är under nägot
Ylatth. 17 l
mande hufwud, af hwilken frihet Indarna, eftcr nägrasmening, be< 26 jamf.
17:
römde ttg, dä de med detzi orden tiltalte Fralsaren: wi hafwe al- Sam.
2s.
drig nägors trälar warit.
Men wi lemne deffa och dylika lekamliga frihcter, och fäste wär'
«pmärksamhet endast pä den Lekamliga friheten, eller det frihets tilC
ständ

som

som

«

'

(f) Kon n«Z,!NIu

2>,lalu«m compeceic Ml)l«lii2ccm.

»litium inHuzcluä^cu,.

siänd i

lekamlig mätto,

som kallas et srit AegermlS>sätt, ellct o,

ti! hwilken wi, utiwärtkaraFadernesland,
BorZerliZ
wäl kunna sögas wara kallade, ellcr den samma äga och njuta. M
widlöftigt besivifwa denna frihet, bchöfwer jag sä mycket mindre,
,fom sakcn är eljest nog bckant,och det dctzmom sincS mindre stlcka sig
för mig, bälst af dctta sialle. Dock böre wi nagot, wid Lotta tilfälle

onföra, Wi förstä altjä med den Borqcrliga frihctcn, eller et fric Ne<
Zcriligs'sätt/ en sädau inrattning n!>i et Samhalle, i kraft hwaraf, sä öfundersätarena, ei fä,efter egct godtycke/upföra sig cmot
wcrhetcn
andra,-utan
enligten oäng qntagnaochfast stälda stadgar, hwilhwar
kallas,Grund>lagar
ta
eller Regcrings^form.
Nägon torde til afwentyrs tanka/ at denna frihet alleugst besiär uti inbillningen, 5 wida det sadcs, at sä wäl Ofwcrhcttll
undersätarena aro förbundne, at obrotstigen efterlefwa wiha Lagar.
Men harpä swaras, at just derigenom upkommer, 06) derutinnan lvisig denna frihet, tilsin adla natur, art och besiaffenhet. Ty
llär ingsn, efterdenfördqrfwadeegenwiljan, fär öfwerf.Ula, oroaoch
fördela den andra, ulan mDe halla sig inom L>Zensgränsor ochförestrift, dä fär jämwäl hwaroch en orubbad, det ar, uti frihet, äga,
bruka och bchälla N. Mi det Rike derföre, hwarest et frit Regermgssätt, genom GUDs Försyn och styrelse är wedettagit, och hwarest
afwendennaborgerligafrihet fiorcrar, där ager 1.) den rcgerande

som

s

som

sar

ten eller Konungen tilständ, at oinstrankt,

efter Grultd-Lagarnas fö<!

reffrift, beftämja hela Rikets wälgäng i gemen,och hwar och en undersätes i synnerhet. Där aro wäl Konungens rätter och magt, ge<
nomoch utiLagen, utmärkte, men ockderiämte, genom den sama, hcl>
Zade och befrcdade for alt inträng ifrän nndersämrenas sida. Hare
kan sälcdes göm sit Rike sält, ocl) sig derjamte pä et äre-rikt satt odö,
delig, meu fär ei, i den händelsen han det wille, genom hela Rikets,
eller nägras olycka och undergöng, matta sinä lustar, och pä sädant
sätt lämna sit ncimn, hos cfterkommanderna, wäl mi et odödcligit/
men derjämte förhateligit minne. 2.) Rga undersätarena därsamma,
siädes ltlbörlig fäkerhet, för alt öfwerwäld, »ftän en sin magt mitzbrukande Dfwerhet eller Konung. Han kan ej betaga dem deras rätter
och förmoner, icke eller dc samma förminffa och inffränka. Den la,
gre med den högre, den fatt,ge med den rike njurcr derföre här säkerhet, äger förswar, och fär lefwai sit lugn. Anteligm och 3.) äro
lpäl undersätarena inbördes härstädes beftcdade för hwar andras

,nr«ätttr och forOrdelande. De stord/ rike och mägtlge, fH

es eftee

bch.ig midenrycka den ringa, fattiga och ufla. Lät ock sä wara, at
den ena til en tid stulle komma at lida nägot af den ändra, det ka»
dock ej blifwa beständigt, han kan omsider fä den rätt honom tilkommer. Med et ord: etftit Regerings-fttt eller den borgerliga friheten
gör, at hwar och en fär lefwa i tlmmelig sakerhet, lyda Lagen, följa
ftmwetet, arbeta pä det allmännas basta, beframja egen wälfärd,

samt hwar mans wälgäng och uytta.

derföre längt bortaifrän otz, at wi ffulle göra otz fädant
begrcp om friheten, at wi endast wille anse det för frihet, nar hwar
och en fär lefwa och göra efter sitdehag (K); ch detta ar et förwändt och
stadeligit bearep om dm smnma,och Har/Noga atMa, ejrum, minä»
gon af de hartils anförda/smnt karteligen bestrefnaftihets siag.(l)

Senare Dclen.

At friheten <lr den fornämfta orsak, hwarfore wi bsre
tacka och lofroa GND, är det, hwarom wi, i Betraktelsens senare

"
(!>)

,

C

'

2

del,

lti!prub2»l,ls enim
liliir, <ic«. !<Hrur,!iN3:. inier ,Naj,
il!u6:
liccnciäm scciHneur. Viäccur Kil pr»:!uill!c Cicero, <iuin!?»«ch.V,v3i>«,l,
m^liic! ouiä cK cni.in
(>)IG tilstar, at det an gifwcs nagra siags ftlhcter, jämwäl «tl wärt laraM«
d"lncsland, til hwilka wi funna.sägas wara sallade,och hwilla ingalundabora
.

-

>

NUga stattas. Hit
Mr, at hwarjom

hzrer i ftnnnchet i.) S<,«i«'ef.<!:frll,eten, hwlltcn dÄ'Utibe'

«ch enon, .är Wntit,fM sit emdöme öfwcr Manemäl, som
röra samwetet, jlinncrhet öfwcr en RcliZions tros< och lefnads'Mtiklar,
Aeftcr andras McffriftochZefallning, utau cftcr sädana grunder, soin sa«
kens natur och bcsiaffenhtt wid handen gifwcr: och at iiMN fölgaktcligen med

gerninZär, om hwiilas laglighet han ej
ör öfwertygad. 2.) Religiong-friheten eller en frißeliFioN3-ofning,hw!lleN
innebar, än det/Ot man fär Man inträng utöfwa de gerningar, som
efter GUDs befallning, eller af CHMtlig ftihtt, lttgöra dcn utmäp
friheten, som är enrättighct, at, ulan afseende
icsMids-ticnsten.
pa andras omdömen, mcningar och myndichct, fä öruka Ma
srafter,
och afwen i strifter framte sinä tankar, bädc uti zycologissa och Philosophifka
smnen,fä längt ens förniäga sträcker sig at uttcda de samma, och sä wida andra klara UMnbarade, och ooMullstöteliga förnufts sannmgar, ftmt Civile
llagar, det tllstäd.a. Hwaraf Uarligcn stönjcs, at t>en ingalunda fär wanslag,
tas til en omiltorlig ftihct, at ickc allcnast t.inla, utan ock munteligen eller
str,M'gm yttra,hw«denom behagar; tndettaär et fulltom!!g!t,,vch i hlg<
fia matto stadeligit fritan?eri: Men wnrt förcmäl, och deha blads gränsor,
tilläta ei, at widlöftigarehandia vm dctza frihcter. Nog af, at hwar och en,
utan iwärighet, deha torta bestrifningar tan finna, at de aro wärleliga och
pora förmoner, af
och at det filgakteligen bör för wär stor» styldighel eMuna/,
«t afwen för dm tilbörligen pris» ych lofwa GUB.

dch läfwat öfwertyga hwar andra. Alt det goda wi afGUD, i au

delig ock) lekamlig matto, ämiutit, och dageligeu he!t ofört!ent annilta, är et outöstligit ämne, och en oemotsägetig orftk, hwarföre wi are
styldige at tacka, pusa och lofwa Honom. Men wär föres.its är nu

ä-daga-taZgadetta,icke ellerat
lmw
lcke,Dvrtkspte
te,' tacksägelse och det lof bör wara bcffaffM,som wi förrundue ardm
GUdi hembära /om detstal kunna behaga Honom; utan wi äre, som
sagt är,endast sinnade,atkärteligen öfwertyga hwar andra derom, at
bör bewckaotz,ochianfriheten ar en ibland deförnamsta orsaker,somprisa
siyldige,
at
wi afwen äre
och lofwo GUD.
seende til hwilken
wele
wi dock e, länge
naturliga
Cbristeliga
friheten
Den
och
kau
uppchällaost med, ity ingen som äger redigt bcgrep om de
neka, at de äro förmoner, för hwilka wi ej äre i ständ, at tilrackeliZen hembära Allmagten lofoch ara. Genom wiljans ftihet och des tilbörliga brukande stiljas wi ilrän offaligaCreaturen; genom den äre
wi afwen siickelige giorde, at beftamja Skaparens ära, hwlirtil mi
vck stapade arom. I förmogo af den Chrisieliga friheten, hafwa w«
siuppit de mänga och mycket beswarliZa Lagars och stldgärsiakt taGal. 4:;. gande, med hwilka ludarne woro bctungade. Wi äre frilande fräss
Gal;:».
ok, det de ej bära tunde. At lag ei widare mä omröra
Ap.G.lSllo träldomsens
' denrättighet wi age,i anseende til de anordningar,/om böra til den utwar>
tesGuds-tjensten. Hwem fan nu wälmcd stal anat pästä,an at alt de ta
otz til den dsupasta ärkänsia och tacksägclse. och MgörjäledeS
förbinder orsak,
en wigtig
hwarföre w> böre «r höm och beprisa GUDs godhct.'
Men lätom otz, w<irdasleHhorare, isynncrhet fasta wärup«närksamhet widden andeliga, ewiga och borZerligaar,friheten, och,
hwarföre rs
sil enfaldigt som sig göra läter, wisa, at incen ting
<w
kalla,
godhets
all
Hwat»
äligger
at tacka
«nera
för dcha friheter.
den
cwig«
med
des
den
andcl«cla,tillita
srutt
ossattbara
«ltsa
friheten, widtonimcr, sä läre wi sörmodeligen,af det som cm den
redan anfördt ar, ncgsamt finna, at alt hwad wär drraste
til wär andeliga och cwiga walfarde bcftämbch huldaste Frälsare,
jande, för o§ Zjort och lidit, gät dcrpä nt, at han stulle förwarfwa
At ock den ewigc förbarmaren, i al,a werlvtz den andeliga ftiheten.
tenes tider, lätit, rch an dogeligen genom ordsenstjenare/med männti en rätt-5a btwekande ffcl, läter kalla ock
bcttringenes
det
ordring,
taaa
st.-ffens
dchinlt
wat, dll utm6M il.ttt azmm, A den siruMan wächa ömhet, och
vbe>

sama

samma

karleks drist, hwar med han wil/vch pä alt sätt siker,
göra alla mennisiior af den s.-mwa i sielfwa wärket delaktiga, pä det
de, cfttr döden, jamwal mätte blifwa cgare, of den ewiga och harliga
wälnägot andeligit oodt, hwarföre
ftiheten i himmclen. Ach! or nuom
icke dennu
cr det scn ma?
n-i böre tacka cch lofwa Gud,
nkgon
awne,vch
wigtigarc
orl<«ftamtek,hwar«
stöne
wal
näact
Kan
före wi are siold-Ze, at med djupaste wördnc-dar,prisa Hvncm, sn
sä Za alla Guds
denna frihet? slch nej! ty säsom saZt rch wisat
andeliga näde walZttliMM derpä ut, at wi mötle blifwa sorsalle, uti
den auoeliga och ewiga ftihetem la, förcn wi siorade worom,har
redan härpä warit owtänkt, hwarföre eck dcsia friheler, vcmothan
sagcligen lunna Zifwa otz dct «n nigoste cmne, och löra jcmwal an,
sta vrsak, til GUDs lof och pris. Men och! huru
ses för den förncn
de,
som lifigen hos sig sinna at delta sä förhäller sig?köttsiig
Hufä äro icke äro
icke sädane mel l issicr, iwära sakra, cch en
ru tur.t sädde
tider, srm i sit hjerta e,fara en siarkare, och pä mycket
frihet alsim deintcigcndc
öfweltrgelse harcm) an med Ve wiMaste stal
ljufligare salt
kan astadkommas. Ty de Slälc.r, som antalcsatt,
vchmwaldeste
tingen under L"Zens twäng söka at uprälta sin egen röttfärdiobct,
et utwärtes arbartnsförande,som hcswer et ften hl xudakniedelst
tiaheten,men brrar igcnom des krast försatas,ellcr ock aro up«2,S.TSM.Z:';.
te aro ej an asare cf
penbare och ftacke fttans och syndenes
friheten, inse icke eller del) hoZa warde, wtta och
den
icke rätteligen wördera den scmma, cch lunna fölgaktcliLen införstätilbörligen
tacka cch lofwa Gud för henne; aldraminst aro de hotet
Zade, eller kanna nögon l,lifig trift hos siZ,ct göra detta. Men helt
annorledes är det beikaffat med benädcde och en mdelig frihetagande
Siälar. Doerkänna icke allenasi försin hcgaffyldighet, atlcfwc och
prisa sin GUD och Frälsare, för den ftihet, hwilkens sota frukter de
siundeligen smaka, utan Chrisii tärlet twinoar dcm «isn-cn, pa tet 2 Cor.;:u^
ongenämaste sätt, sä at de anse inZa stunder försällare,sn dem de pä
Hans lof och tacksögelse anwönda. Lät oh med nägra, anffönt rtilräckeligaord, biudatilatuttryckaderasmening.' DulEsuhntdaste
lidit alcdetsrasswi i cwighctbcrdlmstä,som
FrWre, säga de,
dödt den död wi wcre styldioe ot ulidergä, scm rrftlt för otz dcn Lag
wi sielfwe sat rtz ur ständ at hälla och urftlla; d» l nfwasie S'äla»van, som sälcdes förloncl GUTe ttftrdigbet, fta!<at c§ ifrän sijans wgldt/ Wdkt
ifrän d<n ewiga dvdili och fö.dcmelsen, Mu<

som

C

)
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tat

tat dethclwete,det

mörka fängelse, wi sielfve öpnat, och
du magtige Förbarmare, som förmmi'

himmel wi sielfwe tilstutit;

watot) näd, hwar igenom wi arhällit wilza och förmäga at stH emot,
dampa och öfverwinna synden, samt tienä/ lyda och alsta dig; dig lE<
fu, aldraälsseligaste
derföre ewigt lof, heder och ma! O!
ste
dig,
alt
för detta innnrligen och utan äterwänhuru stole wi k>nna
ostyldigt
stagtade GUDs Lamb, du ar ftnnerligen
prisa?
do
Ach!
wärdig at hafwa kraft, och ritedom, och wisdom, och stark»
Up.2.5:^ 2.het, och <lro, och pris,och lof; ty wiha'u?aritdödfenstrcilav»
wi ha' warit mörksens
hade w«Zra siälar snarde i
garn:
nu
nätoch
harlKsus
otz fsrlotzat,ormsensyufwud
sin
sonöerdrotzat; Np derfore min siäl, min mun, och tun-ra, up
mit hjerta och min rsst, t:4 at prisa och lofstunga
/

somharaterlöst; liLsum tacka och bersmma,lsLsu

godhet

aldrig glöma. la, lofwaHGßran, minSjal; och alt det uti
mig är, HansHelganamn. 2>ofwa HerranminSiHl; ochfsrgät icke,hwad godt han dig Zjort hafwer. Den dig alla dinch
sMder fsrläter; och helar alla dina brister. Den oit lif sörlsPs. ,o;: l^i,str ifra fsrderf; och tröner tig med nad och barmhertighet.!
Men wi komme anteligen tilden bocgerliga friheten. Afdet
om del) art och bestaffenhetredan anmärkt blifwit,hoppls man,utan
<lt fela emot sanninsen,. kunna med säkerhet fä draga den stutsatsen/
at, ibland alla timmeliga walgerllingar, för hwilkawi are styldige at
tacka och lofwa den ewiga godheten, et ftlt Regermgs-satt wihcrligen
Ty här aro Konungen och Undersä ta<
är en wland de
hwarandra,
i
til
rena anseende
och jämwälundersätarena sms emellan,
uti den fallaste belagenhet. Alt timmeligit godt,
de dödelige kuns
aga,
ethögre
derigenom
när
det
wärde,
na
utan fruktan för an<
fär
tilbörlig
inträng
dras
kau besittas. Dä
säkerhet fclas, kan intet nöje

som

som

warafMomligt.

Atfä fqZnasigafhäsa och sundhet, klader och

heder och anseende, aro stora,ochen del
ostattbaraförmoner; Men huru sälle och lyckeligestulle wiwälkunnH
oi) wara, om wi aldrig lefoe sakra mera om det ena an det an«
dra, eller dä den säkerhet wi ägde, ätminstone wore ganffa owii), o,
bestandia och stipprig, jasomdet kan hända, i de Samhällen/ uti hwilla Enwaldet ar wedertagit; dacest allas walgäng i gemen, och hwae
vch ens i synnerhet, hanger afens god tycke; hwarest deras wä!fard, i
werlden böZt upsqtte äro, i synechet a? osta hastiZa hwälfninaar och »m<

anse

som

Me»

ss,,ttn underkastad; uti hmlka wä< fortjenttmän ei sallan blifwa strb>
gsngne,och de jom mmst bordt,oföxmodeljgen-uphöias öfwerandra;
och nMrefnad/gcmenligensty,
sinnt därest m<!lng'snogsakechet,l!f,tycka
owärdigfmickrares tulM. lagttorsakert,at
les af näaon/ ofta
wi al!c, XVHröaste Hböraxe, mcd Zladt sinne erkänne detta tilsiänds
o!:)cksal!ghct, och det Umycket hc!dre,soM w!,!wärtk.F6dern3Äand^
frukter, under hwilken wi e> bchöfwe radG för
smake frihetens
(ädana swära päfölgder. Acki ffole wi dä ickc iamwal alle anfe för
Wär största ssyldiabet, at hembara den store, Majestelisie och barin,
hcrtigc, Guden
ara-, pris ochtacksägclse, för de msa lagar, och
dcrwalsMado RcgerinAs-sätt, mider hwilket wi, hwar i sin hodda,
O6) Mchet. M! ftnnerligen böre wi bouom,för sH
myckcn oförtjent

ft Hans namn, sä

lofwa sä lange wäm lappar röms, och pr»
här äre. I synnerhtt biifwer denua wse

lange wi

ffyldighet fördudblad,dä wii dagföreotzderjamtetil minnes,denFaderligT lvärd och önM, lmarmed h,an,'föt fyra är fcdan, w>Ä denna
tiycll af
omfattatMrll. FMernesland,/dä iaenoinHans alnd
wakande Förfvn, ,dm sarmnangaddlmlg lyctligen blef upmkt,. som
war utsedd, at bnöfwa otz denna adla frihet, och andra
antag<
«a sälla regeriugs.form./ Hans godhet har-icke allenaft darutinnan
wift fiZöfwelflö.dig emot ch, atHan
oh et falt och wälsignadt

RcMrinZs<M>utan
däw>mihöHstaM-an-stodoM/ atdetbort»
niistä, har Han, af blotta räd, pch fadettigit förbamiändc, öst derwid
hibehällit.. Bil!igt mäZewidelfö« mcdZachalia>afHöZtids^dagfens
H.EmanZelio morista ochfaga-. Lofwat wareHErreu Istaels Gud,
somideha bedröfwelfes dagar, hafwer dcfokt och fmlostat sit folk; pridä i näderbehagade. tanka
sat ware Hans aldrahcligaste
pä o§! alla Sweä mbyggares hjermn stoln dcrföre beständiZt offra
dig tackoffer,, och allas tungor stola/il simnerhet pä denna dag,siunga
om detza dina stor-wärk ibland oh! HERre wär
tank
anframdeles pä oh meddinanäd! bestpdda wärt land och bewara wärt regerings-satt, sä länge OfwerKet och under<ätare finnas
innom Swea nransor! 2.<it altio i wart land ära bo, godret
och trohet mota bwarannan, rMfardis h t och frid tyfias lP
B.oswad wareHEßren! at Han osien undertig goötiet be,
wisat hafwer! I« loftvad ware HKRren GUD, den attenaP
under IZr. <l)ch lofwadt ware Hans hckrliga namn ewinnerliga: och all land ware full med Hans <lro!
P
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TiMmpning.

wMgnaöe sitllar! at wi age den borgerllga friheten, är <K
falllng den ingen kan neka. Wi hafwe
det är en sak, hwarnlf.)W
uldrig
lag lämnar hwlit
wi
klmne
tacka
GllD.
före
och lofwa
Eal.s:4.' och en at nu wioare bepröfva sig, om han sätterrätt wärde pä den
sammi, och tilborligen i akt tiger sin styldighet, at prisa Honom, af
hwilkens ofortjenta godbet, wi den an aga, eller ei. Wäqar endast at äft
sren kallade
wen lämpa hit wä«
Räre
til frihet: allenast str til at I icke l<lten frihetena Ziftoa köttet
tilflille. utan yenom kärleten tjener deu ene dem andra.
Men hwad den andelM tiheten widkommer, sä lärnnn ty warr?
nödgas beklaga, at ganffa ft,
bätcre lä w-st l alt för fä, äro
Es.4»:k. ägareafoen ftmma.l öfwertrckdare Zar tiledart hjerw. For>
sörerKder sielfwa, on I cjren< trone; beprofwer Kder sielf»C«r.lz:s wa. Granffen Eder noga, om I än aren st.'dde under synZe-les och
I,h. »4:6. -Satans träldom, eller om sanninZen, den
silNllingen,
lac.«: j«8. genom sanningenes ord, redan gjort G der sri. Ach! läte-l cj
loy.ä: 2. gamleormen,
bedrager hela werldena, edart falfta hjertt,
som
t1p.H.12,9. '
och sörderfwade egm kärlek,
och lmlckrä Eder, i oemm aldrager. »7:9. wigtigaste
sak, utan lätenGllds oros lms,bestckla edra sam.veten, at
I, med öfwertygande witzoet, nngen bestfina och weta, hwars au.,t l,«em I;islven Hder
««.5:55 das barn <tren:
f>r tjes
lyoige ärcn; ehwa>
näre «t lyda,hans tjcnare
«nm. s: 16. <lr mer syndene-til dööen, eller lydnone til rättfärdighetena;
10H.8:34- Och at hwar och en som syndena Zor, han ar syndenes tr<il.
Lät otz, ÄlsteliZe iHHßranom, med alfware ranlaka wilrt
tilständ. Lät otz handla om en wigt.g sai ineo all den upmarksamhet/ som i kärchet kan l akr tagas. »iät otz ufen inoördes wälmening och
sir y o,n andra helt enftloigc yttra wära mnkar.
(L3jäl,
Den
hm afhjerme hatur alla synder, alt ssrymteri, alt lral<

som

sm

fördättrtng; den
aktigt eget wärkandeochardetanoe pä
uti «<
sanfardig egen försakelse grundeligen arkänner sit intet, sit d,upa för«
derjä me hjerteligen älderf, blmdhet och osirmögenhet; den
öfningar, ej bei:Gadaktighetines
star Guds ord/ har nsie och luit
twinga
sig
tt wara Gndftuktig, bruka näde medlen/lasa Guos
höfwer
vrd, sinnqa och beoia, m. m. utan gör alt detta af ianerlig, fast ej
altid lika kändar och liufl gen oragande drift ochkä.lek til lm Frälsare:
uti det andeliZa fti<
hon kan waZra ftrsakmd dewm/at hon «f

sm

som

hets

M fiändet,och kän fölgakteligell fagna sig afalladeförmoncr,somwi
l)ört,at denna frihet
Ach wal! ach twiZt wal den Släl!
lycksalighet
fri,
i
mätto
ar
redan i tiden, kan ei med öiden
som sä
tllrackcligen
lil sullo
dcraf siyter, ej med dödclig tunga afssildras, ulan endasi rönas och erfaras uti et hjerta/som lifiigen kant Gudswredes elds brannande, lagsens förbannelsts tryckande ochförsträckande/sawwelets cngstandeoch

tuktande,syndabötdansklammande; afden,sager jag,som wel,l)wadet
fsrkrotzaöt och sonderllagit hjcrla, och en bedröftrad
anda harat soaa;som rättförstär,hwad bjertcktZ dängandeitrop.'! Ps- l»: ly.
pm betyder, hwad det ar at riftva sit hjerta, jämra sig, tnurla 147:;.
Es. 57: '5som en duswa, ängsias, tlagal, gräta,och
för bjertas oro, KI.W.i.-2<?.
kallas hata
stnl; somkcmmitierfarenhetafetarbete
Joel. 2:13.
dersäga och försata sig sielf, afsäga alt det man haswer, dödai Es.ZB:l4.
och kortzftlsta töttet, samt med desi lustar och begärelfer,utgif-i Mm. ZB.
Luc. ,4? 26.
wa sin lekamen, dö syndene, och warda werldenekorsfast.
8: Z4.
en Man Själ kan ock wara förwisiad, at efter döden blifwa försatz Marc,
Gal. 5.- 24.
ewiga
härliga
ihimelen,l)wilken
uti den
och
ftiheten
innefattar en sali»« Rsm. 12:1.
wida öfwersiiger all wär nu warande insikts?widd; allenasizRom. K: 2.
het,
hontager sig til »vara, ja lange honhar dwaljasmäste/fördeafwägar/ Gal. 6:14.
ywilka leda antingen tildet lrälaktiga ochhogjiffadeliga eget warkande,
<ller ock dcnna ftihetens mi§bruk, dä sialeu, genom den högstnödiga
egna försakessens ä sldo sattande, faller i sakerhet, andeligit högmod,

som

som

i andra synder och laster.
»ch säledes latleligen
Själar,
som ej an ärouti den anförda belagenheten,utan
Men de
nöje
i
synden, sä at de henne, vä hwad satt som hälst,
twart om sinna
samtycke,
eller
med
wetandes och wiljandes «töfwa, antingen de dä äro mer eller mindre uppenbart satte, werldssigen arbare, eller Zröfre
vch finare ffrymtare; de, de aro an syndenes tralyr, satans nalar,
dödsens föngar, och fördömelsens barn, de mä med orden det tilttä eller e», de mä tala huru mycket som halst om Guds näd, vmFralsarens
förtjenst, om frihet ock förlosining. Ach arme.Själar! Ach i sanning
ufie mennissjor! Ach omkelig belagenhet! Ach Zrät och klagan wardttilstönd! Hwad Zagnar det sädane melinistior, at Frälsaren sä dyrt förlvärfwat dem en owarderlig ftihet, «ar de dock ej äro i sielswa warket
ögare af den samma ? Hwad til <n sali ewighet bidwgande förmon tilfiyter detn däraf, at deilekamlig mätto äro ftie, dä de likwäl äro an,
ttall« ? Dtt Mr för. Gud intit, at wi we.lt pram om ftiheten,
at
V

M

5<

)

(

M

deraf, at wi äre frie Swenffe män, när och sK länget
me och blifwe syndenes och satans uste ssgfwar. En lekamlig
döden en ända; menden
«huru swär den mände wara, fär
at lvi stryte

andeliga träloomen/ blifwer efterdöden endas^fullkomligare, och derär i lekamlig mätto träl,kan iefe desi»
jämte ewig. En meninssia,
ägareafoen
andeliga
mindre wara
ftiheten,och dermed hugna och troi
tral,äMnt hon ager den lesig;
andelig
men
ar
mätto
den
sta
kamliga ftiheten, kan hon dock uli henne ej finna nägon rättstaffens
göra sig samwete, om hon
ss.ila-ro. la, hon lac ock inter
emot andra,ätmimione >nbi«lada timmeliga förmoner,den summibortbyter. Lyckliglt äc derföre det Sa nhä le, h vars inbyggare agi den
borg:rligafrihetea,me, ach merHn lM.g!'.',och pä fördubblM sättsalt,
ym de tillika y «fwa dclioe i->
y^^slockialighelwäl
1; ,-y>>H
grnnd zd i tiden, och !)l-sver fMo.mig e viOeten ; dH har den borgerligi ftihecen nn slkr, stö.r>de:
dH aro bäde öfwerhe/
n?) stn del, ei
ten och undersätmei l
at förgriM sig emot
at
g>rl
uoroV,utanmä?
annansrattigheter,ci
bcnag
hwar
ne ym et godt och ofottränkt sam vete,lv oistet aldrig erlMes/dZ Ede«
och förpliklelseruian afst) och fasaäsi)o sattas och brycas.
M otz derföre, HLRrans wälsignade, off, sagcr jag,
de^
synnerhec
minst angäc, iparsisnmni cala och oö ni om den borgerl
liga ftlheten, men medoe-to stöcreflit,geiöm GUDs näd, winlagga otz om delaktighets ernäende och
mi den andeliga.
Age wi denna, sä äre wi förit stickellge at tilbörligen tacka och loft l
GUD för bagge. Dä are wi redaN har salige i hoppet, och.där
ofwer alla matto wigtig härlighets öswerftödig l
salle genom en
i börian>, med f ckätniutande. la, d 5 kunne wi til et stut, äfwen
komlig öfwertygelse och frögd läga: Kj kan niig dZden och satans
magt bedroftva, min ISsus dafwer dem all sin kraft bersft
tvat: när jag insoninac, Han mig omfamnar,och fZr mig til
den trpgga hamnen i glädjen. A n::i' Eija wore wi dät!
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wore wi dar! Amen! genom Guds näd/

Mtelser: Sid.;. rad.,;. lastflfyllestgörclse. Sid. 6. rad. 27.' Mr pch, läs om.
Sid. 7. r. ;4> las amne. Sid. 8- r. 17- las wg. Sid. H2. r. 6. U
innerllgcn.
r. ;8. star wagra,W wnra.

