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I Nanm Gnds Faders och Spns och dm
Helga Mdas,Amm!

ll,DiMlndelig'GUD lär nadenesM upttntttl,
2lr tt:ed dch yllLmä zvndsilw nsd försivinna;

Z.at oft i haZ din heliga wanskap ftnna.
Barmhertige GudochFader Wär foMn astlHimlom^c.7c.

Ewangelium pä Audm Söndagen i
6venrcr, XXI. cap.

v. 25. til z6.
Then tiden ftdeZVjustllsinaLar-
jungar: Och Ma sie tecken i so-
len och i lnänan, och i stmnorna:OO pä jordene warder foltene ängestfvch
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thezstola förtwifia. Och hafwet och wa-
gen stola mycket bulra. Och mannistor-na bärttorckas för räddhoga stull; ther
af at the förbida thet som hela werldena
öfwergä stall: Ty himmelens krafter sto-
la bäswa. Och tä stola the sä se manni-
stones Son tomma i styn med magt och
stora härlighet. Olen ta thetta begyw
ner ste, str up, och lyfter edor hufwud
Up: ty ta naltas eder förlotzning. Och
han sade tll them en lttnelse: Ver päfifo-
na-träd, och all trä. Nar the nu knop-
pas, tunnen j tä se och weta af eder fjelf,
at sommaren ar nar. Msaockj, narj
sen thetta alt ste, stolenjweta, atGnds
rike är nar. Sannerliga sager jag eder:
thetta siägtet stal icke fdrgäs, för an thet
alt sledt ar: Himmel och jord stola för-
M; men min ord stola icke förgas. Men
lvackter eder, at edor hjartan icke fbrtun-
gadewarda med swalg ochdryckenstapoch
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med thetta lefw ernes omsorg, sä atthen
dagen to mmer eder för hastlgt uppä. Ty
han warder kommandcs Uom en snara
öfiver alla som bo pa jordene. Sä waker
nu altid och beder, at j mägen undfiy alt
thetta som komma stal och D fbr männi-
stones Son.

Förbcredelse.
§. i. At Försigtighet är nödwändig i

wara warfochgöromal/ bäde i andelig ochlek amlig matto; sa aldeles / at ock deras ftam-gang och lyckliga utgäng derpä beror / det wisar
osi sa wal natur och förnufft/ som Skrifft och
Gudomlig nppenbarelse.

Skaparens hand yar plantat i mannistan
en 2kfc6t eller sinnes-rörelst/ som kallas ftuttatt
och raddhoga. Den ar otz icke mcra förgäft
wes gifwen an andre ware böjelser eller begarelser/
hwilka i sig sjelfwa icke aro onde; utan ftan bör-
jan osi mebstapade til at göra osi ffickelige til alla
de andamal / hwartil Skaparel, oh arnat. Desi-utan dugde wi hwarten at stöta och fteda osi sjelf-
wa, at gagna samhallet/ eller at yena och dyrka
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Gud. Mm alt det/ sow stadar 08 at misibrukeb
ochoordnmgen; denförnufftet wal nagorlundakan
stönja; menGudsnadallmabota/ dädmtänp
zer och kufwar wara oordenteljga begarelftr/helgae
och sätter bem i.stick efter Andans sinne.

Wid Winsta eftertanka rönewi latteligen/ atwi
fätt den böjeljän wi MlAlqom, ftUktNN namligcn
och röddhogNN, i synnerhet til dm andan,atwl
mätte blifwa warsamme och förfmtige: wi märke
med det samma etlMigtspor och kannmg afSka-
parmswift omsorg för wart siagte; för hwilket
denne ck(sd är oumgangellF/sa wida det harmZn-
ga hinder til sit walständoch lycksalighetatundwi-
ka, är mängahanda faror undcrkastadt/ ochhar
mycket ondt at wakta sig före.

Dä tid-böckcrne / som förtalja männistors
öden, äfwentyr ochdärstaperpäjorben/ afmala
hjeltarför otz/
sä wet jag icke om man bör anse sadanta antingen
för fabel och ffryt eller för raseri och naturensnH-
foster: Om nägonsin förfarenheten witnar, at
nägon warit lycklig utan försigtighet, sä öfwerty-
gar den samme osi a anM sidcm langt merä om
wederspelet, atminstone/ at en Dan ej agcr na-
gon del isin egen Wa.
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Hos et Guds barn föder en helgad raddhsga
af sig en som fiytcr in i
hela dch wandring. Denbliftver et betsel för man-
mstans ostyriga begärelser / och staffar lugn i sjä-
len / dä den staller dem i ordning samt under et up-
lyst förstmlds styrsel och lydnad.

§. 2. IgcmenbestarFöVsigtWteNdär-
uti, at walja och anwanda de basm medel
ti! at wimta de bästa ändamat. Den Hck
ga Skrifft leder ost icke eller iftän ftmma begrep;
mm den forklarar mera i synnerhet hwad M en
christelig försigtlghet hörer, hwilken dar un-
derstundom heter Warftmhet: ofta äfwen wls-
het, förständ och klokhet. En wis mans
l)Mta, sager Predikaren, Wet tld oO sätt.
Den ar icke mannijko-wcrk,utan kommerafGudi,
stm gifwer wishet och maf Hans mun
tcmmer wett och förständ; At defäkunni-
ge mäge warda wise och de ynglingar för-
nuftlgeochstrsigtige.

Den bör grundasig päGudsftuktanochwA
het; ty Gndsftuktan gör, at man wlsliga

hand-
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handlar i alla sakedf och Gudsbud lörer
llokliga sara i M Händel; Mm dcrcmot ar
listighet icke wishet och de ogudaktigas be-
drägeriär ickeklokhet; Ty de stallkars illfun-
dighet, ehuru starpsinnig dcn wara ma, fclar
bäde i ändamälet ochmedlen; som gemenligm
bagge hos dem aro odygdige och onde.

Til Förslgtlghet fordras aktsamma och öf-
wade sinncn, sä wäl Mwärtts, atkanna sit egit
hjärta; hwarföre M Wls Man säges bära sit
hjärta isine högrehand; som utwärtes, at
kanna och hafwa akt pä alla sinä gerningar; ett
förstandig man attar pä sin gang; och det
icke lösligm, utan pa det nogaste: Tyde fiä-
kote handla owarliga; mm det är de för-

Kir.ll: 22..

Tccl.iO:2,.

V.ls.

v.iB.

standigas trona, at de warliga handla.
Förutan fiit och waksamhet hörer har afwen

til et widstrakt begrep och starpsinnighet;
hwarföre Predikaren larer ch, at en Wls MM
har fin dgon i hufwudet, at namligen fföw
ja och urstilja alla omständigheter; Mm t synner-
het at förnuftcligen döma om det tilkonunande:

bliswa
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blifiva warse hindren til det goda andamälet: und-
wika dem och wakta sig för all fara; Ty stär det i
Ordspräkcn: En wis man ser det onda och
gömersig lmdan; men deftkunnlgegäder-
igenom ochfa stada; och ater: Enwis man
hafwer ftuktan och fiyr det arga; men en
däreföker sram dristeliga.

?wv.«.7:
V. 12.

V. li.

§/z. Som nu a ena sidan altwart företagan-
de, alla bade böjelser, gerningar och dygder af
försigtigheten äga sin ftamgang, gagnelighet
och ratta warde; sa ffämmcr daremot ofölfig-
tlghcten a andra sidan och fördarfwar altsam-
mans/ anda in till det aldrabasta/som hos osi fin-nes / samt förer osi oftlbart i olycka. Wi wele ta-
ga nägra ezempel af kärlcken, den angelagnaste
dygden: det stsrsta som kan finnas hos mannijkor
i tiden och det enda, som icke äterwander eftertiden.

Guds karlek til Watt siagte, Vm aldrahög-'
sta och omateliga förebilden til all wär karlch somden i sig sjelfar denaldrarenasteochfullkomligaste/sa öfwas den aftven och delas ut med aldrahögsta
wishet och försigtighet; och jag dristar saja, at
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lvi eljest hade fögo gagntil war rätta och fullkom-
liga walfärd afsjelfwa dennakarleken, sä oändc-
lig som han ar.

Wär kärlek til Gud, ju större den ar, ju
bättre och djupare grund den ager, ju mera den
Zm afallo hjerta/ all hog och alia krafter,
desto mera lyser ock i desi öfning fiit och waksam-
het/wishet och urjkillning, granlagenhet och alt
det/som en rättstaffens försigtighet krafwer.

Fbräldrars kärlek för barnen ar utan
twifwel et oumgangeligt medel til mannisto-stag-
tets bestand och hwarje samhälles walstand; men
om samma karlekär utan försigtighet / om den är
blind och icke ledes af förnuftig omhugsning, sä
fördärswar han barnen, genom eläk fostran/ bade
til helsa och sinne, och samhället fylles med sjnk-
lingar ochlattingar, med högfardiga bestar och li-
derliga sallar.

Kommgens kärlek til undersiitarena
bygger et Rikes wälfärd, ju da egenteligen/ nar
han med en, icke mindre försigtig an om omsorg
wardar deras bästa: nar hangifwerkraft och styr-
ka at lagen, afwarjerdetonda/ eller som Striften
talar, ftzrstingrar alt arge med sm ögon:
förattar fmicker: tamjersjelfswald/ hatar odygd.
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Som deremot underfätarens plikt och sielf-
wa samhällcts bestand kräfwer, athan MälskU
sin Kommg; fä duger likwäldch karlck ingen
ting, sä framt han icke ar underbygd med wishet
och försigtighet. En egennyttig smikran/ som pä
upwakt mPtroende cmot mcdborgare smpger sig
ftam til Thronen, ar i sjelfwa werket ej annat/
an bedrägeri och fiendstap; ty en smetM MUN
kommer fördarf astad; och dm, som sme-
krarmedsin nasta, hanutbreder et nät för
Hans fbtter; trohonommtet, förmanarBa-
lomo, ty sju styggelftr aro i Hans hierta.
Men et hjerta, som brinner afrattstaffens under-
sätelig nit och kärlek/ det alstar wishet och san-
ning/ men stygges wid lögn och förtal: det ar ock
rumriktnog, at pä en gäng omfatta bäde Ko-
mmg och Fadernesland, säsom hwilkas tval-
fard aroätjkiljelig. Deritrifwes walicke smickran;
men det ar fullt af en redelig och försigtig walwil-
ja: det hugsar sig om pä det ömaste, och ser ickeal-
lenast pä narwarande utan ock pä tilkommandeti-
der: hafwerallmödaospardoch gar isit upsät/rad-
siag och göromälingen ting förbi/som kan bäde tjena
til Rikets fior eller frälseoch at ftämja KonunZens

B 2. sinin»
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55.5.-iB,

fannstyldiga nöje/ samt at befasta Hansstol och
göra Hans regemente alstat/ lyckligt och ärefnllt.

Dc Khristnas karlek mbördes, somager
sä högt wärde/ at Fralsaren satt honom til kälme-
marke pa sinä Larjungar/ kannes ock igen deraf,
at han är försigtig och hafwer wishet och klokhet i
följe. Han undrager med Nastan/ men Waric-
ke/icke cller smickrar destlaster; utan/ han garm
uti Skaparens wisa och nadiga afsigter med wart
siagte och haller för sinstyldighet/ at ftämja allas
sannskyldiga walfärd. Hwaremoten blind och egen-
nyttig karlek är et fafängligt band f hwarige-
nom mmmiskor kodbla sig tilhopa til at gö-
ra oratt och lika som med wagns-rep til
atsynda.

H. 4. Sjelfwa kärleken til H sjelswa,
som ar sä oumbarlig til wartbeständ och walfärd/
blifwer dock/ dä han är blind och oordentelig/el-
ler utan ftrsigtighet / war egen mördare och far-
ligaste fiende. Men försigtighetcn urssAjer detsten-
goda frän det rätta/ lampar alt til det högsta än-
damalet/ binder det narwarande tillhopa med det
tillkommande/ wakar och försummar intet/som :je-
nar at afböja hinder och saror, undwika olyckan
och winna lycksalighet.

En



Cn jadan försigtighet i afseende pa dettilkom-
mande önstar fördcnstull ben store Försten, Guds
lags och wiljas barnom/sasom
dcn aldraangelagnaste sak, dä han säger: O at
de wise wore, sä at de
dem ftamdeles öfwerga stull. Oem. ;?.:

v. 2,9.

Til det samma upmuntrar ock wär dyreFml-sare i wart dahanlagger sinä Larjun-
gar före dc tecken/som stola gä för den yttersta da-
gen och Hans tilkommelse at döma.

Wi stole i anledning deraf/ i hjertans enfal-
dighet/cfter den näd/Gud sörlanar/ betrakta:

Den Försigtlghet, som hos en'Mristen
är nödwändig til undwikande af den
Allmänna wedermddan wid yttersta
Domen

hwar til hörer
i.)At st och kanna den tilkommande FA
2.) At wldtaga deMEDLEN,som der-

emot tjena til förwaring.
MenHErrewar Gud, du mannifto-alstare/Up-
lys du sjelfwer wart mörka förstand och upwärm
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R.0m.8
v. 19

wärt kalla hjarta/ at wi mafatta och lydasannin-
gen ost til ftalstting och salzghct!

Förbarma dig öfwer ost nu
Och sändt otz ned de gofwor sju;
Din Anda uti lEsu Namn
Som larer osi wärt sjala-gagn! Amen.

WfhlMdling.
§. 5. Det är ögonffenligt at Fralsaren harta-

lar om den yttersta tiden och de tecknen som stola ga
nast för werldenesanda; Samma tecken aro twag-
gehanda, namligm de,som stola wisa sig pä män-
nistorne och de som ffola yppa sig utSIN dem.

1.) Utom männistorna komma tecken at ste
a.) i Sol, mäna och stjernon pä hnf-
wet och wagen, som ffola mycket bullra och
c.) genom thy, at himmelms krafter stola
baftva.

Det torde wäl wam möjeligt/ at genom nog
sannolika gisiningar/ til nagon del förtlam desiä
tecken för dem/som aro hemma i natmkunnigheten;
at icke namna om den naturens stallning och lyn-
de/ som bestrifwer i brefwet til dc c,
och hwari nagre djupsinnige uttoMre sunnit an-

ledning



lednmg til höga betraktelser/ som hit kunna ledas.
Et älnne/som war tid och föresats icke tilläter at
utreda; utan/ at stanna widdet/som bekantare är/
sä kan jag icke
nog rimligföcklaringöfwertecknen til werldenesun-
dergäng/ som tanner och i sm widd begriper den
stora smmingm, om orsakerna til himmeistä
kropparnas rdrelfer, hwilkmwiredan lHiobs
Bok sinne tydeligen wara utmarkt; fastän denförst
i war tid, med hela den lardawerldens förundran/
blifwit uptakt: Et oemotsageligt prof af den Hel-
ga Skrifts Gudomeliga ursprung; emedan hela
werlden ar öfwertygad / at samma sanningeljesti
alla tider och för alla mannistor anda til sidstwek-
ne waritfördold.

Mm, efter det stäridenAlsmagtigeWerl-
denes-Mastares ston, at werka detta pH det ena
eller det andra satttt, sä wagar jag icke med sa-
kerhet saja nagot mera, an/ at dche dom-
dags-tecknen j7ola ickeblifwa twetydige/Utanhand-
gripelige,kraftige och öfwertygande; sä at de

2.)
siags tekncn, nämliga Nngest, förtwlfian och
en Mddhoga, hwaraf de stola Mttorlas el-

ler



Kr förtwina; dtrsbre, sägcr inin Fralsare, at de
förbida det,fom hela werldcn öfwerga stal.

Bestrifningen gifwer icke tilfalle/at!twista/detdenne wcdermödan och ängcstcnju stal blifwaba-
de stor och allmäll; dock, ester har aro dc, som
Frälsarcn likwal upmuntrar,at st Up och lyfta
siN hufwlld Up, hwilket ordalag gifwer tilkan-
na cjallenast etgodthopp,utan ocket godt Mod
och full förtröstning; sä se wt, at anda nägre
aro undantagne ftan dm almanna saran och för-
strackelsen: och finne allsa, wid yttersta tidcn,
twaggchanda siags mannistor; hos den ena de-
len werka angest och förtwiftan;
mcn hos den alldm hopp om förlo^ning, gladje
och frimodighet.

§. 6. Det göres mängahanda stilfäng mel-
lan mannistor: somt har nagon/ somt ater inqen
fast grund eller anledning. Wi se det sattes en stor
atstilnad emellan rik och fattig/ förnam och gemen/
ston och ful / stark och swag/ pragtig och osnygg
m. m. Derefter dömes ock den ene lycklig och den
andre olycklig; men sädant ar enogrundad dom
och stilnad; Ty lycklig eller olycklig ar ingen efter
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stdana utwartes omständigheter: icke eller efter
andras omdömcn; utan efter egen öfwertygclse och
kanssa, öfwer hufwud ar altid den i battre och
lyckligare tillstand, som tamjer fina yra be-
garelser/ anden,som följerderaS blinda drifft och
jagar efter deffa stuggar och fafangligheter, sompa jorden wanka och lysa uti de fafangeliga män-
nistornas ögon. Men/ ware ock dermed huru
det nägonfin kan/ sä ardct atminstonewisit ochsa-kert/ at alldenna Mnadenbliftver i döden ufihaf-wen och wi bliftve da alle lika, afwensomwi/ ef-ter naturen och utom manniMs inbillningar,wa-
rit i födelsen. Gak man til griffterna och de dödas
hwilostäder: slut ögonen til för den förgangeliga
pragt / hwarmed mannijkors fäfanga!söker hölja
wart allmanna öde och elande: blanda ihop det
bärtgangna slagtets qwarlefworoch fök sedän stil-
ja ut iftan myckenheten dm höga, den magtiga/
den adla/ denrika/ den fagra; du warder daej
annatfinnandes, an et lika stinkande stofftochför-
strödda ben om hwarandra ijordenes mull, war
allmanna samle-plats.

Wigtig och nödwändig ar wiftrligen den
Mliga stilnaden, sasom til exempcl, emellan
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Konung och undersätare<befallande ochly-
dande,Ämbets-man och underhafwande;
Ty den ar icke allenast oumganglig til ftmhallets
beständ och trefnad; utan ock en Guds stlttlNNg:

' det aringen öfwerhet utan af Gudl;den
öfwerhet,som är, hon är stickad afGudi.
Gudsa«da lagger ost destutan före säsom en chri-stendoms plikt, bäde at lyda och at Wa Oft
werheten, samt at bedja för honom: Sci för-
manar jag nu, sajcr?auluB, at MMI för
alltinghafwcrböner, Mllan, förböner
och tacksäjelse för alla männistor; förK-
onungar och för alla öfwerhet; pa det wi
mäge leswa uti et roligt och stilla lefwerne
i all Gudaktighet och ärlighet; ty ftdant
är godt och tacknämligt för Gudiwärom
Fralsare.

Men denne ar anda ickeden hufwudsakttgaste
stilnaden; ty,fast an jordmellerlandet bllfwer,
sä förM dock en siäkt, som Predikaren sajer.
och en annan komnm til; Ma, ehmu sam.
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hallet pä längt Hall synes wara nagot Zestandigt
ochwaraktigtchwad ar detändä/ nar man ser vä
dest ledamöter sarstilt, dem en och samma lag alle-
sammans/ innom karttid/ den ena efter den an-
dra warder förandes i graswen?

Dm Mwärtes Mnaden imellän mannistor
bliftver altsa den wigtigaste. Den/ som hwarkenpä utwartes omstandigheter/eller dennanärwaran--
de werlden/ eller sjelfwa tiden sig grundar: den
ftmma/som med lifstiden icke äterwander/ utansom en gang stall göra/ at den ena pa den stora
och sidsta dagen star med ftimodighet, da den
andre ba°rttortas as räddhoga och af angest
fortwistar.

§. 7. At nu kunna undwika den största olyc-
kan / som mannistor hafwa at ftukta före/ och
kommaibland dem,som dä fä se Up och lystäsin
huflvud Up, sä at yttersta dagens tecken bltf-
wa ost fran alt elande/ ja ar
nödigt^atwi

1.) lare ft och lälMa sanningen, at namli-
gmden yttersta och domsenschag ssal komma/ ochmed de af war Fmlsare förutfagde teckm uppew
haras. .
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Jag kan wäl göm mig faker dcwM/atibland
Eder, mineAlstelige, ingen fins/som icke trorden
artikeln af war christeliga lma, at werldM fkalförgas och den allmmma yttersta domen
kowma. För enKhristen behöfwes ej mera be-
wis derpa, an at deff Frälsare har sagt det / ochsamma fanning ar altsä bestyrkt med en oftlbaroch
Gudomelig myndighet. HiMMel och jow
stolu sorgss s säjerlEsus; MM MM ord
siota lcke förgäs.

Dock likwäl/cster det har blifwit moclc iwär
usta tid/at twifta om alla Gudomeliaa sanningar,
och atminstone/at icke tro dem utan bewis/ sä wil
jag/ til sadana kloklmgars öfwertygelse och wart
egit besastande i sanningen/ försöka om jag kan
reda ut de M/ som war text gifwer
mdhanden.

a) JagWepM text; gar aW forbi alla
andm M och andra Skrifftms rum, dar pro-
phetMN om yttersta domen och werldenes anda
finnes; och echmdwr allenast/ at den si
sammal/ Mpröphelian om syudafioden; hwil-.m lM stutasafdtt/somApolicjcnftclaz berattar;

Sch
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Sa wiss fördenssul/ som det nätt fin fullbordan,
hwad fordom blcf sagt förut omsyndaftoden, sa
wist stal ock det fullbordas, som i samma tid
karnarcken LnocK propheterat, atHVr-
ren stal kommaoch sittja dom öfwcralla;
mm nu bestyrkesßidliska berättelsen onl syndafto-
den/ bäde genom alla foikstags urgamlaste ftasäg-
ner; hwilke/ ehuru mörke, otydelige ochstridigede
kunna wara, dock komma öfwerens daruti/ät de
hysa nagra spar afden händelsen; son? ock/ aldra-
klarast genom de ostridiga minnes-märkcn jordklotet
bar afden stora förandring/ som fiodens magtiga
watten derpa gjort och lämnat; hwilka kanningar
aro sa handgripelige/ at den som annortedes wa-
gar tyda de rön/som dartilhöra, ej annat utratta
kan/ an, at röja fin ostickelighettil at umgas med
Naturkunnigheten.

§. 8. Wi sinne dock langt narmare och starka-
re jkäl i wart sammanhang med detför-
utgaende: Ty b) nast frammanftre förkunnar
Frälsaren Femftlems och luda-
landets ödeläggelse: likasomock fierestadesiSkrGtemMphMn om werldenes undergäng ochstörinq dermed bindeslihop; emedan dm förre ar

MlsochMchlldtil denjenare. Nu larerwäl
L 3 ingen



ingen nnderstasigat neka,detlerusalem Wwit,eft
MMrsti förutsago / förstört och förtrampat afHedningarna; fördenstullom den enedelenafpro-
phetian blifwit upfyld/ hwadardäför grund el-
ler anledning/at draga den andra delens fullbor-
dan i twifwelsmal?

Och/om en stamlösßeligions-bespottarefful-
le tro sig hafwa nägon undstygt/ sa framt Fralsa-ren allenast talat om lerusalems förstörmZ/somblott en förbilöpande handelse, den der icke nagot
widare sammanhang nu agde Md den förutsagda
werldenes ända, ansäsomet längosedan forelupit
tecken; hwad wil en Man da inmanda, nar han
befmnar, at ock tiden ar utsatt huru langeförstö-
ringen stall räcka, namligen: tllls hedNlNgar-
nas tid futlkomtmdWarder 5 at ftmma tec-
ken til werldenes undergäng Mnu werkeligen ar
til och liggerför hela werldenes ögon:och at män-
niflorna, alt sedän Jerusalem blef ödelagt/ gnda
in til den dag/som i dag ar/ hafwa Mt och röna
sanningen af FrWrens ord: atdtN siadtN stal
förtrampas af hednmgarna ms deras tid
ftllkomnadwarder?Hetar en <ak/ftmingen, an-
nan an Allwetenheten kunnat se föryt; Maftm m-
gen annan an Allmagten kunnat Mra och til in-

tet
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tet göra de försöhfom Historien wittnar warit gjor-
de/ at upbygga och inrymma staden at ludar-
na igen.

Och sälunda hafwe wi/icke allenasti lerusa-
lems ödelaggelse, somfiedde ärefterAhri-
sti död, utan ock i dch standiga öde alt sedän, et
stadigwarande och oemotsajeligt tecken och bewis
pa Khristi ord och yttersta domens witzhet.

Fördenfkull, lika sä säker förebodelse,som för-
ödelsens styggelse och den belagrande haren war til
lerusalems förstöring; likasäsakre strebodelseraroock de i wört upraknadetecknen tilwerl-
denes anda: och lika witzt,som Jerusalem har blif-
wit intagit och förstört af Romarena och annu
förtMMpas, detar, innehafwes af hednin-
garna och ligger underderas öfwerwalde; At för-
tiga, hwad asyna wittnen intnga, om de förban-
nelses märken sjelfwa landet bar; lika sa wist haf-we wi denna werldenes undergang ochdenallman-
nadomsensdagatwanta.

§. 9 Til dch mera öfwertygelse om dennasan-ningen/binder wärFralsaredm sammatilhopamed
annu et sa ögonstettligt kannemarke, at ingen somhört Ohristi Ewangelium predikas ftal kunna saja
daremot, namligen:ludarnas bestand in til werl-

denes
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denes ända: Smmerligm säjer jag eder:
detta siägtet stal lcke sörgäs, förr an det
alt stedt är.

Harasföljer et oemotMigit siut/ at om lu<-
dafolket an i dag äro til> sä ar domens tilkommelseoftlbar; fördenstull/som det ar otwifwelagtigt, at
ludama nu i hela sjutton-hundmde ären/ under
all sin förstingring i alla lands-andar och ibland
mangahanda narioncr, dock likwal hafwa blifwit
beständande sasom et sarstilt och ökandt folk, sä ar
ock lika witzt och sakert/atdet stal full-
bordas hwad war dyraste Fralsare i wärt Lvan.
Aclio sajer. Sisä hafwer den Alsmagtige och
barmhertige behagat, at jamteLvanAeliipre-
dlkan i hela werlden, sielfwa ludista flagtet
stulle blifwa et offenteligit och ojäfaktigt wittne til
sannmgen emot alla hardnackade,otrogna samt in-
billsta ochGudlösa ftitänct'are,in til werldenes'ända.

' Latom ost annu litet stanna wid denna saken,
ochgifwa akt uppä huru harligcn dm Mwetandes
allsnlägtiga hand daruti uppenbaras:

1.) Det gifwes, sä mycket jag wet, i all hi-
storia och i hela werlden intet mera an detta enda
mmplet, at et folk under en förstmgnng,i sä läng

tid



tid och pä sädant satt blifwil wid magt hallit; mm
twart om age wi nogprofuppä/ at de olikastefol-
kestag innom nagra hundrade är smultit tilhopatil
et. Wil du anföra ludarnas högfard och ömhet
at bewara sinä siagter och atte-grenar; sa wil icke
eller det nägon ting saja; Ty, om de ock annu
wore sig like i desiä stycker/ och agde nägon reda
pa sinä siagt-register/ sä harju det samma funnits
hos deras bröderlsmellternaf som nu längesc-
dan, efter Guds ord, icke äwNägot folk; det
samma har icke eller kunnat hindra/ til atga nar-
mare efterdömen förbi/ at ju Tartareroch Arabep/
när de gätt utursinaegnalandsandar/ bliftvitmed
andra narioncr sHförblandade/ at de nu mera ic-
ke kannas igen; Och, om an annorledes wore/
hwem har anda

2.) kunnat saja sädant förut om ludarna?
hwem har kunnat hindra / at icke tidett och nöden
underalla de grymmasteförfoljelser,stulleantingen
utrota dem aldeles/eller ätminstonegömadem bärt
under annor folkeslag? hwem har kunnat utratta
sädant/ sager jag, utanden Högste allena/ som
haftveralt i sine hand och styrer alla omjkiften i
werlden efter sit bchag?

Har widtycker jag denargasteftitänckarema-
D ste
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ste blifwa twungen och nödsakad/at med trullkar-
lawe i erkanna, at detta är
Guds finger.

Eller tag du twiflande, tag Jerusalem utur
Hedningarnas hander och fty det at ludarna:res
luda-landet up utur desi förstöring och satt det i
sit gamla ftor; eller forblanda de krmgströdde lu-
dar med andra folk-flag/hos lMilka de wistas,och
gör at den stägten förfwmner 06) förlorar fit namusom Israeliterne; förr an du öpnar din smadande
mun emot sanninZen;och sedän sa ffall du andä/li-
kafultt, sa ftamt ock deffe öfwettygande bewisen
saknades uppa sanningens sida, blifwa,narHEr-
ren behagar/ kraffteliga siagen och öfwerwunnen
medAndanssward.

§. io. Sa är det da utan alt twifwelswatt
satt, at werlden stal förgäs och en dome-dag kom-
ma; men wi hafwe annn wid dch ankomst en eller
annan omstandighet at märkä: säsom

1.) at den blifwer hastlg och oförmvde-
llg; han ffal komma, ftgev war lEftls, sa-som en snara dfwer alla deMfftm bo pa
zordene;och derföre waruas aftven fjelfwc Lhri-
sti Larjungar och Guds bam at wakta sig, at

den



den dagm ej mattekommademför hastigt
Uppa. Detz ankomst liknas annorstades wid en
ljungeld: han M komma ftm en tjuf 0M
Mtten: Mannistorna stola da wara insöfde
en djup och fullkomlig sakerhet, lika som i dlo^
tid, dä de wiUe intet as, förr an fioden
komochtogdem allesamman bart;ochsomi
Loths tid, da eld och swafwel rägnade
Himmeten och förgjorde dem alla.

V. 2,/.
2.?«.z:lc>.

v. 35.

2.) Nar wi härmed jämförewär tidsomstän-
digheter/ sä ser det sä ut/som domarens tilkommel-
se aldrig stulle hafwa warit mera oförwantad/än nu,
och altsa den försträckelige dagen icke torde wara
langt barta. Af detta tilfalle fa wi anledning/atsora ost til smnes / at utom de narmaste tecknensom gä för den yttersta dagen / om hwilka wart
Kvanzelmm handlar/sägifwerock Skrifften nägra
andra langre förutgaende kanncmarken wid handen/
hwarafupmarksamme och uplyfie ögon nagorlun-
da kunna döma hwad det lider. Deribland aro:

a) Den allmanna sakerheten, somwire-
dan namt om. Sakerheten har wal altid warit
wertdenes barnas ochdeftastaslatt; menmotwerl-
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denes ända M den anda blifwa bade allmännare
ochstöne. Intet langrewthafwelefwat,salarewi
dock sunnit en ögonstenlig mänpa desi tillwäxt;
och/ om tidennuworemne,hwadgallerjordensin-
inbyggarefunnes tanka sa litetder pä/at de blefwe i
denallmannawedermödan oförmodeligen insnär-
de,som i m fmra?

b) De trognas sallsynthet är ock en fö-
rebadelse. Man hafiver i alla tider hördt klagas
daröfwer:Hjelp HErre; de heltge aro sör-
minstade och de trogne aro fa ibland man-
Nlstors barn, sager redan Oaviä; gode
män aro barta i detzo lande f och de ratt-
fardlge aro intet mer iblMd folket, klagar
KHicKa; mm emot werldenesändaminstasde trog-
nas antal i större män, namligen/ som sakerheten
tager til, sa at Khristus sielf ftagar: när mätl-
mstones son kommer> män han fkal finna
tro pä jordene? Om helgon altid hafwawarit
fallsynte pä jorden,sa stola de da synas likfom wa-
ra förswundne afjorden. Den som.döma kan/han
döme om detta paMr sig til war tid.

c)Fri-

F



c) Fritankeri och religions-föratt; ty i
yttersta dagarnawarda kommande bespot-
tare, som wandra efter sm egen lusta och
Ma: hwararnudetlössteom hanstilkom-
meffe? ty iftändendag faderne aroafsom-
nade, blifweralt, som det af creaturens
begynnelfe warit hafwer. Män tro wi nöd-
gas? jo/ Gud nädc ost sa wifft! som wi nödgas til
Ohristmhetens ickeallenastutan ocktil sjelfwamatt-
nisto-siägtets lZlygd tilstä, at hela turopa i wära
tider blifwit öfwerswammad afsädana bespottare
och naturens miMdsel, hwilka med deförsmolyc-
ka ftga ludarna, säja: esttr detdröjessälän-
ge, st blifwer nu mera intet af edre pro-
phetier; och som, likt dem, i stn kata blindhet
trotsa ochsmada: hwarar däHErrensord?
kare lät komlnat. Lät Hans werk stynda
sig och snart fomznas at wi mägeseet:lät
den heligas i Israel anflag nalkasochkom-
nm f at wi mäge wetat.

ltes. 12.-2.z

ler.ls.-l s
Ls.s:i«?.

Och kare/ här ar jusnart mgen beleswad wett-
willing eller spratthök, somicke wagar meddegam-
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las fabelaktige jättar at bestorma himmeten / ochsom icke tror sig ej fyllest kunna bewisa elleröfwer-
tyga andra om fin inbillade qwickhet och förständ/
st ftamt han icke stal förklara krig emot Gud och
roa sig med at bespotta Religionen och alt detsom
heligt är. Usie krak! kunne wi da et ögnablick be-
sta afost ssclfwa? Man ock et lerkmrille hafwer sig
op emot sm mastare? dockare wi oandeligenmindre
emot war Skapare och behöfwe honom oändeli-
gen mera. Men/ wet det, at justdetta bewiser
sanningen/ och fritänckaren blifwer sjelf et uppen-
bart tecken der til, at domarm är för döreu.

d) Wi kunde ock tycka ost hafwa anledning
at siuta/ det de öfwer hedningarna bestämde
söknings-ochnädes-tidersnarttordeftrida til ända,
nar wi med öpna ögon marke och betrakte Guds
Helga försyns wisa anstalter; Ty/ i den man,som
en rattstaffens Zhristendom blifwer sällsyntochför-
swinner ibland otz upgarderemotsan-
ningens ljus för hedningarna i de tre andra werl-
denes delar; ätminstone predikas
om icke emottages nu i war tid mera an nagonsin
ttlförene.

Men jagwägar icke ga längre med dessa be-
traktelser; ty ehuru wi genom förenamde ochftera
stdana teckm och rön nog kunna öfwerwgas/at de
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ytterste dagarne aro icke längt barta / utan snara-
re hardt när / samt at wi fördenssull sa mycket me-
ra maste dageligen wara beredde derpa; sa artiden
och stunden likaftlllt owist: den wet ingen: den fa
wi icke eller weta; utanhonstar t Guds hand och
magtaliena. Det arock förmatitafenmännista/at
djarft ftaga darefter.

§. li. Mm det ar icke nog/ at wi areöfwer-
tygade i förständet om sanningen: den maste ockga
til hjärtat, wisa sin krafft i lefwerne och garnin-
gar och saledes staffa en falig ftukt och werkan ge-
nom rattflaffens beredelse emot domen och werl-
denesanda.

Sadant alt ar icke mannisto-werk; utan kom-
mer helt och hallit an pa den heliga Andas näd>
da den Winner rum hosdem/ som aro lydigewärs

battting och helgelse. Ty af naturen twifie wialt
för gärna omdehandgripeligastesanningarFasnart
de för kött och dlod aro obehagelige. Och/ fafl
an förständet ar öfwertygat/ blifwer anda en sjelf-
willig och bedragelig tweran qwar uti hjartat/som
atminstone illn tolkar/ instmncker / förwanderoch
wränger den fattade sannmgen/ samt gör henne isa matto fruktlös.

Detta
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Detta hemliga twifwelsmal kallar Skriften
en falMet i wär anda f som stammer bärt
alla wara winlaggningar om Guds nad och salig-
heten; hwilcken icke eller Man genom Guds An-
das alfware tuktan i ost kali kufwas och tamjas.

Uti detta malet lagger osi det/som sser med
wär dödltghet,et alt för ögonstenligt epmpel
före. Hwem ar det,som ickenog wetoch ärWilder-
yä/ at han stal en gang dö? men, huru mänge
aro andä/ hoshwilka samma öfwertygelse astaw
kommer en upriktig och sanjkyldig bercdelse emot
doden? Twart om, stulle man af de siasta manni-
stors id/ ansiag och företagande/med starka Mkunna bewisa/ atdeingalundamastetrosigwara
dödelige; ätminstone serdetsaut/ som de aldrig
arnadejlilja sigftan jorden;Sä stor ar war blind-
het och sa djupt wart fördarf: sa orimligden oord-
ning/som i otz efter syndenes lag finnes. Derföre se
wi ock/at detrognasteGudsbarn och störste helgon
hafwa som iftigast hos Gud anhallit om förstand
och uplysning ien scck, som eljest ar sä dags-klar
och oemotsäjelig: bedcr, at Gud slal
lara otz betanka,at wi dö maste; at han stal
lara honom räkna sinä dagar; Och Daviä
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ropar pa det alfwarligastc: Mtt HEM lär^
mig dochatdet mäste ft en ändamedmig,
och mit lifct mal hafwa, och jag hädän
maste, m, m.

Likasä ärdet med denftnningen/som angär yt-
tersta domen och werldenes anda. Det gifwaS
ibland ost sä wal 3)de/som saja sig tro Gudsord
i dm delen; mm aro dock ej befastade i sanningen;
utan ostadige och twchogse; like hafwetswligar
och malnjkyr,fom afwadret drifwas; som
ock d) de som stelfwe mena sig tro, och aflven Km-
na wara öfwertygade i sit ftrställd; menagaoch
kanna dock ej sanningenskraft ihjärtat; utan sna-
rare strida bade dest innersta, fördolda och falsta
mening, som ock sjelfwa gerningarna der emot.

Mm om nagon ibland desta finnes, somalsi
warligen wil sit bästa; somönstaroch äsmndarup-
lysning och kraft, pä det sattet, at han ock arbe?
nagen at lemna Guds Anda rum/ samt läta leda
ochlara siq; den samme blifiver icke allenastuplyst,
at kanna sit falsta hjarta och sit fördarf, utan ock
IMdIM honom wisade och gifne, som kunna tje-
na til förwaring emot dotmdagens sara och
fdrsträckelse. E §. 12.

rs;9:s.
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§. 12. Ingen/som suckar efter näd och redd-
ning/ blisiver af wär barmhertige Gud lemnad
hjelp-lös: Ty förklararwärFrälsare mcdsa mycken
ömhet för sinaLärjungar/ och med detsammaför
oA/ huru wi stole bereda otz emot Hans sista til-
kommelfe: hwad Jag fäjer Eder, lyda Hans
ord, det säjer ZM ock allom. Ho somwit
lyda Hans lara/ han warder finnandcs det ratta
medlet emot all rraddhoga och fara.

Deraf, at Fralsarm egenteligen talar ti! sinä
Larjungar/ somockafsjelfwa sammanhanget/fm-
ne wi likwäl/ at den/som wil bereda och förwara
fig cnlot den yttersta nöden / han maste i gemen
wara ellcr blifwa cn ZEsu LärjllNge. lEsu
Larjungar aro Hans wanner; men hanswan-
ner ärode,somgöra hwadhan bjuder dem.
lEsu Larjungar aro Hans tjenare; men ven ho-
nom tjenar han stal följa honom. lEsu
Larjungar aro dc, som ftrsaka wcrldm ochsttegit
kött; den, som wil wara min Lärjunge,saje3
lEsus, han sörfake sig fjelf, tage fit kors
M sig och folje lMg. Karteligen: Ehristi Lar-
Mge arden/ som anammar Hans läxa/ derige-

nom
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nom omwandes til honom/ tror pä Hans namn/
alstat och cftcrföljer honom.

Sädancäga/ efter wart
i jynnrrhet dckännemarken/at de"

a.) lida och hafwa twang l werlden, som 7,1,
Fhristus dcm föruOgt; och b) at dc astUNda
och längta cftcr dcrifran; hwar til
stulle det eljest bäta/ at sä ljllfiigen tiltala och mcd
hopp om förlofining frän werlden trösta den/ som
häller werlden för sit ratta hcmwist/ detz förmo-
ner för sm basta tröst ochdest wälluster för sit läckm-
stc paradis?

Men en lEsu Lärjunge arenftammandcoch
gäst pä jordcn; han finncr ej annat an möda och

icke lana hwar-
kcll hjarta cllcr ögon til detz lysande och lockande
harlighetcr, lust och nöjen; utan det blir honom
alt en tung och beswarlig börda/ hwariftän han
sbker göra sig lbs och fti. ' w

.

§. 13. Ey räder Fralsaren i sylme^
lvaktN sig för alt det, som kan bin-

da och fästn dem wld werlden och detta llft
wet, eller det, fom gör ch til kdttsiige och jor-
W-sinte:

E 2 2)un-



2) under swalg och dryckenstap finnewi
har wallust och köttsiig begarelse; men wi fä wid
detta tilfallet icke fasta ögonen pä dest groflva uts
brott; ty det talas med trogna och GudS barn;
utan synnerligast pä en finare och fördoldare kött-
fiighet och wallust eller sinlighet; dämansökeröft
wer en Khristens höftva förnöja sinä sinnen; sträft
war efter/at kittla sm 2ppccic lystnad;
dittar op/ antager och wanjer stq til mängahanda
behof, som naturen icke wet utaf: med för mycken
ifiver jagarefter de nöjen, som icke wore stadelige/
om der höllos mätta med/ och/ med et ord/ lag-
ger omsorg / tio och magt derpä/at göra dettMf-
wernet för stg sä lackert och behageligt/som man
förmär/ utan at new eller aWra sig nägotafdet/
pm heter wallefnad och i allmanna lefwerntt icke
hälles för lastbart.

Wi mäste med blygd tilstchat sadant ar wg
Mmant iKhristna samhallin; fä at ock den win-
laggning man gör fig om rikedom och upstigande
til det elm hedcrsWllet efter det andra/ synes ge-
menligast gä derpä ut/ at sedän kunna lefwa med
dch mera beqwamlighet och lackerhet; der.dock sä
fornuftige hcdningargifwas/ som bade weta och
tamligen i werket wisa / at det borde wara twert

om:



om: sä mycket mera lagger wär heliga uppenb<p
rade tro det samma a daga.

b) Dernästafräder Fralsarendettalesiver-nes olnsorg; det ar en sielfklok och hednijk om-
sorg om detta timmeliga. Somden förre delen af
warningen war stald mot waäusten, sä ar henne
emot girigheten och högfarden; laster, som
allmännast lada wid jordisk-smta mannistor och uti
sanchallet aldrig ratas eller tadlas/ sä ftamt de icke
hafwa wilda seder och oböjeliga sinnen i följe: la-
ster/ dem ock Shristne hafwa sä mycket swärare
före at waja, som de sallan wisa sig nakna, utan
stallasig gemenligeninundersten af en tillätelig för-sorg och wardnad om wär egen och wära
tas nödtorft och walgang.

Icke förbjuder eller hindrat Thristi lara ftit
och arbete/ idrott och snille; hon upmuntrar twert
om der til; hon krafwer omtanka i wära timmelb-
ga warfochgöromäl; hon tilbjuder osi förmäga/
at fullborda wära plikter emot wär nasta; och, da
dens Gudstjenst deti ftlar, säsewi/
at ingen kan wara en godKhristen/ som icke aren
redelig och nyttig medlem i det manniMga sanp
hallet: Ty den/somlckeälstar sin brodcr,som 4.
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lMfer, huru stal han älska Gud,ftm han
icke fer? Men denna läran wisar derjamte en ut-
wäg, huru wär möda för jordista ting ffal funna
icke allenast blifwa intet stadelig och hlnderlig for
det himmeistä/utanock i sig sjelf latt och ljuftig;
Frälsaren mcnar altsä här en bekymrandefplä-
gesam och orollgomsorgfsomupkommerdä en
männistä litar pä sig sjelf och icke underkastar sig
Guds behag och styrelse, eller lagger sin omsorg
pä honom; hwilket ardet enda/som kan göra det-
ta lefwernet med all sin wedermöda drageligt och
förnöjcligt: Han menar cn omättcllg oNlsorg,
sonl fiyter af det orimliga stora warde wi fttte pä
det timmeliga; hwilket rätteligen icke bör aga stör-
re del iwarthjärta ochwar omfora/an just efter
den man/som det bidrager til wär sanna
het. En säfäng olNsorg, om ting, som intet
gagna otz, om cn förgangelig rikedom / omfiyg-
tig Herwgunst/ m fafangelig och inbillad heder
och ara, mcd mcra sadant; hwilket Skkifttn alt

enalman titel affäfängellghet,
!ögn och Andans jämmer. En omsorg än-
teligen, ftm fastar hjartat wid jorden och hindraromsorgen om det tilkomlnande, hwilketPör ilitaga
och äga h?!t wärt hjarta, hug och sinne. c)
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D e) Dcrföre sager Fralsaren,at wara hjar-
tan warda fbrtungade genom detza omforger
och genom et wällustigt lefwerne. Wi hafwe re-
M höryat har icke ar ftägan om werldenesbarn,
hwilkas hjartan aroaldelesnedsankte och fördrank-
te i wMust ochdetta lefwernes omsorg; utan om
Khristi Larjungar, hwilka ocksä/ början ochupsa-
tet ma wara aldrig sägodt/ ftamsteget aldrig sä
stort, llkwal löpa ftm, at deras hjartan blifwa
förtungade, om de inlata sig för nara der med.

Wälleftiad och kräselighet gör otz tröga och o-
beqwamliga til lekamliga warf/ samycket meratil
de andcliga. Derigenom blifwer kroppen tung,
förstmchet sijött / tankarne stingrade/ hogen qwafd/
upsätet lamt och utanwerkstallighet/ samt hela sja-
Kn offickelig/at emottaga Guds Andas werkan;
Ma som det'a lefwernes omsorger/'omdefainrym-
me/ sysMtta alla sjalens förmögenheter och orsa-
ka etbulleroch störm af oandeligen mänga om
hwarannan fqwalpande onyttiga degarelser/ före-
sMningar, bekymmer och förstager; sa at intet
rum eller eftertanka blir öfrig för det ena nödtorf-
tiga/som fordrar andans lugn och Pasa-
dant satt ncdsä'ckes mannistan hel och hallen iden-
na werldenes draf och stoft; hon blifwer alt för

stum-



stum-ögv/at marka sm hemsöknings.<stund/ Försy-
nenS skickelse och tidernas känningar;hennes hufwud
blifwer för tungt/at uplyftas cinot den nalkande
Fralsaren; henlles Gudartighets-öfningar bliswa
kalla, twungna och ftuktlösa; ochdome-dagM
WMlner henne omsider för hastlgt Upp6.

Bedröftigt ar, at mannijkorne gemenligen ic-
ke kanna detta sit tilstantz/ eller den faran som
der med ar förbunden; och altsa icke eller blifwa
warst/huru wigtig och nödwandig war dyra Fral-sares förmaning ar> samt huru mycket det ligger
magt uppä, at wakta otz, det wara hjärtan
icke wardaförtungade af swalg och dryc-
kenstap och detta lefwernes omsorger, ft
at den dagen icke mä komma otz osörwa-
randes uppa.

§. 14. Til at winna et sä lycksaligt andamäl,
räder Fralsaren sinä Larjungar qndteligcn 3.) at
halla sig til och fasta sig wid Gud,genom wa-
kande och böll: waker fdrdenstul altid
och beder, at j mcl wara wärdige at und-
fiy alt detta som komma stal och sttl förmännistonesSon.

a) At
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a) Atwclka, det bttyder, efter Skriftenes
talesatt/ icke allenastat intet sofwa eller ssumra/
utan ock/ at wara munter/ aktsam och fiitig isu a

Til andeligwaksamhetfordras altsa för-
ut i.) at mannistan M wara upwakt ftän si)n-
dens fömn och kommen til det nya lifweti Zhristo
lEsu; ty en död eller sofwande kan ju i det til-
standet icke waka. 2.) satter waksamheten förut en
andelignykterhet, hwilkenbestarberi/ athjartana,
som nyst är omtalt, icke genomdetlNg, ftm l iioi,

wcrlden aro warda ftrtungade; da det blif-
wer omöjeligt,at waka. 3.) Utestuter denna wak-
samheten all andelig lattja / wardslöshet och obe-
kymmersamhct/ samt ar etsädant deKhristllas til-
ständ, hwaruti de under ouphörligt arbete pä til-
waxt nti det nya lifwet/ ledas af en chrislelig för-
siktiahet och 4.) i synnerhet haftva M pä, jamte
Guds werk och wägar/ Hans Heliga Ord, det
ljusct,som leder ost genom denna werldens mörker,
afwen sinä egna wagar/ at undwika all willfarclse
och alla willostigar/ som en försigtig wandrings-
managnar; 5.) at wara va wakt emot alla fiender
sä inom som utomosi: wara öfwerwärtegithjärta/
wara böjelser/ tankar, ord och qerningar: marka
och undwika bäde alla satans listiga anfall och alt
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werldcues bedrägeri och smicker. Til enKhnstells
waksamhet hörer ockmtteligm 6.) at wanta HEr-
ran och HMstarm och wara beredd>at taga emot
hononi. Han är dm/ soin har satt otz pa wär
wakt: för honom stoke wi swara. El, otrvgM
tjenare säger i su hjättchat HErnn kolns
mer icke ämm bwtt: han Mr sig til sömn/
tättja och Mfswald; mm M trogcn tinmre Hr
altid lvaksaltt, Mig och munter, eftck hän siun-
deligm wäntar sm hnras hemkomst. Wi. fa för-
dmstu! icke läta wär iftVer gifwa ost wttS-

med fafang. lust och
zlds-fördrif; manMmDealtidlMka/ altidwäw
la, allid wara ndos efter wi icks wett pä
hwad stllttd HErrm wmdcr fommandes.

b) Ester lw tzetla M kommer an pa Gnds
näd altena, och manmffan as stg sjelf mgen tms
kan uttätta,hwarkm at blifwa lEsu Larjunge, ek-
ler at göra sig lös ftan werlden och stg sjelf> samt
wilnm en andelig nyktechet, eller at bltfwa wakan-
de lmder sin wandring och fit ftamlulgffap; sa
laggcr Fralsarm til,at wi stola bedja.' Waker
fördcnstul altid och bcdcr. Deffe bagge styc-

kcr
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Hr bindas ockeljest nastan altid tilhopa i Skrif-
ten: ändentllstundar paall ting; ft warcr
nu nyttre och wakande til at bedja, säjcr
rctrus. Namligen: det ma kan icke wara det an-
draförutan. Ingen kan bedja utan han wakar: in-
gen kan waka utan hait bedcr: fön an syudaren
bliftver upwakt utur Nn sömn sä wet han ingen
ting: älmmstone gär honom ingen ting tilhjartat
utan det som jordm tilhörer; derföre ber han an-
tingen icke, eller om däraktig ting, eller utan alf-war. Men nar en wakande Ahristen wid Andans
ljus fättse och larakanna sä wälhärlighetenafwar
kallclses hopp och de tillbudna himmeissä fiatters
rikedow/ som stt egit djupa elande och de mängfal-
diaa farlighcter hwari han swafwar: sinä fienderslist och onjka ftmt fin egen och alla ereaturs lvan-

hjelpa honom deriftän; men dcrjäm-
teblifwerwarstGuds oandeligadarlnhertighet och
atlmagt; da blifwer han stickclig at wgaemotbö'
nenes anda: däbörjar hjattatutgjuta sig för HEr-
mn,klaga fin nöd och ropa om hjeip: ingen ting
kan dä hmdrat eller deriftän, säsom den
enda utwäg til raddnmg.

Och efter en Zhristen altid mäste kanna hos
sig mycken brist och elande, altid arOadd i mycken
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sara och utstaldför mäqtiga fienders wald och sna-
ror/ sä maste han ock altid waka: och/om han
wakar, maste han altid bedjcl. Böncnardet
nya lifwets andedrägt. Hrden barta sä är det Me
mrd Khristendomm. Utsatta böne-dagar, stadga-
dade bone-stundcr, formliga dönesatt göra har ic-
ke fyllest; fastan det är wistt/ at det star sä mycket
wärre til med männistan, nar ock sädane öfnin-
gar saknas; men Fralfaren wisarost har padönens
rätta art; den ar hMtats werk: icke bunden
wid ord och ljud/ ickewid tid och ort/ och kan in-
genting/hwarkmsyflaeller falffap hindraetGuds
barn/atidet ftrdolda hafwa omgangelnedstnGud
och nedlagga sit äliggande i Hans Me.

En sadan bedjare agcr nu det löfte,athanstal
wist fa, och fa alt det han bedcr om: En har-
lig och walsignad ftrman/ at en usel männistä al-
tid far talamed den AUsmagtiga/sommedsintrog-
naste wän/ om alla sinä tarfwor och ar saker/at
aldrig blifwa bärtwist hjelplös! En sadan har icke
fwart före/at soratta wcrlden ochalthwadhon.lof-
war, efter han har ftitt tiltrade och ar fullkomli-
genhörd och gynnad hoshela werldenes Mastare/
alla Kunqars Kung och alla Herrars HErre. O!
at denna ständiga bönen och omgangelsenmedGud

icke
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icke wore sa sallsynt ibland osi och okand/ som dm
i sig sjelfar en hög och harlig sak. I dödeligesom
ästunden kliftva högt up och blifwa ratt store och
lycklige/ harsenlen wag dertil; följer den: det
stal Eder aldrig angra. ,

§. 15. Sä längt/ genomGuds nad,omwart
föresatta amne. Nu / mine Älstelige / huru stole
wi lampa denna angelagna laran til ost och wart
tllständ? O! at wl wlse wore/ at wt, i den-
na war dag, besinna kunde hwad otzfram-
delesöfwergastal!

Nar rccruz talar om werldenes anda/ sä gör
han et siut deraf/ som gär ut pa alt det sam-
ma/som wär dyra Fralsares förmaning i wart
LvanAelio: EfterNU, sagerhan^altdet-'
ta stal förgcis, hurudana bör eder dä wa-
ra uti helig omgangelse och gudaktighet?
Lät ossstanna et ögnadlick har wid med wär efter-
tanka.

v. 2.9.

2?cr.;:il

2) Mr sanningen om werldenes anda ar be-
wist och mannistanderom öfwettygad/ säar fölg-
den deraf sa klar och handgripelig, hwad detangar/
huru wi stole Ma wart lefwerne har i werlden/at
Apostelenlaterdet komma an pa wart egit samwe-
te/ som mäste predika Gudaktighet för ost och helig
omgangelse. Ty F 3 K)Ef-
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K) Efter werlden stal förgäs / sä mäste wi
stilja otz iftän werlden / om wi icke wele förgäs
med henne. Da ar äter ej annat at fiy til, än
Gudaktighet: med hwilken wi ingcn ting för-
lore af alt det werlden rätteligen kan gagna otz;
ty Gudaktigheten <ir nyttig til all ting och
hafwer löfte mcd sig bllde om detta och
det tllkolnmande: imedlertid sä grundas lik-
wal genom henne wärt lif och wälfard pä det,som
ar öfwer werlden, pä Gudoch medhonom i ewig-
heten. Gudaktighetens frukt ar äter helig omgan-
gelse, hwarunder Guds barn hälla sig obcsmitta-
deafwerldenc.

c) Ytterligarc: Skal alt detta förgäs, sä
maste hjartat wid ingen ting deraf bliftva sasilä-
dande. Skal det simtt förgäs och den ha-
stigt och oförlnodeligen konnna, sä fä wi lcke för-summa nägot ögnablick: ochiu förstrackeligare dest
tilkommelse blifwer för alt wtt / ju iftiqare mäste
wi blifwa, at se otzitid wal M och förwara otz
der emot.

Fördenstnl, Ästelige i HErranom! I/ som
älskcn lifwet, och welen undfly det onda som kom-
ma stal, fbljer lcke werlden.

Lätom
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Mom ingen bedraga ofi. De alkna kunna se
up och lyfta fin hufwud up nar domaren kommer,som aro Hans Lärjungar; de sammetil hwilka rauluz
sajer: I ävttt döde, nämligen werldene och <yn-
dene, ochEdart lifsr ftrdolt mcd Thristo
i Gudi; mm nar edart
pcnbarad warder, da wardm ockluppm-
barade mrd honoln i harllgheten. De äter
somaliawerlden/ delefwa ock werkdene: honär
deras lif. Ty der wid hjartat läder, deri lejwer
alldm?. Nar dcms tif uppellbmt warder / sa är
det ej annat an död / förtwiffan och fördömelfe.
DctlareroffSkriftm: det bMisardejordiftatmgs
ftygtiOtt: det stadMer ockmanmftanscgttsam-
wete, wi areffapademeden oan-
delig begärelft efter lycksalighet, hwilkm medinga
werldsiiga förmäncr/ om de ock wore bestandige/
kall ftillas och tilfteds stallas. Vk pwf,at wi are
amnadetiinägothögrez efter allena det SMätetr-
ga och alvrahögsta gow kan sylla wart rumnka
hjarta- Mängen hinner wal til en tid döfwa sin
hunger efter lycksaliZhetmeddeMa werldenes drass;
men de»t fiacker honom intet> icke HMr matkan
Uppenbare HErren wardöd,'war hunger och wär
wilfarelfe förosi imde/ draKe optil Sonen/ görc
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stickeliga/at annamma och lyda Hans lärdom;
mm fdrlöse ochhjclpeHlfttln de ftamman-
de barns onyttign lara och salsta gärnin-
gtU>som allenast gä utpa det,ftmjordentill)örcr!

Dm,somarwaktutur syndens sömn staNNö
icke eller under traldoms andan; utansöke
komma til Guds barnas ftihet. Traldom födcr
ssrymteri; mm werkar ickekraftochwasende: dcn
drifwer at arbeta nägot för saligheten; men dm
lemnar derhos rum at en hemlig tillittil sig sjelf,och
derföre blir anda altid oro/ twäng och en tralak-
tig raddhoga qwar i HMat. ILHristo ägewilöf-
te och rattighet at ft utkorade barns anda,
som genom barnsiig ftucktan drifwer til en christe-
lig flit och försigtighet f som gcr ost smak af fti-
het iKhristi lydnad, stiliar war sjal och gör otz
ftimodiga/äfwen nar werlden en gang med gnyoch
brak stal förgäs.

Ytterst, mincKareste: fiyr de bespottare,
och hafwen ingen gemenstap med dem. Et olyck-
ligtsiagte, hwars hela lif och andedrägt bestar uti
fiendstap emot Gudsfrucktan/ dygd och mannisto-
slagtets walfard; men hwilkets oformligahögmod
lcke kan hindra, at det ju mera matte blifwa för-
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aktat /ju närmare det blifwer kant. lag Wille at
hela werlden wistte huru uste creatur desie i sjelfwa
werket aro. Mr en otamd högfard och hog at
lysa intager mannistan/ ochdenrakarnägrawal-
digaeller oöfwerwinneligahinder/sähänder ibland/
at hon kommer aldclcs iftan sinä sinnen; ibland
rakar hon aterigen i en mindre ökand yrhet och ra-
seri; hwar ibland ftltänkcrietmcdstalkan rak-
nas. En upbläst dare/ som eljestej agerförständ
och kunstap nog/at warfwa högaktning med/ fal-
ler gemenligen pä dm utwagen/ at prala med pg-
racjoxctankar/säsom detgcnaste medlet,at blifwa
stor igenom och wärfwa det omdömme/som han
förstode mera an andra. Ty det wil mycken fiit
och ssarpsmnighet til,at siassa sig namn i de am-
nen, som kunna anses för almant kanda och we->
dertagna sanningar; sädant ar icke hwars mans;
det ar et lattare medehat tanka annorledesälnnyc-
kenheten/ ock fkainmas wid/at hysa samma tro/som
allmogen. Men har stöta ock andra orsaker til:
en inrotad smak för odygd/ liderlighetoch wallust;
den man hwarken ser nagon wan eller ager nägon
wilja och hog at öfwerwinna. let ja olyckligt
tilstand finner enblind och inbilst waderhane ingen
annan utwag/at söfwa sit samwete/ halla wagen
öpen och ssaffa sig full frihet til at waltra sig i all

G odygd
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odygd och köttsiiga lustar/ an at gora sig med he-
la sit ssägte til fä och Gud til Mttt.
kare upkomma saledes / narsma och klena snillen
bltfwa förbundne med odygdiga och tillika öfwer-
matton högfärdtga hjartan; de winna andock sä litet
det de syfta pä/ at ä ena sidan/ mau finner,un-
dcr all deras förstälda djarfhcl/ et bäfwandehjar-
ta och en gnagande samwets-matk, som icke dör;
och det aro just desamme/som en gang mäst/wid
Domarens ankomst,stola förtwlsia och barttor-
kas af räddhoga. A andra sidan äter, sä
wilwa de hos förstandigt folk icke ansecnde, utan
förakt och My.

LikaM hafwer detta sälstapet mycken fara
med sig/ och kan göra en obotelig stada,eftermyc-
kenheten icke ledes af sanning och förnuft, utan
slnrareafmoclc, exempel och indillningar. Det
ar sä mycket bedröftigare, ar owanlige swarmar
af sadana olycks-foglar i war tid wisat sig och in-
tet rike snart sagt i hela turopa blifwit lotttöst i
denna styggelsen. Wi fä M anfe detta raseriet
blott som en slumpwis opkommen farsot cller cpl-

förstands-fjukdom; utan sjelf en naturlig
eftertanka wisar/ det et sadant hastligt nymäreic-
ke bädar H nägot godt.

Nar
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När wi jämföre försiutna tid-hwarf och an-
dra landers omstiftcn med wära sista twahundra-
de ar, sä tyckas wi kunna siuta,hwad wi hafwe
at wänta. Wetenssaper drages utur mörkret, id-
kas och upodlas; de föda konster/ snillebragd och
idrot; derigenom siyta rikedomar och öfwerfiöd
til; pa öfwerstödct följcr högfärd och liderlig-
het: Grundelig lardom börjar föraktas och en
roande qwickhetspelarzmästare; derpa kommer
op Fritankeri och all galenstap; hwilkct alt omsi-
der siutas medbarbari igen. Men om wi derjäm-
te giswa akt Guds ord, som har sagt ostdetta
förut/ och pa Hans försyn/ som witzerligen hafwer
sin hand med i denna handelscn / sa se wi har de
sakraste tecken til dm snart nalkande werldenes an-
oa. Och derftre kan jagsaja dig, min LhristtN/
at du hwarken kan eller bör anse hela den sig säyf-
wande Fritankare-ftocken för annat/ an domdags-
spöken/ som gifwa tilkanna/at anden nalkas. Fly
dem/ om du alstar lifwet; haf ingen gemenstap
med dem; sitt icke där de bespottare sitta.

HERre war GND, lät Din Anda uplysa,
tukta, leda och föra otz, at wi ma wan-
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drawistiga, tänka pa det tilkommandc, känna
wär tid och bereda otz mot den snart insmndan-
de yttersta dagen; sä at wi da mcd ftimodighct
ma kunnasta för lEsu LHristi domstol: Up"

pa den yttersta domen, hielp otz
milde HERre GUD!

A M E N.,










