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Andakts<i>fnmgar for

Nattwards-gaster: Och jämte detta
Arbetets enlighet med Guds hellaa ord och
wära Spmbolista Böcker äfwen sunnit det
sädant, att ibland uckomne Skrifter i detta
ömne, antmgen strfattade af Swenst hand.,
eller genom Hfwersättnmg gifne ät wärt
sta Zion, torde föga nägon bättre swara e»not
sitt ändamäl i detza tidet. Ben böjer nemligen smaken as ett uptystare tldehwarf undet
en lefwande andakts känsta hos en Gudfruklig själ. Och, Medan den fä margfalligt
uplyste Författaren alltid gör sanningen klar
för förständet och tankan, bänar han sig ge/

nom

nom vfwertygelsen en rätt och säker wäg till
hjärtats förbättrmg
gelse. Ett omdöme

pas

som

och föreser stall
besannas af mmige

sare. Stockholm
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och

upbygde
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Swenste Lä«
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Till Läsarem
utgifwandet af desiä Andakts Of'
ningar för Nattwards-Mer will
bedja Lasinen ursagta, om han
i desiä Betraktelser saknar det Dognmtiffa. Dels förmodar jag en hwar, i sin
ungdom/ daraf lart sä mycket han behös.
wcr weta, M att det wore öfwerflödigt

har äter uprepa detsamma, uti ett amne
hwaröfwer man icke kan saga nägot mer,
ellerbättre, an detredansagdt ar. Dels
ar jag öfwertligad, att den hetiga Natt»
zvarden, i hela sin afsigt ar praktiff; lcke
ett amne att syflosatta wärt förständ ined
fäfanga spcculatiomr, utan ett medel till
ivart hjartas förbattrande, och werksam<
het i det aMi. Jag har darfore allestades
Vch framfor attt sokt göra manniffan be,
kant med sig sjalf, att afdraga den maff,
göwlner Hanne/ att upmuntra Hanne

som

till

till dvgd, rättffaffenhet, godaochwardiga
garningar, som urgöra wasendet i wär
Christendom. lag har darföre sökt mera
nplysa an röra, ty pH wära siuliga sanslor
satter jagjust icke mycketwarde, hwilka
dä de icke aro förenade med en sann hjar»
tats förbattring, hafwa alldeles inter
warde, hwarken i Guds ellev manniffors
ögon. Om dä desie Betraktelser nsgot
kuude bidraga, till en sann, werksam, och
fruktbarande Christendom ibland minä
lnedmanmffor, sä torde ätminstone de,
som därwid kanna sig upbygde, icke tro,
att detta lilla Arbete ar öfwerflödigt i<
bland ss msnga andra, hwarmed p>i

nsgra

sr blifwit rittade,

sedän umn sä
lange mDnöja osi med en Fresenii, och
dylika, ofta mindre lampelige, Natt.
wards'Böcker.
Hörfattaren.
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Kap. l.
Biafsigterne med den heliga Natb
wardenwar sn werkan af
dom

och

lEsu Christi wis«
att han wstiktade den

godhet,

heliga Nattwarden, och förordnade uti Sin
kyrra detta gudeliga sinliga werk, till fördel
för Sine tillbedjare, som äro sinlige- wäsen*
den.
Wi äve icke rene andar; wi hafwe
icke allenast en själ, utan äsioenen kroftp; wr
cire icke allenast begafwade med förnuft, utan
vck med sinnen och mdildaing. När med
wart förnusis öfwertygelse wara sinnen tillika
blifwa rörde, war inb:l3ning nagot upwarmd,,
och wara känsto-strängar stämde till heliga
rörelser; sä gör sanninge>» sä myM starknre
intryck pä o§, wsr lust att följa den blifwey
sä mycket fastare, och wi Anne otz dctz lpck-

ligare.

A

2

Egna'

4
Egna

ärfarenheten kan wäl öftvertyga

de fieste.Christne om. denna sanning. Kän«ie wl wäl under wara enffildta betraktelsev
den andakt, dm Andans eld, den själens uplyftelse, stm wid HENrans altare? Utan
twiftel de fieste Christne tillsiä, att de icke känna det. Äsynen af ett hus, som är
HENrans hus, atankan af HENrans.besynnerliga närwarelse, lmälHandet för det
altare, som är inwigdt till lEsu ära; sä
afsigt, sa
mänge Christne, förenade i
manga hufwuden uplyftade till himmeten, sa
ett och sammanga hjärtan, som
ma; andakt, tillbedjande, ödmjukhet, wördnad, nialade i allas anleten, hwad intrpck
gör icke. allt detta pa hjärtat? huru lpftes icke därwid siälenifran jorden till himmeten
och upfylles med idel heliga rch saliga känftcr!

sa

samma

Dctze känflor, M äro otz sa nyttige,
icke för det te hafwa nagot wärde i sigl själfutan

därstre att

ds understödja själen i

hän»

5

hsnnes arbete, upmuntra och uplyfia hänne;
detza känstor wille ZEsus Christus upwacka
uti sine tillbedjares bröst, därföre förordnade
han ost denna gudeliga smliga förrättning;
är saleoch att forstmmm denna,
des ett mitzkännande af lEsu wisa godhet emot usia smliga warelser, «tt brott emot dm
höge Sliftaren, hwars afsigt endast war war
egen lycksalighet, och ett brott emot otz själfwe, som därigenom
ost denna o§ ämnade lycksalighet.
O Christne! förstiminen
da icke en förrättning, som är' sa salig for
Eder själfwe! Sa länge wi wandre i denna
nedra werlden, som har sa mängi frestelser
för cst, kunne wi aldrig omtänks<nnt nog omfttta alla tilfällen, icke omtänkjämt nog anwända alla medel, som kunna rpcka ost iftan
wära werldstiga förrättningar, samla wam
spridda tankar, kalla war sjal tillbaka till sitt
lugn, wända wara hjärtan ifran det närwa-

rande pa det tillkommande, stprka
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war andakt,

6

dakt, ech upmana hwarandra utue wär

an-

beliga tröghet.

Mm om detta medel, som lEsus Christus förordnat till war förbättring och lycksalighct, icke ffall blifwa ftuktlöst, maste wi
bruka det enligt Stiftc/rens wisa aMer.
Den bästa läkedom gagnar intet, da den ej
rätt amvändes; dm heligaste förrättning blir
utan werkan, da den ej ffer efter sin assigt;

därfhre blifwer ocksa denna hos ja mange
Christne fruktlös. De lemna HENrans
Vord, och blifwa framdeles de samme, som
de allnd warit.
Och hwilka aro da afstgArne med denna heliga förrättning? Ing will
först afhandla Biafsigterne med denna siisielse, innan jag strider till Hufwudafsigten med
densamma.
Till biafsigterne med den heliga Nattwarden raknar jaZ trenns.
Första biafsigten med denna gudeliga
förrätlning ligger i PnM ord: Wälsignel-

kalk den wi wälsigne,

är han icke Chri-

sti

7

delagtighet? Det brödet, som wi
bryte, är icke det Chrifti lekamens delagtig-

sti blods

het?

Hela sammanhanget i Pauli

(a).

strifwelse,

och

afsigten med denna föreställmng, undcrrattar
pä det tydligast,», att
Apostelen med detza orden willstga: alle,
dricka af kalken, bekanna sig till Christum,
som lat utgjuta sitt blod, och alle, som ata
af brödet, bekänna sig tillChristum, somgaf

som

sitt lif i döden.
Wi se alltsä chäraf, att
wi/ med war nattwardsgang, offenteligen be«
kanne otz till Christum och Hans dyr?mi, likasom Israeliterne, dä de äto af offren, be-

tände sig till det altare, där Israels Glid
dprkades, cch hedningqrne, da de äto utaf
afgudamältidexne, bckände sig till afgudarne <b).

A 4

Mm

(a) i. Cer. ia: 15, 16.
(b) Wid dcn enstildta Nattwardsgängen
hemma i
egna hus förloras stledes,
hwar och en lätt
inser, denna biaffigt mcd msiiktelscn af

som

Nattward. Den hemliga communioncn i private
hus kan. aldrig wara en offentlig bekannelse till

8

Men om HERrans Nattward är,en
ossmtelig, en högttdlig bekännelse till Christum,
Hans lcirdom, Hans lefnads-reglor, ssulle jag dä ej kclnna den höga
plikk mig slizger, sasom den där ar döpt i

Hans namn, att sösa Hans

bord, att

instäl-

la mig ibland andre Christns for del attare,
är helgadt at Hans ära, och att bekänna
honom inför mine medchristne? Hwad! om

som

jag undandragcr mig denna höglidliga förrättning, maste jag icks dä billigt frukta,- att
lEsu hot, men ej detz glömsta, stall drabba
mig bekänner för
mig: "hwar cch en

som

männiffom,
min Fader,

honom will

som

jag ock'bekänna

för

är i himmeten; men den
som mig wederstckar för människom,. hvnom
stall jag cck »redersaka för miu'Fader, som
är i hwmelen (c). Huru billigt cr detta
hot, hurn Mftrdig denna dom! Kan lEsus

anse

Ehrisium. Icke desi mindre fan instiktelscns huft
wud«afsigt litafultt winnas.
(c) Matth.

lv: 32,

33.

9

sm

undersale, da jag icke will
anse honom för mitt Zöfwerh«f>vud? för sin
Lärjunge, dä jag ej will anse honom för min
Lär.are? för sin aterlöste, da jag icke will anse honom för min Försonare? Och kan han
bekänna mig för sm hinnnelste Fadcr wara
det, som han likwäl icke ansir mig wara;
eller bekänna mig för det, jag icke kan wara?
Nej, Me jag ej HERr.ms bord, afhöllejag
mig motwilligt ifrän Hans Altar?/ sä för,
tjäute jag icke att wara nagotdera däraf; jag
wore den owärdigaste ibland Hans förlöste,
owärdig det stora ncunn as Christen, owardig alla de wälgärningar, han med sin an»
komst i, och sin blcdiga utgang utur werlden

änse

mig

mig'

för

förwärflvat.
Men.det är icke nog, att jag inMer

mig för lEsu altare, icke ncg, att jag offentligen med munnen och athafworne bekänyer honom; minä utwärtes gärningar, och
mitt hjärtas inre rörelser böra sta,nma med

A 5

hwaz-

hwarandra ösiverens. Bekänner

jag mig al«

lenast med munmn tili Christum, me.n förne-

honom

med garningarne; bekänner jag
mig med munnen tili Hans lärdomar, men
nckar dcm i hjärtat; nekar jag dem i hela
strymtare,
min wandel; da är jag
liknar de HMtmenade grisierne, hwilka ut«
wärtes aro stöne; men innantil fulle af de
dödas ben, cch all stags orenlighet. Jag
will bedraga männifforna, will bedraga min
Mid; men bedrager mig själf. O!
wäl med
jag mig icks till Christum lika
med dennautwärtes handling,
hjärtat,
ja wore det bättre att jag helt och hallet afhölle ,mg iftan Guds bord; jag begick dä en
synd mindre, jag wore ätminstone ingen
strymtare. Min muns bekännelse kan dack
icke
förstaffa mig Guds nad. Lndast
med munnen bede kunna blisiva salige,
känna HERran lEsum, rch tro i sitt hjärta, att Gud upwäckce honom iftan de döda (d).

kar

som

ss

som

ensam

(d) Rom.

som

iQ,

?.

Icke

11

Icke

warder

hwar och en kommandes in i

som säger: HERre HERre; w
somgör Hans Faders wilja, som

himmelriket,
tan den,

är i hinunelen (e). lag bör alltsä tro i hja>
tat, hwad jag medmunnen bckanner,-jag bör

ulösira
mitt

med gäruingarna/
hjärta.

hwad

jag tror i

Andra biafsigten med deima heliga Mftelse liggcr i Pauli ord: einedan det nu är
ett bröd; sä äre ock wi mänge en lekawen,
ty wi äre alle af det ena brödet delagtige (f).
Härmed will Apostelen säga: näriviwid
Nattwardens atnjutande deltage i
bröd, sä bekänne nn därmed, att wi alle äre
lemmav af en och samma kropp, eller alle höre trll ett och samma andeliga ftmftmd, hwars

samma

Snftare och Hufwud Christus är.
Alltsä, da jag gar till HERrans Nattward, bekänner jag därmed för mine medchristne, att jag är m medlem af den Christ(e)

Match. 7,

21.

(f)

1.

ssor.

na
10,17.
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na kyrkan, en medborgare i lEsu andeliga
Rike; mm

sa maste

jag ock med gärmngarne

sasom

en borgare och
upfplla de plikter mig
medborgare aligga.
Wördar jag da ock
Chrisium som mitt hufwud? Alstar jag honom? Lyder jag honom? Detze äro de wä«
>smdteligaste plikter/ som hwarie god nndersäte är stpldig fin Konung, detze ock de wäsendteligaste plikter, jag är styldig Christus

sasom

sasom

mitt Ofwerhufwud,
hufwudet
jag
med den heför den kprka, till hmlken
liga Nattwardens ätnjutande mig bekänner.
Aistar jag ock minä medborgare i detta andeliga Mike? Sa olika de än äro mig i stand,
i alder, i lyckans omständigheter, i kunstaper och i tänkesätt, saparo de dack minä medborgare- Afwen de, som i fierehanda saker
tanka olika med mig, de äro ock mine medborgarsl §lfwen de
»äro mine fiender, som
ha:a,.scm förfiljn mig, de äro ock mine medborgare, de äm lemmar i lEsu andeliga

som

Stat,

Stat, de äxo minä medäterlöste, de äro med
mig kallade till samma salighet, de siä under
Christo, som de fallnas Ofwerhnfwud; korrt,
de äro minä bröder. Älstar jag dem da ock
som mine medborgare, som mim bröder? Älstar jag icke blott minä manner? Huru kcw
jag da jullgöra lEsu befallning: «lster edra
owänner, wälsigner dem, som eder banna,
görer godt emot dem, som eder haw, bcder
för dem, som göra eder stada och förfölja e»
der? (g) Ack! hwad gagnar det mig, att jag
med munnen bekanner mig till detta andeliga
samftmd, när jag med gärningarne icke upfpller de helige plikter jag är mine medborgare stpldig? Skulle jag da bringahat, wrede, milMisamhet och hamnd med mig inför
lEsu altare? Detza. syndiga sinnesrörelser,
kunna de besta med broderliga kärleken,
bör förena alla Christna, ja, alla lEsu aterlöste inom ett wänffaps ochemghets band.

som

Nej,
(g) Matth. 5, 44,

14

Nej, min Gud! med detze' rörelser ssulle jag
bljfwa afffywärd«e i dma ögon, an mine
fiender aro i minä. Di n kärlek omfamnar
alla dina stapade warelser/ jag will träda i
dma fotspor, Dn dödde, Försonare! äsiren
för dina siender; Du bad för dina mördare;
mitt hjarta bör wara danadt efter ditt, om
mig för en wärdig
Du annars stall

anse

borgave i ditt rikc.

Men, jag bör ocha wisa min brod'rliga
kärlek i gärmngarne. När jag inställer mig
för HERmns altare, när jag med denna
liga förrättning cffentligen bekanner mig wara medlem
lEsu Christi kyrka, af det an»
deliga Samfund/ hwars Stiftare och Hnfwud
han är/ sä arkänner jag tillika den höga wigtiga plikt,
äligger mig, att anwända
alla minä krafter till bcfordran af hela detta
samfunds assigt, som ar hwarje b?rgares ti'
meliga, och förnämligast detz ewiga lpcksalighet. Likasom hwarje lem uti kroppen wer-

as

kar

15

tar

sa wäl tili hela kroppens, som hwar och

en ledamots widmagHällande, alltsa bör ock
är en lem uti lEsu kropp,
jag,
gare i deima Hans andeliga Stat, icke min»
dre medwerka tili hwar och en af mine med»
christnas lyckftlighet. Blifwe detta iftan dew
na siund mitt heligaste upsät! Iftan detta
vgnablick will jag med mera nit än tillförene
förränta det pund, Gud mig j>etrott; ho wet
hurn länge det stär under min ward; jag will
werka i den krets, uti hwilken Försynensatt
mig, att wara sä nyttig för mine mcdchristminä swaga krafter mig det tilläta.
ne,
Jag will med min förmögenhet understödja
den behöfwande, och om jag ej kan undersiödja honom, will jag ätminstone gifwa ho«
nom hugswalelst. Jag will wägleda den
radlöse, och kalla den wilsefarande tillbaka.
Jag will förmana.den oordentlige, trösta den
klenmodige, hjalpa den swage, wisH tolamod
emot alla (h). Jag will i min hela wandel

som

som

(h) i.

Theff.

5, 14.

läta
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"

för männifforne, att de mä
se minä goda gärningar, cch prlsa min Fa«
der, som är i himmeten (i> Detta ffall wa-

Ma mit

ljus lysa

,ra mitt heligaste, mlti cryggeligaste upsat/ da

ar jag en wärdig medlem af dctSamfund,
till hwilket jag sa hugtidligen mig beMnner,
ta stall, detta Samfundets Ofwerhufmud ock'
sä lala mig njuta alla detta Samfundets
förmäiler, cch med nad se ned pa min gudliga förrättnir^.
Tredje biafsigten med denna gudliga

för«

rättning ligger i lEsu ord: Detta är mitt x
blod det npa testamentsens,
för mangoin
utgjutit warder till spndernas förlatelse(k).—
Af desta ord iftan lEsu mun ärhindras jag
om den siora tröstefulla sanningen, att lE-

som

sus

Christus igenom sin död stiftat ett nytt
förbund med Gud/ cch aUaffat det gamla
lned twang förenade, hotande, och forffräckande Israelitiffa Förbundet. Denna heliga mältiden
(i)

Matth.

5,

.

.->.

(k) Matth. 26, 28.

1?

-

tiden är

en högtidlig pant pä den stora

fanningen, att jag igenom Christi död har
sirlatelse hos Gud. .Ehurn jag är en syn«
dare, och igenom minä öfwer'rädelser owär»
dig Guds nad, har jag dsck nu det wista
hopp, att sinna en nädig Gud och en försonad Fader. lEsus Christus har förwärfwat mig denna nad, han har ä Guds wäg<
nar försäkrat mig mn densamma, och denna
heliga mältid stall styrka mig j denna saliga
försäkran- Sä sant jag äter af detta bröd,
och dricker af detta min, sä säkert är det mig,
att jag har del i alla de stora anstalter, som
min Gud widtagit till min försoning.

O hwilken tröst, hwilken UMuntran för'
min själ är denna tanka, att det äium gifives
nad för mig, att minä synder kunna blifwa
afplanade, att jag, när jag omwänder mig,
kan med wiWet tillförse mig m föksonad Fa«
der, hos hwilken är mycken förlatelse, Hwad!
vm denna witzhet «ke styrkte nug, hwad mod,
B
bwad
'
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lust, hwad drift stulle jag da wäl käm
na att strida med mig själf, att öfwerwinna
mig själf, att pa dpgdens bana arbeta mig
fram igenom alla de mägliga ftestelscr, som
öfwer M omgifwa cch belägra mig? Hwa>
slyrka stulle jag kanna att gä alla minä andeliga fiender till mötes, dä jag hehöfde frukta, att, efter all min kamp och strid, jag
ända stulle gä förlorad?

hwad

Nej, nu wet jag, att här gifwes räddning för min odödliga själ.
är himmelen öppen för mig, ännu utsträcker en försonad Fader kärliga armar att emottaga mig.
utgjöts till syndernas förlslEsu blod,
telse, sr ccksa utgjutet till minä synders förlä-

som

telse. O! tröstefulla sanning! och denna he»
liga

maltid är mig pa denna sanning en sä

HKgtidlig försäkran! Hwilken upmuntran för
min M, att kampa cch sullborda mitt lopp,
dä jag wet, att jag «n gäng kan hinna det
nG, som mig, wid min nMobans siut, fö,

resatt

resatt är, och där fä emottaga den klenov,
som lElus Christus mig förwärfwat, dä jag
en gMg fullbordat den sammas
Men, min Gud! denna klenob! willjag

ärhälla

den,

sä mäste

jag tro pä iM Dn

sändt hafwer, lEsum Christum; anwga honom för den/ för hwilken Du honom utsäntx.
Men ingen död, ingen owerksam tro kan gö»
ra mig delagtig af denna klencd. Min tro
bör werka igenom kärleken (l). Min tro bör
wara fruktsam pä goda, ädla, och en Christen wärdiga gärningar (m). Min teo bör
wisa sig i hela min wandel, sä att jag göe
mig ren af ali kottsens och andans besmittelse, fuWordande helgelsen i Guds räddhäg'a (n), att jag lägger mig därom all wlnmng, att jag uti min tro later finnas bestän'
dighet, i beständightten
i

äterhällsamhet/ i äterlMsamheten

lalamod, t

tälamodet gudsftuktan, l gudsfruktan bw'
derlig
(1)Ga1.5,b.

(m) Jae. 2,14.18, (n)2Col. 7,1.
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derlig karlek,' och i broderlig kärlek allmännelig kärlek (o). O min Gud! det stall i
dag blisiva min föresMs, mitt heligaste och
alfwarligaste upsät, att pä detta sätt wisa min
tro med minä gärningar, med heliga och Dig
wälbehageliga gärningar; dä känner jag icke
allenast den glada och förnöjande witzheten,
att lEsu blod, det nya förbundets blod, är
utgjutit till minä synders förlatelst; utan wet
ock, att jag werkeligen deltagit i denna för'
lätelse. Stprk Du mig i denna heliga föresatts, sä att jag aldrig upsätligen mätte bry«
ta den, aldrig mätte forglöma den. Ack! om
jag glömde, om jag bröt den, huru mpcket
swärare stulle da min förbrytelse blifwa; lEdöd blefwe da utan nytta för mig, ja,

su

den stulle öka min fördömelse. lEsus wore
wäl utgifwen för minä spnder, och upwäckt
for min rättfärdighet (p), men jag stulle
likafullt gä förlorad.
«-

>

(o) K

l,

z-7. (p) Rom. 4: 45.

Cap. 2.
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Cap. 2.
Hufwudafsigten med
Nattward.

HERrans

hufwudafsigten med denna helinä mältid
har lEsus Christus tydligen'nog gifwit
of) tillkänna. Han tog brödet, tackade, bröt
det och sade: tager, äter; detta är lnin lekamen, som för Eder brytes: detta görer till min
aminnelse. Sammalunda ock kalken, efte«
nattwarden och sade: denne kalk är det yya
testamentet i mitt blod; detta göre-r, sä osta I
dricken, till min aminnelse (q). Twänne ganger uprepar Christus denna befallning: detta

yörer till min aminnelse, och Paulus säger: Sä ofta I äten af detta bröd, och dricken af denna kalk, stolen I förkunna HErrans död, till detz han kommer (r). Wi se
härutaf, att den heliga Nattwarden är en
aminnelse-maltid, en maltid, som har till
ändamäl, att de Christne igenom den samma,
pä
B 3
(q) i Cor. ii: 24, 2,5. (r) l Cor. 11: 26.
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fa ett hög'!dl'gt M, ffola paminna sig Christi död, Hans lidande, och de nMgärning.w,
han mcd sitt lidande och död bewisat werlden.

En sadan aminnelse«maltid hade Israeuti Pasta-Lambet, som war förordnadt till en arlig bugkomst af dcras heftielse
iftan Egyptistä iMdomen. Sädmih aminnel,se-maltider hafwa wi 6nnu i wära tider.

Hwad äro

wara msltider pä födelsedagar annat, än aminnelse-maltider, M pa ett högtidligt sätt ärhindra of) Guds Mgärningar.

Och en sahan aminnelse<mältid är HErrans
Na tward, som är förordnad till en hugkomst
of lEsu lidande och död för werlden. Wi
öre sä tröge och sä sömnaktige; wi glöme sä
latt HEirans största wälgärningar, ja, näy
wi därom icke beständigt paminnas, glömme
wi dem, nM under deras ätnjntande. lEsus Christus' ksnde denna glömsta hos mcinnistan, och förordnade därföre denna heliga
msltid, pa det att wi, wid dch atnjutande,

lifti-

lifiigare och högtidligare, än wanligen, stulle tänka uppä honom, Hans lidande, Hans
försonande död/ samt alla de wälgärningar,
för hwilka wi hafwe honom att tacka. Och
stulle lvi icke wara de otacksammaste af alla
Guds stapade kreatur, om wi ej infunne otz
wid denna maltiden, eller om wi därwid förglömde honom, som, för sä stcra, sä outfägligt stora wälgärningar, blott fordrade det'
ta bewis af war taHsamhet? Om en döende
wän, en wälgörare, en sade? pa fin döds»
säng, gjorde till sinä wänner, silla styddade
m.dmännistor, sinä barn, denna s,sta begäran: Mine wänner! Jag lemnar Er; I we>
ten, huru högt jag älstat Er, huru warmt
mitt hjärta b,unnit för Er, huru ifrigtjagarbetat för edar lycka; men jag kcmner ock
mänffliga swagheten, jag wet huru hastigl
man förgäter bade wälgöraren och wälgärningen, och denna förgätenhet är Er likasa
stadlig, som «tankan däraf är Eder nyttig.

B4

Iu
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Iu mera lifligt I minnens eder wälgörare,
desto nm-a älffen I mig, och ju mera I älsten mig/ desto omtänksammare anwänden I
minä wälgärningar till ert sanna wäl/ desto
lyckligare ä«n I uti deras ätnjutande. Samlens därföre, en eller fiere gällger vm äret,
till en mältid/ paminnen Er därwid eder af»
ledne wälgörare, upelden med denna ärhin»
dran eder kärlek till honom, att eder kärlek
mä kunna upmuntra Er att nyttja Hans wälgärmngar, enligt Hans wisa och goda afsigt,
som endast warit er sallhet. Skulle wi ej
rodna att icke upfylla denne döende wälgöra-

rens sista wilja.
Och annat fordrar lE'
sus Christus icke utaf otz. Han will att wi
stole församla otz wid Hans bord, för
nunna oh Hans wälgörande död, och wi ffole
ärhindra otz den, endast för den salighet,

som

uti denna ärhindran ligger, Detta är
hufwudafsigten med denna heliga instiktelse.
Hwllkm blpgd for otz dä, Mwi glömde denue

ne döende

männiffo wannens

förmanmg;
otacksamhet, om wi, ej följde den;
hwilken flrlust för wär egen lycksalighct, om
wi försumme denna äminnelse-mältid! (s)
-

Men ffall denna aminnelse-maltid tjäna
till wär sauna nytta, M hufwudassigten af
denna heliga förrättning upnäs, sä böre wi
pä det sätt betrakta lEsu död, att denna betraktelse kan befordra wär omwäi-.delse, att
den tjänar otz till ett försakande af werlden
och oi; själfwe, till styrka emot dödeus fasa,

vch ewighetens förffräckelser.
I detza hänseenden will jag ock nu betrakta min döende
Försomrt, i desta asseenden nu genomga de

smartor/ han för nun stuld

kastata

sig/ att jag

sa willigt

under-

häraf mätte hemta de»

krast, jag till mitt hjärtas sörbatiring tarfB 5
war.
<s) Chrisius har wäl bcfallt sine tilbcdjarc at:
la denna maltid helig l!ll Hans Zminnclse; nun
han har icke fagt osi hnru osta wi stole halla den.
Eädant bLr darföre billigt öswerlemnas t!N dl!

Chrisinas egen fuhel.
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war, den stprka jag behöfner, att kunna för»
saka werlden och mig sjalf, och,
han, en
gsng frimodigt ga döden till mötes.

som

Ingen ting borde dack wara kraftigare
att upmuntra mig till en allwarlig onmandelse, att hos mig injaga en helig fasa för
synden, att ft)lln min själ med en helig bafwan för Guds rättfärdighet, och drifwa mig
att fly till min Försonares kors, än betraktel»

sen

af lEsu lidande och död

Har larer
bor i mitt och

(t).

jag att kanna hwad wanart
mänstliga hjärtat. O min själ, beirakta en
Pilatus, en ludas, en Caiphas, betrakta
dcha krigsknektar, detza Pharisecr, dchn lu°
dar, som sä begarligt sökte lEsu död, och i

Hans bcdröfwelse funno sin glädje. S^ada
med
(t) Det

stulle twifwelsutan,

ibland andre andaktS

öfningar wara gansta nyttigt for Communieanter, att de hwarje aäng, innan de gä till

HER-

rans Bord, genomlaste Chrisii Pmos Historia;
jag finner intet siycke i hela Skrisim mcra lärorikt, rörande och upbygligt; allenasi man laser
>et med upmärksamhet-, och tillampning pä sig sjalf.
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mcd rysning och ängest alla de sirbrytelser,
de himmelsffnande förbrytelser/ till hwilka
wart fördärfwahe hMta otz kan förleda. Och
hjärta,
har jag icke af naturen
de? 3lr jag icke

samma
smittad af samma

som

fördärf,
bragte dem till det oerhörda bestut, att
korsfasta deras störste wälgörare? §lr jag kanste ej smittah af samma kärlek till timlig förmögenhet, som förblindade en ludas till dm
grad, att han öfwerlemnade 'sm Herre i sinä

som

behnrstad af samma äregirighet, som förledde de öfwersta
Prästerna och ludarnes Ofwerstar, att anklaga lEsum, som en förförare? Hr jag icke
plägad af samma männistö -ftuktan, som förmadde Pilatus att döfwa samwetets röst, och
fälla den orättfärdigaste dödsdom öfwer den
ossyldige lEsum? slger jag wäl icke af natufienders händer? Ar

jag ej

samma

obarmhärtighet, som gjorde de
Romersta krigsknektarne sa känstolösa, att de
bchottade den lidande lElmn i Hans elände?
ren

Kän-
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samma

Kanner jag ej
egenkärlek, som forled'
de en Pelrus att förneka sin högste wälgörare,
dä han för Hans ffuld hade bordt förneka badesig själf och werlden? O! jag fördömer
detza olyckliga, som lade Kna häader pä den
ostytdige lEsum; men lät mig heldre fördöma mig siälf i detza olycklige. Jag sr. af
mturen icke bättre, än de; utan min Guds
bistand, kunde jag räkä i samma förbrytelser, i hwilka de sallit. Jag sördömer deras
gärningar; men, ack! undersöker jag orsaken
till dem, da är det just
lustac/ samma sinnesrörelser, som bo i mit hjckrta, egen»
kärlek, stolthet, egennytta/ männistö-fruktan.
Och/ om jag inrymmer detza sinnesrörelser
nsgot
ösirer mig, männe jag icke
dä stulle wara lika sä afsiywärd i det högsta
de, hwilka tilläto detza
wäsendets ögon,
böjelser att utbryta i gärningar? Jo, den
wanart,
ber i mitt inre, gör mig wis«
serligen aMywärd och stmffbar i ett heligt och

samma

som

som

ratt-

29

rättfärdigt wäsendes öga. Den pä korset tt,
dande och döende Försonaren av ett bewis pä
den afsty- och den straffwärdighei som hwilar
öfiver mig. Helige Förlostare, Du är det
Guds Lamm, som borrttager werldenes syn«
der! (u) Du lider,
dör för minä synders Md; Du bär min krankhet och har
tagit uppä Dig min sweda, Du är sargad
för minä mitzgärnwgar och flagen för minä
synders ffuld, näpsten ligger uppä Dig, pH
det att jag stulle sred hafwa, och igenom di»
na sar är jag helad. (v) O! nsr jag M
lefwande känner denna tanka, hwilket intryck
bör den dä ej göra pä mitt hjärta? Dm
wanart, som bor i mig, den stuld, som
hwilar öfwer mig, kunde icke försonas, utan
med lEsu upoffrande. Sa odräglig syndm
sr för den Aldrahögstes rättfärdighet, sä .ff«
stywärd mäste jag ock wara för Hans helighet, om jag förblifwer i det synda«tillstZnd, i

ftwU(u)

I»h. i: 23.

(v)

Es. 52"?

4,

Z.
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födflen blifwit försatt, om
ännu mera ökar mitt natmliga fördärf

hwilket

jag genöm

jag
med upsätliga synder.

stutdens storhet,
den lösepenning,

Skall

siuta till

som hwilade oswer mig, af
som för, mig mäste betalas;

som HErren känner

till det hat,

jag

för

synden,

syndens
kärlek lEsus mig bewiste;
storhet, af Offrets storhet: huru cren är jag
dä icke af natureu, och huru mycket orenare

af

den

är jag icke

igenom minä synder, sä
jag känner, och O mänga, som

blesiren

som

manga,
ditt öga allsna

som

Huru

ser. Du helige och Rättfärdige!

mycken orsak
syndare, att bäfwa

har jag da icke, sä'
för min Guos

färdighet, och huru titet känner jag icke denna rättfärdighet, da jag ej bäfwar för densammal! Hwad ffulle mera lifiigt, lära' mig
att känna den, än min Försonares bidande.
Ma Hans plsgor, Hans in- och utwärtes
qwal, afmäla för mig det straff, minä synder förtjänt, och det straff, som wäntar mig,

om
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om jag ej deltager i dess lidande. Denna
oändliga själaäl-.gcst, med hwilken lEsus
kämpnde, dä han, nedbögd i Gethsemane,
ropade: Min Faber! om möjeligt är, sa gaw
ge denna kaiken ifran mg, däck icke
jag
will, utan
Du will (r). Denna siälaa.Mst är mig en spegel, i hwilken jag städlir de siälaqwal, <öm wänta mig, sa framt
jag flntar mitt lif i wantro och obotfardightt
Denna ouOgliga känsta, som pä korset bewekte honom att ropa: Min Gud! Min Gud!
Du öfwergif.vit wig? (y) den
hwi
wisar mig det tillsiand, i hwilket jag stadnar, om jig förkasiar det ston medet, Gud
anwist' mig till mm salighet. De smärtor
Hans heliga kropp maste utsta, lrisa mig de
smärtor,
annars aldeles ffulle öfwerwäldigat mig, cm min Färsonare ej burit dem
för mig.
Kan jag lifiigen foreställa mig M detta,
«tan att känna ängflan och förssräckelse för
bm
(x) Matth. ,b: z?. (p) Match. 27:46.

som

som

som
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som

den oändliges rättfardighet,
är en strtärande eld emot synden? Men jag will lindra
ädenna ängstan och dnina försträckejse,
af minä synder och Guds rättfärdighet billigt bör injaga hos mig, jag will lindra den/ med alt tagamin tillfiygt M den

som

lidande och döende lEsu kors. Da
scr
min Medlare i den angest och kamp, som
minä synder honom nallat, da jag med tankan följer de blodiga fotspor af det oäudli.ga Offret/ som han sä willigt ftambragte in-

rättsärdighet, dä jag af Hans
döende nmnn hörer denna stcra (själaförnöjande) försakran: der är sullöomnadr: all
ting war nu fullkonrnadt; hela försonings'
planen war fullkomnad. O! dä jag sir, dä
jag hörer allt detta, säa.erkommer tröst, lugn
och frimodighet nti min själ. När Sinai
trösta» Golgatha mig, när
nu försträcker,
Lagen förbannar, sä ftikänner Evangelium;
ty jag wet att där är ingen fardömelse för
äro i Christo lEsu. Denna gla»
dem/

för sin faders

sa

som

da
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wihhet stall upmuntra min själ att framdeles iefwa för honom, som för mig död och

da

upständen är.

s

5

Men, ack! just därföre är det mig
swärt att lefwa för Christo, efter j-g sämycket lefwer för »rerlden och mrg.själf; j g lvill
därföre ftamdeles bemöda mig. ath förfaka
werlden och mig.sjalf; och lEsu döds
traktelse stall styrka mig i detta saliga bemödande.
Af hwtm ffulle jag likwäl bätlre
lära att försaka werlden, än af lEsu C nsio? Han upoffrade sin wilja, för att underkasta sig sin Faders, han försakade sig Ulf,
för att utföra det stora wärf, för hwillet han
war kommen i werlden. Han batade HHarken sig själf, eller sitt lif, eller
i
hwilken ban sig uppehöll; men, Hans kärlek
till Gud brann sä starkt i Hans själ, att han,
med en Ma undergifwenhet, bestöt lemnct
sinä wänner, sinä käraste wänner, 'för att
en mitzdädares stymf, utsis den här-

daste
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pjna, cch under de wäldsammaste
kropps qwal upgifwa sin ande, dä

d.'.ste

och
Faders

stäls
Hans

och männiMnes räddning forDetta fordrar HErren
drade detta offer
äfwen af mig; men intet mer. Han will att
jag ffall nndcrkasta min kärlek Hans kärle?;
han ;M säledes, att jag stall förswaga min
ära,

,

kärlek till mig Ms, tili mitt lif, min egendom, minä nöjen; att jag stall wara- beredd
att npoffra allt detta, da Hans namn darigenom kan förbärligas. Hans wilia upfyllas,
och minä i"cdmänmsk"r? lycksalighet beftämHErren färbinder mig icke att älffa mig
fjolf, mitt lif, minä wänner; han befaller
mig ej att borrtkasta den wärdighet och de ägodelar, ham' försnn stänkt mig/ han begär
ej, att jag stall nedlägga minä ämbeten, och
förbyta mänstliaa sammanlefnaden emot ohyggeliga ödemarker; nej, jag fär älsta hwad
naturen icke tillater mig att hata; men min
kärlek bör wara »rdentlig, mattelig, och för-

nuf-
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nuftig; jag far behälla hwad HErrm tilitit
«mg aga; men lEsu
larer mig, att
jag alltid bör wara willig att berrlgif.va det
jag äger, cch lemna det jag alffar, när jag
xä intet annat säu kan wlsa dm tro, deit
lpduad och den kärlek, jag. är stylvig honom,
som bör älsta öfwer all ting.

Ack! mätte jng dagligen starkas i denna
kärlek, pä det att, när HErren en gang for<
drar ett sndant offer af mig, jag da icke mä
»vara owillig att ftambÄra, eller alldeles neka honom det! Den lidande lEsu eflerfyn,
bör upmana mig till detta för mig siälf sti
saliga upoffrnnde. Därföre hur han lemnat
mig sitt efterdöme, att jag stall träda i Hans
fotspor. lEsus Christus försakar sig Ms!
försakar en hei werld med all detz herrliyhet,
lider rch dör, dä Hans Fader fordrade denna
själf.försakelse af honom; kunde jag dä anse
mig för Hans sanna tillbedjare, om jag weke
ifrän Hans fotspor, om jag lät mm egenC 2
käv
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kärlek behalla öfwerwigten i mitt hjärta öfwer kärleken till min Gud?
Och,,ty wärr! jag känner denna syndiga
saosta; dcirföre är jag aldrig
sa för, ögd/ sä lycklig, sow jag kunde wara.
Will jag smaka nagon sann, nagon vstörd
lpcksalig e, sa maste jag lräda i lEsu fotspor, och försaka mig själf,
han försasig.
jag
nog
O! kan
kade
wäl
beundra det
oändlig.i ädelmod, den ostörda undergifwenhet
och sjala-siillhet, med hwilken mm Förlotzare nthärdade och öfwerwann de smärtfullaste
qwal! Mcd hwad lugn sir han sinä fienders
Mliga bemödande, som endast önstade Hans
undergsng! Med hwad stilla frimodighet hörde han ej hela det uprörda folkets stri, hwllket han med sa oräkneliga wälgarningar gjort
sig förbunde': korsfast, korsfäsi honom! Hum
vmt sörgde han icke ännu pä själfwa korset,

sasom

för sin efterlemnade moder, den han öfwerlät
st sin Wade Lärjunges försorg! HurustandaktiHt
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aktigt betrscktade han icke sine fiendcrs wilda
glädje, som med sinä bespottelser stkte föröka

Hans smärtor! huru männiffoömt bad han
icke äfwen för sinä förföljare! Med hwad undergifwenhet anbefallde han
fin själ isin
Faders händer'. Huru siilla nedbögde han cj
sitt hufwud! Huru frimodigt upgaf han ej
sin ande! Denna sinnes storhtt, denua undergif.venhet, denna standaktighet, detta själalugn war en werkan af den själf-försakelse, i
hwilken lEsus Christus beständigt sig ösivat..
Denna lpckliga sinnesförft hiing stall, ock
blifwa min lön/
ftamt jag i tid arbetar
pa att försaka mig själf och, werlden. Werldens förföljelstr, männiffornas orättradighet,
kroppsplagor, och-sinnesqwal stlilledä ej helt
och hallet berösim mig min själs ro och min
standaktighet; jag ffulle da-kunna mistä en
hel werld, utan att min siäl förlörade sitt
lugn. Jag stulle da,
Chnstus lEsus,
taftgt lida och roligt dö, efter jag länge, in-

sa

sasom

C 3

nau
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ncm det ännu fordrades af mig, upoffrat mig
själf och mitt lif at HErran. Ack! om min
.himmel än ä'r aldrig klar och sa l«nde,
lika»
sä bör jag dsck billigt wänta, att
som andrä männistor, /talf i dag eller i mavgon, uplefwa plag!!rnas och förtryckets dagar;
buru kan. jag mcd en <A brc<cklig kropp, ien
sä orolig irend, i sallstap med männiffop,
sem äro ombyttige och orättwise, göra mig hopp
em en bescändig och waraktig lycka? Jag
wet, att min asstcdsdag nalkas, och att den
kan, innan jag förmodar/ öfwerrasta mig;
jag ,rill därföre i tid, efter lEsn exempel,
förftka mig sjalf och wer.den; Hans stora
stall undersiödja mig i dämpandet
af min öfwerdrifna karlek till werlden och
mig själf, pa det att mitt lidande en gäng
ma kunna bliftva
Hans lidande, och

sn

sasom

min ändalvckt,

sasom Hans ändalyckt.

la, da stall betraktandet af lEsu död
vckfä bewäpna mig mot dödens förffrackelft.

In-

Ingen ting är däck witzare, än att jag, en
gang stall lemna detta jordiffa, och ingen
ting naturligare, än att jag ftuktar detta stora cch högtidliga steg, som ffall afgöra mitt
öde för en hel ewighet; stulle jag da icke,
medan jag ännu lefwer, bereda mig att dö,
pa det jag ej ma öfwerrastas eller hädanryckas,
pa en tid, da jag är minst sticklig att höra
dödens budstap utan förffrackelse? Om jag
därföre iutill denna dag försummat denna wig<
tiga förberedelse, om jag hittills ledt dödens
betraktande
nnn sial, efttr detza tankar
wäckt fasa hos mig, sa will jag nu fullgöra,
hwad jag förnt uturaktlaiit, jag will i dcha
dagar tillstoppa de källor, iftan hwilka min
fruktan för döden hafwer sin uprinnelft. Ingen tid cr härtill beqwämare, än den, da
jag inställer mig för IE Christi altare, och
den döende lEsns likasom malas för minä
ögon. Ack! att jag däck mätte wara
nitiff, redlig och allwarlig i denna Mgtiga. för-

sran

su

C

4

bere-
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bercdelle; det är kanste den

sista

bemstar denna heliga maltid.

gängen jag
'

v

Hwad är det som.gör mig tankan om
nitt sista afceo iftan werlden sä ryslig? Ar
jag kanste ej wi§ nog om min siäls odödlighet, min iropps tillkomma,ide upstandelse, och
ken battre werld, som är beredd för 'min
siäl,? Hwad stulle dä wara kraftigare att öfnerwinna detza ängstande twifivelsmal, än
e i af lEsti Christi död? Huru kan
19 twisia om min andes cdldlighet, och min
lr,'pps lpwackvlse iftan döden, när jag ser
lEsum befalla sin s,äl i sin Faders händer,
när jag hörer'honom gifwa den mitzdadaren,
som dödde tillika med honom, den glada försäkran om detz själs öfwergailg tili de sällas
lyckliga boningar, och när jag ser honom
Ms, efter'döden, komma tillbaka till lifwet?
Mm Aterlösare, som war en männissä, sä
iväl som jag, dör och alerfar lif igen;' hum
natur, kunstulle da jag, som är af

samma

na
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na dö utan hopp cm ett bättre lif, och en

förestaende

förnpelse?.

Hwad är det som gör mig atankan af
mitt sista afsted sa ryslig? slr det atankan af

denna werlden, .minä agodelar, minä nöjen,
jag genom döden beröfminä manner,
myM mer öfwas? O! da will jag nu
wa mig i själfförsMse, och lEju döds betraktande ffall stprka mig i denna saUga öfuing; jag will bemöda mig att mer och mer
lotza de dand, som fängfla mig wih jorden,
att saledes med mitt hjarta lyfta, mig emot
himmelen, pa det jorden med dest herrlighet,
pa detta afstand mä blifwa
mpcket miudre
cch obetydligare i minä ögon; mitt wistande
stall framdeles wara ofwantill, dar lEsus

som

sa

sa

Christus är, där mitt rätta fadernesland,
mitt sanna mal/ och ewiga besiämlnelse är.

Hwad' är det, som gor mig atankan af
mitt sista afffed sa ryslig? klr det stankan
af minä synder, af den förestäende räkeilstaC 5

pen,
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den Nättfärdjgesdomstol? la, den-,
na ätanka stulle wara mig förfärlig, utan
witzheten om min försoning. Men nu wet
jag, att lEsus Christus burit min" synder,
är döt> för mig, och M med sitt eget blod in
uti det aldrahelgaste, där han ock sunnit för
mig en ewig förlohning (z). Frimonigt wagar jag nu säga: ho will aklaga Ven
Gud

p«n,

och

som

hafwer Htkorat? Gud är den, som rättfärdi»
gar. Ho är den, som will fordöma? Christus är den, som lidit hafwer döden: ja, han
är ock den,

som upwäckt är;

sitter pa
Fadrens högra hand, och manar godt för
den ock

mig' ("). D«nna glada wihhet om mitt benadande stall styrka min själ emot alla ewighetens försträckelser; jag will dack wakta mig
att jag ej hädanefter med upsatliga synder
gör mig denna nad owardig; jag will bedia,
tämpa och löpa, intill deh jag winner min
klenod, och ds med frimcdighet wandra

sram
till

(z) Ebr. 9:12.

(-)

Rom. 8: 33,34«
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tili den bättre werlden, ehuru mörk och ryslig den ock ma forekomma mig; där stall jag
finna dm lEsum ps domstolen, som
ställt den Oandliges rättsärdighet, burit mitt
sir'>ff, och med sitt blod pa korset, utplanat
alla minä syndcr.
Ack! att jag da icke matte uphöra att
sirida med mig själf, förrän jag, igenom betzaktelsen af lEsu död, öfwerwunnit min
ftuktan för döden, och känner mig beredd att
med oförffräckt mod höra HCrrans röst, da
han en gang kallar mig. Desiä Gudomliga,
dcha lröstfllla sanningar: lEsus, min broder dör, och fac lif igen; lEsus, min försonare, är uigifwen för minä öswerlrädelsers,
och upständen för min rättfärdighets stnld:
matte detza sanningar wara

sä

djnpt intryckte

i mitt hjärta, att när minä aftagande krafter förkunna mig mitt förestaende siut, jag
dä mä känna dlm i all deras tröst och styrka!
Be-
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Beiraktelsen af lEsu lidande och död
stall saledes wara mig en kraftig upnmntran
tili min omwändelse/ en mägtig driffjäder till
min sMfförsakelse; den stall ock blifwa mig
en kraftig grund till tröst emot dödens och ewighetens försträckelser. Hwad mod, och krast,
ffäll jag ej dä kanna wid minä
och
dagars afton,, när jag sä tidigt, igenom lEsu döds betraktelse-, stri-dt emot min naturliga fruktan för mw-eaen död! Mr minä le«
kamliga ögon förmörkas, fiall jag, mcd trones ögon, kasta en blick af hopp, igclNM
grafwens stumma natt, in i min förlchares
rike, och min salighets bade begynnare och
sullbordare pa Guds högra hand- Jag stall/
da mitt samwete, i detta förfarliga ögnablick,
anklagar mig, uti Hans lidande och död stsda min försoning. Hans död stall da ingju«
ta uti mig en liknögdhet om det jordiffa/ och

se

en längtan efter det himmelsta lifwet. Jag

stall dä/ lika sä

ftimodig,

som han/ se mitt

siut

45

flut nalkas, lika sä sagtmodig/ som han,
förlika mig med minä fiender, lika sa standaktig, som han, ffada minä strjande wsnner,
dem jag maste lemna, lika sa lugn, som han/
förkunna de omkringstaende, -att mil; lefnadsban är fulländad, likasa förtröstansfull, som
han/ befalla min siäl i min Faders händer.
O härliggjcrde Försonare! Ware din kraft
werkande med mig uti min swaghet, att de
betr.iktelser, jag, här anställt öfwer din pina
och död, icke ma wara fruktlöse för min själ,
att de ma fylla mit hjärta med desiä heliga
upsät, med desiä saliga
att jag al«
drig ma glöma desiä upsät, aldrig förlora,
helt och hället förlora desiä känflor; da, när
jag en gäng stall astläda denna jordista hydda, stall min ända blifwa säsom din. Amen^

Cap. 3.
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Eap. 3.
Den Sinnesförfattning, med hwilkcn
wi ffole ga tiil den heliga Nattwardem
e?>s jag betraktar mig siälf i mitt bcnn'tMde och fördärfwade tillstand; da jag
stadar sa mycken oordning i minä tankar, sä
mycken obetänksamhet i minä ord, sä mycken
häftighet i minä bcgäs, sä mycken rraldsamsa nycken tröghet
het i minä

till det goda, sa mycken fmdighet till det onda; da jag finner hos mig sa mpcket ondt,
som jag gjort, och borde asidcsatt; sa mycket
jag asidosatt, men boi!dt och kungodt,
nat gjöra; dä jag jämstr denna min straff»
barhet, med Guds helighet, deha minä of»
werträdelser med Guhs Mfärdighet, och wet,
att denne Guden är
att han en
gäng ffall wisa sinä lagars ösl„erträdare/att
han icke gifwit det)a sinq lagar förgäfwes/en
gang stall.förhärligas genom wärt tuktande,
dä wi ej wille förlMiga honom genom war

som

lyd-
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lydnad; en gang mäste bewisa för sinä sörnuftige warelser, att han är lika
oändlig
i sin Mfardighet, som han är i sin barmhärtighet. Ack'. detze sanmngar sa onckelige
de i sig siälfwe äro, sä ryslige ware de da
afwen för min siäl, sa fulle af angest och
förfärande! Da jag betänker min odödlighet
och min ewighet, och en Mfardig doware i
denna ewigheten, hum ftuktanswärd mäste
da icke denna errigheten blifwa för mig? I,ig,

sa

som

är

sa

sördärfwad till hela min natur,
huru ffulle jag blifwa förenad med det Heligaste wäsende? Mörkret kan däck icke forenas
med ljuset, Christus icke med Belial? eller
rättfärdigheten med orättfärdigheten? (a) Jag,
som är beswärad med sä mänga synder; minä
gärningssynder äro mänge, och ännu fiere
minä uturaktlätenhets synder, och alla upfordra de Guds rättfärdighet; huru stall jag i
ewigheten kunna besta fvr dm rättfärdiges

dom(a)

2

C»r. 6:14, 15.
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domstol! Wid denne tanke stulle ndan ewig.
hetens lägor antcmda min själ, om jag ej
hade uppeiwarelsens K'öst: Wi hafwe förlotzning igenom Hans blod och syndernas förlatelse: (b) Medan wi uu rättfärdige wordne
ävo af trona, hafwe wi fted med Gud, genom wär HErra lEsmn Christum: (c) där
är ingen fördömelse för dem, scm aroi Chri-

sto lEsu.
O denna glada, denna förnöjande tan«
ke: Jag har förlotzning igenom lE!u Christi
blod, genom Hans blcd har jag syndernas
igenom honom hafwer jag fted med
Gud; ,i förening med honom hotas jag af
ingen fördömelse. Denna glada, denna förnöjande tanke, hwad plikter alägger den mig
ej? Hwad sinnes,författning borde den ej up°
wäcka i min själ? Hwad känflor borde den
ej födai mitt hjärta, nu, da jag inMeemig
för lEsu altare, att pä ett sä högtidligt sätt
ihug«

förlatelse:

(b)Eph.l:?.

(c)R«m. 5:1.
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siora försoningsoffer, som för
werldens och minä spnder blef fmmhaft? O!
det är kärleken till lEsiim Christum, som
wid denna aminnelse
helt och hället
ihugkomma det

Minnet af de aldra
största och wigtigaste wälgärningar bör billigt föda i min M de warmaste kärleks

borde uplifwa mig.

känstor för wälgöraren. Detta fordrar han
af sinä ftnna tilbedjare, och huru mycken
rätt har han icke att fordra det? Detta war
lEsu förmaning till sine Lc-chmgar i det tal,
han höll, sedän han utdelt den heliga Nattwarden: Säsom Fadren hafwer älffat mig,
och jag hafwer älffat Eder: sä förblifwer bei min kärlek. Om I hällen mitt

sa förblifwen I uti

bud/

min kärlek: säsom
ock jag hafwer hallit mins Faders bud och
förblifwer i Hans kärlek (d).

I

hslles

denna lEsu Christi befallning inneden sitnzesförfattning, han fordrar af
Ä
dem,

(d)l°h. 15:?, 12.
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dcm, som wilja inställa sig for Hans Altare.
lag stall älffa honom, jag ffall med min
det
lydnad wisa, att jag älstar honom/
da nagot obilligt i denna fordran? nagot
s», m siridcr cmot min natur? nagot, som öfwcrsiiger minä krasier? 'hwem ffulle jag kunna älsta, när jag icke älffar min högste wälgörare, och om jag ej älffar honom, huru
owärdig är jag da icke Hans wälgärningar—lEsus Christus förnedrade sig själf, pa det
jag ffulle uphöjas, han kämpade, pa det jag
ffulle krönas, han dödde/ pa det jag.ffulle
leftva; hwilken kärlek! Skulle jag da atmin»
stone icke känna detsamma för Christum,
jag känner för en annan wälgörare? Och,
om jag ej känner det, huru kan jag ds tro,
att jag är en wärdig gäst wid denna heliga
mältid, som är stiftad till aminnelse af den
högsta kärlek, stiftad, för att i min själ tän-

som

da de

warmaste känstor af genkärlek?
Mm

Men jag tror wäl ock, att jag älstar
Christum; matte jag endast ej bcdraga mig
i denna tro; huru farligt lvore detta sjelfbe-

dragande! Att jag jusi icke hatar Christum,
icke förföljer, icke bespotlar honom, det är
ingen kärlek; att jag med munnen kan afiägZa denna bekännelse: Christus har älffat mig,

därföre älsta honom tillbaka, det av
iilgen kärlek; att jag, i det jag nedftller för
ICsu altare, förtnmmer nagra hastigt upstigande warma kälistor, som kan hända samjag bör

ma ögnablick öfwergifwa mig som jag lemnar altaret, det är ingen käriek. O! om
allt detta wore. kärlek till Christum, huru lätt
wcre det icke dä att älsta honom; den sakraste syndare stulle dä wäl cck knnna Wa ho,
nom. Nej, min kärlek till Christum maste
wara werkande och ftuktsam; den mä,le ätminstone hahoa ftmma werkan> fmi den kärlek, jag känner för en annan wän eller wälgcrare. Och hwad gör jag, när jag älstar

D

3

«n

en wän?

Hurudane äro dä minä känstor?

hurudana minä bemödanden? Jag söker, att
likna honom, jag stker i ali -ting att Ma
min wil/a esier Hans. Detza äro kärlekens
werkningar, de§a äro detz säkrasie kännetekn.
Samma werkningar bör ocksä min kärlek till
lEsum hafwa; da wet jag, att jag älffar
honom, da wet jag, att jag bär det sinnelag
med mig till lEsu altare, som fordras af
en wärdig Nattwardsgast.

Sä framt jag älffar Christum, bör det
ocksä wara mitt heligaste, mitt ifrigaste bemödande att kunna likna honom. Detta äv
mitt bemödande dä jag älffar en wän. Huru upmarksam kan jag dä icke wara för att
dcma mitt hjärta efter Hans, och minä tänkesätt efter Hans? Hwad han älffar, will jag
icke gärna hata, hwad han hatar, will jag
icke gärna älsta; ty ju mer jag liknar honom/ ju mer wet jag att jag behagar honom.- Tänker jag pa
sätt i anseenöe
till

samma
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hurn kan
da tro, att jag alstar honom? Ar Hans
wandel det endaste mönster fcr min wandel,
Hans fotspcr de kärasie reglor för hela
mitt förhallande? Finner jag ingen stönhet i
Christo/ som jag icke önstar att kunna göra
till en prpdnad for min själ? I Christo finmr jag ödmjukhet emot de ringare, saktmotill Chrcstum? Om jag det ej gör,

dighet. emot fiender, medlidande emot eländige, sannfärdighet i Hans ord, walgörande i
Hans gärningar, stonsamhet emot de swage,
nitälstan för HErralls ära, talamod under
lidande, redlighet i hela Hans wasende: huru mycket har jag da danat mig efter dcha
stora efterdömen? ellec huru mycket ärnar jag
framdeles rätta mig efter dem? Sa stamt
det ätminstone är mitt fasta och heligaste besiut att hädanefter allt mer och mer dana min
själ efter Hans själ, och hela mitt jänkesätt
efter Hans tänkesätt, att icke uphöra med dellänge ett enda drag felar mig,
ta arbete,

sa

D 3

som
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som

jag finner i lEsu Christi bild O min
Gud! sastyrkDu detta saliga upsat, sä att
utan ock HZller det!
jag icke allenast
Huru mpcket ädlare och fullkomligare ffulle
jag dä icke blifwa, innan jag nästa gäng
inställer mig för ditt altare, och ju mer jag
siiger i
ju mer stall jag ocksä
stiga i lycksalighet. i samwetsftcd, och själaro. Med hwilken frimodighet, Min Försonare? kunde jag da icke insima mig wid ditt
bord, med hwad glädje kunde jag da lemna
det; ly da wisie jag, att mg älffcide Dig,
att Du älffade mig tillbaka, och för mig beredde alla dina saligheter.

som

nun kärlek till Christum bör
upmuntra mig att likna honom, sä
bör dcn rcksa misa sig i hela min wandel,
genom en glad, willig, oinffränkt och beständig lydnad; ty utan denna lydnad hoppas
jag förj< flves i min sjal uprätta lEsu Christi belate. Om I hallen min bud, blifwen

Meu

sa
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wen I wid att älffa mig, säger Christus;
dm mig älfkar, haller min ord, säger han pa
ett annat ställe (e), och Hans Apostel uprepar samma regel: Derpä wete wi, att wiälffe Gud, da wi halle Hans bud (f).
Huru tpdligt, huru sakert
hMl naturligt
är icke detta käinumärke? lag kan icke älffa
Christum,- utan att lyda honoin. Talar icke
min egen ärfarenhet för denna sanning? Dä
jag älffar en fader, en wän, en wälgörare,
hurn upmarksack är.jag da icke pa hwart
ögnakast? hwarenda wink är min lag, Huru
bemödar jag mig icke att foga mig esier min
wän: den beswärligaste möda, huru lätt blir
den mig icke/ allenast jag därmed kan dehaga honom? Huru stor är icke min grämelse,
när jag nagon gang, emot min wilja, förtörnat honom? Huru okalig är jag ej, innan
jag akr förlikat mig med honom, och huru
blyges jag ej, äfwen sedän jag försonat mig?
Skulle min kärlek till ChrWm wäl hafwa
(e)Ioh. 14:23. (f)i Ioh.»:3.
nä'
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annan werkan? älffar jag honom,
stulle jag da icke wara likasä omtänksam att
fullgöra Hans heliga befallningar,, likasä otälig och mitznögd med mig själf, dä jag, ännagon

däck emot min wilja, dem öfwerträdt? Mffar
jag honom, borde ta icke Hans wilja wara
witt endaste rättesnöre, och min egen wilja
det kärasie offer jag kunde gifwa honom?
Mstar jag honom, bcrde da icke hwarje bud
blif.va mig lätt, hwarje lag wara mig dyrbar? men den borde wara mig den käraste,
är swarast för mig att upfylla, den, som
finner siörsta motsiändet i min natur, och
eme°
mäst siridcr emot minä älffade
dan jag, jllst i det jag upfyller den, afiägger
det största bewis af min kärlek?

som

Men ack! dä jag säger lnig, hwad jag
borde göra, säger jag mig ock, att jag ej gjort
det- Jag öfwerträder wäl icke alla lEsu
Christi lagar; ty ho är sä fördärfwad, att
han stulle öfwerträda de« alla? men häller
jag

.

5?

jag dem därföre alla? Och, den som lMer
hela lagen, och syndar pa ett, han är saker
tili M (g). Jaa hallcr wäl lEsu bud, dä
det «j kostar mig nsgon möda att fullgöra
dem; men där det kostar ksmp och strid, och
själssörsakelse, att fullgöra dem, där upoffrar
jaa, tör hända, lEsu Lagar för mitt fördärfs

och äsidosätter lEsu Christi wilja,
för att tillftidstalla min egen. Och kan jag
da själf tro, att jag älffar Christum, dastulle jag äfwen kuuna tro, att den älffar mig,
som emot mig wore lika sa sinnad; och kan

Lagar,

jag da tro, att jag med sädant sinnelag äl«
star Christum? Men älffar jag honom icke,
är jag beröfwad den wigtigaste egenffap,

sa

som fordras

kärleksmältid.

hos en wärdig gäst wid Hans
-

O min Gud! uptänd Du dä själf denna kärlek i mitt hjärta, och styrk, med denna kärlek, min lydnad! Hwad gagnar det,
att jag delar min lpdnad imellän Dig och
D5
MZ.
(g) lac. 2: l<?.

mig, att jag offrar pa Ditt attare, och min
egna wanarts altare? Denna ofullkomliga
lpönad, detta delade hjärta, denna haltande
Christendom kan ju icke wara Dig behaglig?
Dll fordrar hela mitt hjärta, hela min lydnad, en oinssränkt lydnad fordrar Du; endast denna lydnad är ett bewis, att jag älmin Gud, öfwer ali ting, älffar honom
af allt mitt hjärta, af all min själ, af all
min hag och af all min förmaga. Matte jag
allenast kanna hela denna oinstränkta kärlek;
da stulle jag ccksa öswa en helt oinssränkt lydnad, cch, när jag bewisar denna lydnad, da
först Ästar jag mig själf.

Alla min Guds laZar, alla lEsn Chrisii bud och befallningar spsia iu icke pa annat, än min egen lycrsalighet; men om jag
öfwerlräder en enda, sa förstör jag strax min
egen lycksalighet, och min ssälaro. Huru
ofta har min egen arfarenhet öfwcrtpgat mig

em denna sanning? Iu fullkomligare jag upfpller
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fyller dem alla, ju mcr befordrar jag mitt
samwetslugn; ty jag bäfwar icke för Gud,
och blyges icke för männiffor: min förnöjelfe
i alla lifwets widrigheter; ty jag wet, att
de icke äro
af en fortörnad Gud,
utan kärliga tuktanden af en öm fadcr: min
ty jag
frimodighet emot dödcns
wet, att min död är en öfwergang till lifwet.
la, alla lEsu Chrisii befallningar äro endast kärliga anwisnmgar ftr mig till dpgden; ty dpgdcn allena är wägen till lncksa»
lighet. O! huru glad och willig borde jag
dä icke wara i min lpdnad! hwem arbetar ej
med gladje pa sin egen lycka? Huru willig
borde jag icke wara att ftamgent kufwa detza
minä syndiga begär, som wanhedra mig;
att öfwerwinna detza minä böjelser, som ännu
l)ehcrrsta mig; att upoffra den delen af mitt
hjärta till Guds tjänst, som ännu intill denna dag tjänt werlden. Om jag ej framdeles
aebetar pä detta ändamal, hmu litet älstar
jag

60

jag dä mig själf, huru litet känner jag icke
dä min egen lycksalighet?

Jo, HErre till detta mal will jag framgent strafwa. D«t är min föresats, mitt upriktiga upsst. Din kraft ware mägtig i min
swaghet, att jag icke allenast begynner, utan
ock fulländar, att jag icke förr uphör att siri'
da med mig själf, än jag helt och hallet tillwunnit mig segren.

Zllstar

jag Christum, will jag wisa min
kärlek med min lydnad/ sa maste min lpdnad
tvara likasa willig, som oinstrankt, men ock
lika
beständig, som willig. Hwad gagnar
det, att jag stamträder för HErrans ansigte,
att jag gör dm allwetande de heligaste och
siörsta löften, och knapt lemnar HErrans altare, sörrän jag ater bryter dem? Och ty
wärr'. jag har wäl pa detta M osta brutit
dem. Hwad batar mig denna fiygtiga kärlek, denna obcständiga lydnad? Det heter,

sa

att den där blifwer beständig intill ändan,
<

,

han

han stall

warda salig, att den,

som blifwer

trogen intill ändan, stall ärfwa lifsens kro»
na (h). När jag nu stadnar pa denna wäl
begyndta ban när jag ater glömer den trohet jag läswat HErren, hwad salighet kan
jag da wänta, hwad krona kan jag da hop«
pas i ewigheten?
krona,
endast
är lEsu Christi beständige stridsmän förwarad, kan icke falla pa min lott. Att träda
/

som

fram för lEsu Christi altare, att göra HErren sinä kärleks- lpdnads-och trohets-löften,

ed, som jag swar den Ewige, och Huru högtidlig är ej denna cd, en ed i HErrans tempel, inför lEsu Christi altare, i
minä medchristnas asyn, som aro witnen/ att
jag gjort den, en ed, som jag bekrästar med
det heliga Sakrameniet, och beseglar med
det nya förbundets blod. Om jag nu bryter,
bryter denna ed,.dZ ärjagen
menedare, och har ökat alla minä öfrigaspnder med denna, den största af alla, med en

är

eir

men,
Xb) Uppenb,

2: 10.
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memd; huru stor matte ej da min fcrbrytelwam? O! lika sä godt wore des för mig,
att jag aldrig ginge till HErrans
som
att jag gä'r, och a nyo bryter de löften aflpdnad, jag gjort den Ewige.

se

la', af swaghet, owetenhet och öfwenlning kan Mg bryta dem. HEnen förlater
denna förbrytelse, när jag allwarligen ai'grar
den. Männiffornas Fader känner det stoft,
af hwilket wi äre danade, och de mägtiga
länge wi wansrestelser, soin omgifwa otz,
dre här ncdre i förgängligheten, och ännu ej
hunnit till watt ratta fädernesland; men we
mig/ om jag .upsatligen bryter dem! We mig,
vm min kärlet' a npo utstäckes, om min lyd»
nad ater förwciildlaH till clydnad! hwad gagnar mig da denna heliga
Den
ökar allenast
af unn fördomelse och
mili olycka. Ack HE:re! stulle jag wara olpcklig nog at saledes falla,
upeatta D.l
mig ater; ds ,iag stapplar,
understöd Du

sa

sa

sa

Mg,

som

da jaa willas iftan den siig,
ropa Du
leder till min Ms srälsning,
mig straxt tillbaka, att jag ej gar förlorad.
Hjälp Du mig att kampa en god kamp, att
fullborda loppet, och behälla tron, att jag en
emottaga den klenod, Du mig
gang matte
i ditt rike ftrwarat. När jag saledes., understödd af din kraft, upfyller lEsu befallning: Sasom Fadren hafwer Astat mig, och
jag hafwer älffat Eder,
blifwen i min

mig,

och

sa

sa

sa

kärlek. Om I hallen min bud, sä blifwen
I uti min kärlek; sasom ock jag hafwer Hällit mins'Faders bud, och blifwer i Hans
kärlek. När jag ätminstone bar den rena afsigt, det upMiga upsat med mig till HErrans bord, att wilja fullgöra denna befallning,

sa

känner

jag den glada förnöjande

witzheten,' att jag är en wärdig gäst wid denna heliga maltid, och deltager i alla de saliga fördelar, som lEsus Christus läfwat sinä
wärdig a gäster.

Cap.
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Eap.4.

Förmäncrne af den helign Nattwardens
wärdiga ätnjutande.

jag ofwanföre sagt, insewi, att
wi, da wi infinne otz wid HENcans

bord, dels bekänne lEsum för wär Förso'
näre, som, af kärlek till wärt stägte,
för ost, och fordrar wär genkärlek tillbaka,
dels för wär Afwerherre, hwilken wi äre styldige wär hela lydnad, cch denna lydnad läft
we wi honom Hwad saliga fölgder knnde
dä icke denna förrättning hafwa för otz, allenast wi utförde den med det sinne, som af

lEsu

sanna

dyrkare

fordras.
Wid atnjutandet af den heliga Nattwar»
den bekänne wi lEsum för wär Försonare,
som för otz gick i döden, pä det wi stulle lif
hafwa. Huru rik pä lröst, glädje rch ftrnöjelse är ej denna tankan för min <jäl: lE-

är min Försonare, som genom fitt eget
blod gick in i det nllrahelgaste, och fann för

sus

mig
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mig en ewig förlohning. Den frimodiM,
med hwilken jag nn genom honom wäg r
ftamträda för nädustolen,- den f.cka wltzhet
jag känner, att nnna synder> igenom honom
äro afplanade, att min domare nn är min
fader, en försomd fader, hwilket lugn maste
icke denna ftimodighet och denna witzhet ingjnta i min M, hwilken frcd i mitt sam»
wete, hwilken tröst i mitt hjärta! Lagen,förbannar mtg icke, samwetet hotar mig icke,
ewigheten förffracker mig icke. När jag iftan
Sinai hörer denna thordöns röst: sörbannad
ware den, ftm icke haller all lagsens ord, sä
att han gör därefter; sn mö a mig fran Golgatha idel leende nsdestralar, och
uti min själ ett nytt lif, en nn styrka och
en ny munlerhet pä min wandring tU ewig»
heten. O! sa rpflig ätankan af synden är
mig; ty jaH kan icke tänka pä spnden, utan
att tänka pä lagen; jag kan icke tänka pä ln«
gen, utan at tänka pä en Lagstiftare och en

No»
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Domare; <3 rpstig denna ätanka därföre är
mig, sä salig och tillftedställande är däremot
denna: du har en Försonare, dina synder
äro igenom honom afplanade, dina mitzgärningar tillräknas dig icke, din orättfärdighet
är öfwerffyld med Hans rättfärdighet; ty honom som af ingen synd wiste, honom hafwer
Gud i mitt Me ansett säsom syndare, att
jag stulle wara inför Gud Mfärdig genom

honom (i).
Min själ! föreställ dig en syndare utan
den förjoning,

som dig genom Christum ffedd

äk/ i hwad för ett tillständ känner han sig,
eller i hwad för ett tillständ borde han ätynnstone känna fig, wid ötankan af en hel
hsr af synder/ ibland hwilka nägre äro o°
weterlige/ men sä mänge weterlige, ibland
hwilka nögre äro swaghets-fel, men sä mäw
ge upsäteliga foxblytelser. Om annars stilsmätzan ifrän Gud, beröfwandet af Hans näd,
(i) »

<lor. 5/

ftur«.

s?

och samwetets gnagande
förebräelser, om annars detze kättsior hasiva
nägot fafligt i sig, sä mäsie en sädan syndares tillständ wara det grufiigiste ibland alla.
Hwad förening' kan en oförsonad syudare
hafwa med fin Gud? Wara synder, säger en
Prophet, stilja otz och Gud ifrän hwaran»
dra (k). Det heligaste
och den o«
helige Mdaren, huru stola de föreuas med
hwarandra? Men att icke stä i förening med
Gud, icke i samfund med honom/ som till
sin natur är det högsta goda, Man till all

ftuktan for

domen,

den lycksalighet wi här nedre kunne njuta,
och i himmeten hafwe att förwänta, huru stor

är

ej denna olyckfalighet!

Och hwilket helf-

wete att känna, lifligt känna denna stils«
mä§a!

Hwad

hopp! kan en

oförsonad syndare
göra sig om Guds nsd? Att trampa HEr«
rans laga, och bub under
och likwäl
E2
wara
(l)

«f.

53,2.
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wara ett föremäl för Lagstiftarens nad, är m
motsägelse; men att wara beröfwad denna näden, att känna sig öfwerbewist, att man nödwändigt

maste hafwa förlorat

den,

hwilken

olpcksalighet!'

Hwad

förntzjelse kan' m

oförsonad syn-

dare känna i sitt samwete? Jo den drucknes,
sofwer pa wraket af ett söndersiaget ffepp,
nnder det wägorna störta honom mot klippcrna, och tlipporne i afgrunden. Men när
detta samwete nu en gäng upwaknar, när det
mi wäpnar sig med allt sitt ljungande emot
syndarens hjsrta, näreet nu öpnar afgrunden under Hans fötter, och icke en gäng själfwa denna afgrund är en tillfiygt för Lagstif»
tarens wrede, hwilken olpcksalighet!

som

Hwad förffräckelse mäste ej en oförsonad
spndare känna för döden, och domen, och elvigheten? Och hwarje ögnablick förer honom
denna ewigheten närmare, och han wet ej den
Mnd, som försätter honom, plötssjgm kanste
för-

69

.försätter honom däruti. Hwad fasa bör denne syndare ej känna, om han ser den brant
pä hwilken han snäfwande wankar, och det
swalg, som bruftr under Hans fötter? Mitzdadarens fasa. bör han känna, som ej wet
det ögnablick, dä lagen upfyller sinä hotelser.
Mm, latom oh nu däraf draga denna
flutsatts, och hurn mycket är det tillönssändes,
att denna flutsatts icke matte blisira en torr
werkan af förstZlideb, utan en warin och left
wande kanssa, wid hwilken egna ärfarenhst<n talar i hfärtat; lätom oh däraf göra den
siutsatts: Hr syndens börda sä tung, är atankqn af'synder, af oförsonade synder,sa fastig,
sä maste wipheten om deras utplanande, och
y)är förlikning med Gud wara likasä falig.
Wara synder stilja oy istän Gud, wär
soning ater förenar oh med honom; waraspn»
der beröflvn oh Gnds nad, wnr försoning
gör oh äter delaktige af denna näd; wara
spnder nprora alla samwetets wagör och stormE

3

wäder
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wäder emot o§, wäx försoning dämpar dem,

och utbceder

ett stilln lugn öfwer d.etza wägor;
wära syndcr ingjuta hos oh forfarelse för do»
men och ewigheten, war försoning gör domen
M war frikännelse, och. ewigheten till wär
belöning. O! hwilken tröst, hwilket lugn i
min själ, hwilken frimodighet under bönen,
hwilket tslamod under lidande, hwilket hjäl»
temod wid dödens ankomst kan jag ej känna,
dä jag med sanning, med den fullkomligaste
öfwertygelse kan säga: minä syr.d<r äro förlatne, minä mitzgärningar äro afplanade,

som

med sitt forsoningsoffer gick in i
det aldrahelgaste, fann ock, förmig en ewig
förlotzning! Hwad den borrttagie i Evangelio kände, da lEsu nädefulla röst upvrättade

han,

honom: statt up, min son! dina
lätas dig, det samma mäste ock

samma

synder förjag känna,
själa-

tröst, samma glädje, samma
förnöjelse; ty denna röst talar snnu i Evangelio till allft wärdiga nattwardsgäster, dä
de

71

gs ifrän HErrans Bord: Statt up, min
son, statt up, min dotter, dina synder äro
dig förlätna. Nu dristar jag instämma i
Davids lafsäng: M är den, hwilkom öfwerträdelsen strlaten ar, den synden öfwerstyld
sr, säll är den männistä, som HErren icke
de

tillräknar mi§gärning. (l) la, när jag kommer med detta sinnelag till HErrans bord,

som lEsus

Christus fordrar, kan
glädje instämma i denna lassang.

jag med

Denna försoning kunne wi, det är sant,
hafwa med Gud, innan wi beföke HErrans
bord; ja innan »vi besöke det, böre wi hafwa den; men det är ock lika sant, att den
heliga nattwardens atnjutande, ar en utwär<
tes synlig pant pa wär försoning och förlikning. När wi emottage brödet, sä tänke wi
innom otz själfwe, och wi tänke det ej allenast, utan en god Christen känner denna
fulla öfwertygelsen i sin själ: sä sant lEsu
E 4
leka(l) Psalm. 32: i, 2.
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.lekamen utdelas för minä synder, sä sant M
nu
detta bröd, och gcres delaktig i
Hans kropps lidande, sä sant är det, att mi«
na synder nu igenom honom äro afplanade;
nir wi emottage winet, sä känne wi i wart
samwete denna fulla öfwertygelse: Ss sant

lEsu blod är

utgjutet för minä synder, sä
sant ja g emottager detta win, och göres delaktig i Hans blods mgjutelse, sä sant är det
vck, att minä synder nu aro igenom honom
afplanade, cch minä mitzgarningar förläcne.
Min Gud är mig nadig; han är mig icke
mer en sträng domare, utan en försonad Fa<
I g är Hans barn, som barn Hans
arfwinge, och lEsu Christi- medarfwingeNu nedstiger den ena nadeftralen efter den aw
dra i min själ, som känner sig läitare att
löpa fram till sitt föresatta mäl, dä ftuktan
för domen z.ch ewigheten icke mer beswärar
hänne i detz frmngsng pä dygdens och helig«

hetens bana. Detta är
nm af dm heliga

den

första förmaatnjutande;

Me»
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alknast

M mcd ett rätt

sinne bewistar

denna

ami.lnelse-mallid af Christo, sasom min försvnarc,;' jag ffvrdar da alla de saliga frukter
f mltt hjärta, som nödwändigt harflyta as
>,-

!.,iMeten om min försoning.

Men da wi inställe otz för HErrans altare, bckänne wi icke allenast, Chrisinm för
näc
den wi äre stpldige'war kärlek, l,'an ock for war
som wi äre
Mdige lydnad; vch denna lydnad läfwe wi
honöm,. cffentligen, pä det aldrahögtidligaste
lnfoe w: honcm den. Delta är en ny Ma
M den lycksalighet, som denna hcliga förrättning kan ftrwärfwa mig, da jag ftlllbordär
M med ett rättstaffens sinne. Dä jag är
wid denna heliga maltid, gjör jag min Gud,
min ösiverherre, min Religions,stiftare de
högtidligaste, lydnads löften, jag afiägger mför honom den heligaste trohetsed. Detza löft
ten, och denna ed
jag HErren i mitt
dop, eller andre gjorde den p« minä wägnar/
E5
da
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dä jag blef intagen till medlem i Christikyrka. Dcha löften, och denna ed borde jag
hwar dag göra. Hwarje msrgon dä jag upsiar ifrän min säng, borde jag säga till min
warelses fader: Fader! wälgörare! det stod i
din magt att taga mig ifrän de lefwandes
«ntal; om Du endast toge din anda ifrän mig,
stulle jag falla tillbaka nti mitt första intet,
och ater blifwa till det stoft, hwaraf jag ta»
Zen ar. Men Du stänkte mig ännu denna
dag; denna dag
din ära, minä

slälf för

stall därföre wara helgad Dig/
medmännistors wäl/ cch mig

ewigheten.

Sä borde wi hwar dag tänka; men
witza dagar äro högtidligare för otz, an andra, witza dagar fordra ock därföre, mem
än andre, detza heliga föresatser af otz. Och

hwad fordrar dä icke den dagen, pä hwilken
jag inställer mig för den allwetande Gudens
ansigte, för lEsu Christi altare'. la, antingen jag tänker pä detza löften eller icke, sä är
detta
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wärf i

sig

sMt

en anmaning
till kärlek och lpdnad af mig, och uutt deltagande däruti är en högtidlig sörpliktelse att
fullgjöra denna anmaning.
Anting«n jag
tänker pä detza löfen, eller icke, blir jag en
menedare, owärdig Guds nad, owärdig den
försoning/
för mig är ffedd, owärdig
hoppet om det ewiga lifwet, om jag öfwerträder, upsätligen öfwerträder de högtidlige
förpliktelser mig här Hläggas, och framhärdar i minä synder.
dettaheliga

som

Hwilken helig räddhäga mäste icke denna' betraktelse injaga hos mig, dä jag knäfasser för HErrans altare, och gör detza löften, samt afgifwer detza förpliktelser, saframt
mitt hjärta icke är upriktigt? Men är mitt
hjärta upriktigt, huru salig kan icke denna
förrattning da blifwa för mig till sinä fölgder? Om jag alltid hade denne hörsamhets
jag swurit
och trohets ed for ögonen,
HErren; om jag hwar dag saöe till mig själf:
Du

som
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Du gjorde

m HEtren det lösie, Du

gjorde
ju den Ewige den dyra förpliktelse, da Du
sista gängen lag inför HErrans Altare, att
Du 'stulle sirida med dig själf, kämpa, mot

ditt fördärf, öfwerwinna dina lustar, kufwa,
begär, tygla dina sinnesrörelser, waka
öfwer detza frestelser och.söka din fullkomlighet;- du maste lsgga dig winning att upfylla
ditt löfte, du maste bäfwa att bryta din ed,
pa det att denna förrättning, som stulle tjäna
till din frälsning, icke ma blifwa din fördöom jag ofta, om j,ag hwar dag, da
werldens, och mitt eget hjärtas frestelser angripa min M, om jag lifligt nog föreställde
mig det löfte, jag sist gjorde HErren, hwad
siyrka stulle jag da icke känna uti striden med
mig själf, och werlden? Hwad helig upmun'
txan att kämpa en god kamp, och fullborda
loppet? Hwilken synd stulle da blifwa dräg»
lig i minä ögon, hwilket fel ursäkteligt? hwad
för en helig rysning stulle jag ej hwar gang

kän-

känna, ds mitt samwete sade mig, att jag
brutit detta det heligaste och högtidligaste af
alla löften, da jag hörde deuna thordönsröst
i mm själ: Du är en menedare, den Ewige
ser din mened, och fordömer Dig? O! huru
stulle jag bäsiva för mig Ulf, och darrandt
fiy till honom, hwars, kraft s npo kuude up-.
rätta mig ifran mitt fall! Huru stulle jag dä
äter fatta mod, förnya minä krafter, och för'
dygdens och helighetens
dubbla minä steg
ban,

M

jag en gang

mätte fä

emottaga

min

klenod, mltt smycke!
Mm om Nattwardens ätnjutande saledes har M Het i sig, som kan afffräcka otz
ifran lasten, och upmuntra otz till dygd och
xättffaffenhet, sä bar den äfwen uti sig M,
som kan görä o§l lycksaliga. Hwad ar det,
som fyller war själ med sa mycken oro, och
wärt lif med sä manga bitterheter? Hwad är

som

samwetet emot>otz med sä
mäuZa förebräelser, och dödm med sa mpcken
fasa?
bet,

wapMr

sasa? Hwad

annat, <W »rära fynder och laster, wära omätteliga lustar, wara tygellösa
pa§ioner, de,n wi hwarken fullkomligt wilje
kufwa, eller fullkomligt kunne tillfredställa.
Huru mycket lpckligare ffulle jag da icke wara, da
jag genom deit Ande, som mägtigt werkar i
min swaghet, kunde segra ps mig siälf, och
mitt hjärta, kunde afiägga mina onda wanor,
öfwerwinna min benägenhet och sticklighet till
alit hwad syndigt är, reim mig ifran all
kropps och själs smitta och fullborda min
helgelse uti Guds ftuktan? Dä stulle min själ
blifwa uplyst, och mitt hjärta äterkomma till
stillhet och sitt lugn.
-

-

sm

la, denna seger kan jag winna mig

öfwer

Ms och

werlden. För HErrans
Altare will jag göra den Allwetande det
tidliga löfte, att jag ifrän nu will strida med
mig själf, och utpläna den ena fiäcken efter
den andra utur min M,
wanhedrar mig
i det högsta Wäsendets ögon; M will hwar
mig

som

dag

dag paminna mig, att jag gjort HErren delta löfte; förnämligast will jag, dä frestelserna
siorma in pä min sjal, tänka pä detta löfte,

och

denna tanka stall understödja mig i striden med mig själf; lEsu utsaga stall gifwa
min swaghet kraft: hwilken
äter mitt
kött och dricker mitt blod, han bljfwerimig,
och jag i honom: (m) Den
blifwer i
mig, och jag i honom, han bär mpcken frukt;
ty mig strutan kunnm I intet göra. w) Segren stall dä blifwa pa min sida, och jag stall,

som

som

efter stridens möda, känna ftedens lpcksalighet.
Detza äro de frukter, wi kunne insamla
af Nattwardens wärdiga begäende; detta den
lpcksalighet, som denna heliga förrättning otz
kan förstaffa: tröst i ssälen, fred i samwetet,
styrka i war andeliga strid, ifriga bemödanden för dygden, och all den Mh<t,
na»

som

turligtwis

af detza heliga bemödanden här«
fiyter. Det är sant, alle de, som söka HErrans bord, fförda wäl icke d«tza fniftu, M
(m)

loh. b, 56.

d,l(n)l»h.is,

5-
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deltaga>'wäl icke i denua lycksilighet; men
denna heliga instiktelse ar ickc ffu,de,i d> r,
att wi anti/,gen mitzbmke, eller icke brnke der.
«nligt
asslgi. Mnne-wi icke
den-glädje, den s)Äs
someu
syndare borde kanna, som ar för, itz. o om
sm försoning, ja ftag.-ls hwao ..r
wcll
därtill är? förmodligen de?, att n>! e>
denna wiHet om wär för
l
cch

sm

-

t
witzhet känne wi, kanhunda, .ckc,
wart samwele witnar en.ot >tz, nti
woro sä beredde till denna yel.g; f, rr
eller med sadana hjartan be.uistade
wi kunde fä del i denimforsning. W
ne tilläftventyrs efter
ainMlm lude icke.denna swrka, detZa iwa krafer i uri,
den med otz själf.pe cch irerlde:,; nien hwad
löften gjorde wi cckä för
r!sti Altare? Huru ifrige, huru redlige
r detza
löften? Huru länge tänkte wi uppä cwi
gjort dem?, huru fasadewi att bli-swa mene>:

,

dare,
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dars/ genom deras brytande? Och stulle wi
da undra/ cm wi, ulan att äga en rättstaf-

ftns Christens sinnelag, icke stördade en rättstaffens Christens förmäuor af denna heliga
forrattning.

O! att

jag da icke matte göra denna

falffa siutsatts:, detza förmaner har jag icke
rönt af den heliga Nattwardens atnjutande,
alltsa äger denna instiktelse icke detza förmä«
ner. Nej, röner jag ej dcha förmä.ier, sä bör
jag snarare göra dmna flutsatts: jag gick icke till HErrans bord med den sinnes beffaffenhet, som HErren ftrdrar af sinä wärdiga
gästcr; mitt oberedda hjärta, min aswoghet,

min obotfärdighet,.mina herrstande lustar,
minä obändige pafioner, minä matta föresatser, minä swaga löften, som dödde pa läp.parne, dche woro de fiender, soin beröfwade
mig ss siora, sa HÄliga ftukter af denna sörMning.>

F

Min
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Min Gud! jag will

därföre

denna gängen
allwarligen winlägga mig, att, med
den tro, den ödmjukhet, den ärkänsia afmitt
intet, och den wiHet om försoningen,
för mig sicdd ar, nedftlla för ditt Altare, att
jag kan upstä igm rolig af den saliga öfwer-

sa

som

tygelsen i min själ: Dina synder äro dig
will denna gängen knäftlla
föriatna;
ditt Altare med detta redliga och oryggeliga löf.e: O fader! O wälgörare! O Dn
min genoln lEsiim Christum försoncide fader!
länge nog har jag tjänt mig själf, länge nog
har jag tjänt werlden; ifran detta ögnablick
will jag tjäna Dig, i helighet och rättfärdighet will jag tjäna Dig; för Dig allena will
jag ftambära mitt offer, och mitt rökelse.
Ingen syndig lust, intet syndigt begär, ffall
wara mig siälf förbehället. Dig tillhörer hela mitt hiarta, det ssall wara ditt tempel och
din boning, Md din kraft will jag fram«
qent arbeta ps att rena mig ifrän all bsde
kropps

kropps och själs smitta, och fullborda min
helgelse i din ftuktan. Förbannadt ware det
ögnablick, da jag upsatligen stulle förtörna
Dig. Ack! min Md! mätte jag dack med
detza tankar och dcharedliga sirefttscr nedfalla för ditt Altare! Mätte iag däck ftamgent
arbeta pä bidehällandet af desie tankars cch
föresatsers lifiighet i min själ! da blir denna heliga förrättning lycklig och M for mig,
da blifwa de frukter härlige och store, jag
däraf stall störda, frukter för tiden, frukter
for en hel gränslös ewighet.

F
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Cap. 5.

8

Tap. 5.
Hmm slrasswmdt det ar, att owärde»
'

ligen anamma den heliga Nattwarden.

det icke är likgiltigt, antingen wi med
wärdiga eller owärdiga hjärtan nalkas
HErrans Altare; att det owärdiga anammandet likasa wäl mäste hafwa sine osalige,
det wärdiga har sine salige fölgdcr/ ka«
blotta förnuftet säga otz, om än Paulus icks

stm

sagt: den som owärdeligen äter och dricker,
han äter och drickn sig Mf domen. w) Men
detta spräk blisiver vfta orätt förklaradt; och
en oriktig förklaring däröswer har icke sällan
gifwit swaga Mar anledning till twifwelsmal
pchj änMNf lag will därföre med fä ord
detta Me i sitt rätta ljus, innan jag
gär widare. Twänne ting förtMa här war
upmärksamhet, dels, hwad Paulus förstqr
wed M äta och dricka owärdigt, och dels,.
hivaruti den dom bestar, som de adraga sig,
Den
hwilka owärdigt äta och dricka..
(o) l

Cor.

ii,

19.
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Den,

Orsta

ftägan:

betta sialle, att äta

Hwad

och dricka

betyder pH

owärdigt?

De förste Christne hade deras sa kallade kärleks-maltider. Rike och fattige fprsamlade
sig, och ato och drucko förrst medhwarandra,
innan de bröto brödet, och drucko af winet
tili lEsu Christi aminnelft. Denna sed,
svm, ra,t brukad, kunde wara nyttig, blef
igenom sitt nuhbruk ffadlig. De rike fbraktade de fattig«, de som hah,: nagot, öfwerla-

stade'nawren

mcd förmycken nmt och dryck;
de fattige däremot,
intet hade, maste
hungra. Man
tydligen af sammanhanget, att Paulus syftar pä dctze oordningar;,
och att begä sädane oordentligheter wid HEr-

ser

som

rans bord, kallar han äta och dricka owärdigt, ellcr kanffe bättre, att äta och dricka pä
ett ostickeligt sätt.
Den andra ftagan: Hwad menar Paulus med den dom, som sadane gäster äto och
,

drucko sig?

lag

swarar,

F
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att

Paulus hsr
icke
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icke talar om den ewiga fördömelsen; han ta,
lar om timeliga straffdomar, med hwilka de
pa den tiden hemsökles, soin förhöllo sig ostickeligen wid HErrans bcrd, hwilket man
str af det siljande: därföre, sager han, äro
ock mänge swage och kranke ibland edcr,
och en stor del sofwa (p). I Christna kyrtans första tider war det nödigt, att HEr<
ren pa ett synligt sätt wätdade sin religions
ära. Kyrkan stod under en hedinst Afwericke bekymrade sig om de inwärtes
het/

som

oordningar,

söm blefwo begängm emot lEsu

och Apostlarnes bud; HErren straffade
därföre sjalf omedelbarligen detza oordningarDärföre blefwo en Ananias och Saphira
lagar

hädanryckte igeriom en hastig död (q). Därföre blefwo ocksa de, som ostickeligen förhällit sig wid HErrans bord/ pa ett utomordentligt sätt straffade, än med härda sjukdomar, an med en plöistig död; och härpä syf(p)

I

Csl.

11,

ZQ.

(q) Ap. G. 5,

l.

o.

tar
f. w.

tar Paulus, dä han säger: därföre äro sä
mänga swage och kranke ibland eder, och en
stor del sofwa. Därföre att I, will han
säga, pa ett sa offickeligt sätt inställen eder
wid HErrans bord, blifwa sa mälige ibland
eder hemsökte med harda sjukdomar, därföre
mäi>ge pa ett u.omcrdentligt sätt
blifwa
ryckte utur lifwet. Detta är den dom, om
hwilken han ofwanföre talar, den dom, de
äto och drucko sig själfwe wid HErr.ms bord.

sa

Wi

se

häraf, att detta Me icke patzar
M wara tider; wi hafwe icke detza kärleksmaltider; wi kunne alllsa icke Heller begä de

hwilka Apostelen talar.
Det straff, hwarmed de förste Christne hemsöktes, brukar HErren icke Heller i wara tider. Men följer därföre däraf, emedan wi.
oordentligheter, om

icke begä detza oordentligheter, emedan wi ej
hemsökas med detza utomordentliga straffdomar, att det därföre är lika mycket, hurn wi
gä till

HErrans bord? Och
F 4

alt det är min-

dre
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dre straffwärdt, om wi förhälle oh pa ett owärdigt och offickligt sati wid denna helig,:
mältid? lag har ofwanföre sagt, med hwad.
sinnesförfattnilig wi,ffole inställa otz wid HErrans nattward.
När wi söce HErrans
bord med en
kärlek till Christum, och
det fasta karleksbejlut att lyda honom, sä gä
wi wsrdigt M HErrans nattwaro, eller,

sann

när wi äre sä sinnade, som Cbristus will att
desie gäster wid Hans bord ffola wara. När
wi saledes beaä HERrans nattward, utan
karlek till Christum, som af kärlek tillotz lät
när wi icke haftoe den
-sitt eget lif i
föresats att wisa honom wär karlek med wär
hörsamhet, med en wiltig, beständig och oinsiränkt börsamhet, sä begä wi den owärdigt';
ty wi ga ej med det sinne, som lEsus Christus af otz fordrar. Och stulle deilna owärdighet wäl till sin natur wara mindre straffbar, än den, om hwilken Paulus talar? lag
will undersöka detta. lag wägar wäl psstä,
att
V

89

att de Christne, stnr i wara tider owardigt
ga till Guds bord, äro likasä fördärfwade i
sma hjartan, som de förre, om hwilka Apo»

stelen talar, hafwa likasä liten wördnad för
denna heliga, förMning, som de/-och gifwa

sa

lika
m lika
tadt de

mycken förargelse; de

mastealltsawasa straffwärde i HErrans ögon, oabicke henisökas mel>sammastraffdomar.

En owardig nattwardsgäst är den, som
utan karlek till Chrisium, och upsät utt lyda
honom, anammar -den heliga Nattwarden;

han öfwerträder Pauli
monistan sig själf, och
och dricke af denna kalk

förmaning:

sa

äte af

pröfwe
detta bröd,

Men

har wäl
den, som owärdigt gär M HErrans bord,
förrst pröfwat sitt hjärta? Skulle han wäl
wagal att infinna sig wid HErrans altare/
om han pröfwat det? När han i sitt hjärta
updagade sa mycken ljumhet och köld för dell
Alterlösare, hwars karlek borde Ma hela
F5
Hans
(r)

,

Cor.

i,, 28.

(r).
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Hans M med dell warmaste genkärleks läga,
sa mäliga orena lustar, som han ännu al-

ffar, sa manga syndiga sinnesrörelser, som
ännu beherrffa honom, och sa liten häg att
utrota detza lustar, och dämpa detza sinnesrörelser; stulle han wäl da wäga inMa sig
för HErrans Altare? Och om det alltid är
sMdigt att öfwertrada Guds bud, huru myc«
ket siörre mäste icke da en sadan förbrytelse
wara, pä en tid, da wi wilje nalkas Hans
bord, da wi wilje anropa Hans näd, da wi
emottage en sa högtidlig pant pa Hans kärlek? huru mycket siörre lnaste icke dä den förbrytelsen wara att öfwertrada denna HEr«
rans befallning, pröfwe männiffan sig siälf,
att
den just pa en tid, dä wi läf-

we, eller a.minstone borde lafwa
wac lydnad?

honom hela

Men den owardige nattwardsMen pröf»
war, kan häädit, sig själf, och torde tilläfwentyrs afwen känna sinä orena lustar, sinä
oordent-

oordentliga sinnesrörelser, sinä syndiga och
lastwärda gärningar, och likwäl framträder

han för HErrans Altare. Här wärev Hans
förbrytelse. Det som tillförene endast torde
lättsinnighet och oaktsmnwarit en
het, blir nu ftäckhet, trottsighet och förakt för
den wigtigasie och heligaste förrattning. Ho
iubjudes till en wälgörares bord,
icke
swarcir emot
infinner sig i den drägt,
bjuder honom?Att
den Mannens wärdighet
handia emot denna anständighets lag, röjer för»

som

som

som

aktför sm bestyddare, ochdetta föraktgör honom
detz ylmest owä,dig. Pä sainma sätt är det bestaffaht med dem, som utan den evangelista
wärdigheten ga till Guds bord. Christus for»
drar, att Hans gaster stola afkläda sig den
gamla männissan, och ikläda sig den nya,
han will, att de stola inställa sig, prydde>
Med kärlek och lydnad; och nu föm de med
sig ett hjärta, jom

lustm, drucket af

sr

ohelgadt igenom orena
sinligheterne och deras begär
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gär/ eller en staf undersinnesrörelserna, fängsiadt wid jorden och desi intagande behag.
Hwad kalle wi.förakt för HErrans nad,
h,vad kalle, wi frackhet, om icke detta? Sädane Christne inställa sig likasa bekymmerslöse wid denna heliga mältiden, som wid en
annan wanlig maltid; ja, de bruka ändä mindre beredelser tili den förra, än till den

senare.

Denna förbrytelse blir ännu större

ige-

deh afsigter. En owärdig nattwardsgäst,
som he.r ett fördärfwadt hjärta, och icke önstar att renas ifran sitt fördärf/ hwi besöker
han HErrans bord? Antingen söker han
daruti en förtjänst, och hoppas endast igenom
denna utwärtes handling forffaffa sig Guds
nad och sinä synders förlatelse, för att ä nyo
fa begynna att synda; eller ock will han be°
draga bade Gud vch männistor. Han will
Ztminstone anses wara hwad han icke är, da
han icke kan öfwertalas att wara det, för
hwilket han will anses. Han pakläder sig
nom

där-

"

>9^
därföre ett ssen af gndaktighet, hwars kraft
han i hjärtat förnekar- Han anlägger he«
lighetens mamel/ men inwärtes är han oren
vch ohelig. Dennn larf, är den icke ett förnekande af Guds helighet, allwetenhet öch
allestädesnärwarelse? Ar den icke en Guds
hadelse? Och stulle den oändlige läta gäcka
sig af sinä ffapade warelser? Skulle han icke
-«^-'— '

en, gang wisa, att intet mörker är

mörker för
honom, att icke larfwen bedrager Hans ögon?
Men en förbrytelse, ehuru straffwärdig
den är' i sig själf, tillwäver dack alltid uti
straffwärdighet, dä den tillika igenom förargelsen blifwer stadlig för andra. Och hwad
förargelse gör icke en owärdig nattwardsgäst
uti Församlingen? De som sorkasta nyttan
vch wigten af den heliga Nattwardens ätnjutande, beropa sig alltid pä deras exempel,
som är fran ar besöka HErrans bord, och
förblifwa lika sä ohelige Christ-

m,

som

de alltid hafwa warit.

Dei.na in-

wä-.ch-
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wändning är bygd pä ett oriktigt begrep «n'
denna heliga förrättnings werkan. Detta
nademedel är blott ett bekräftelse-medel; det
stall göra wärt hopp witzare, wär tro fastare/ war kärlek mera brinnande; men där nu
hwarken hopp, eller tro, eller kärlek finnas,
där niäste detta medel, som i sig själft är
kraftigt och werksamt, nödwändigt blifwa ilta n all bade kraft och werkan. Det wore
en ftrwänd siutsatts, om nagon wille döma
pä detta sätt: detta läkemedel har icke hulpit
hwarken för den,, eller den siukdomen, saledes äger det ingen botande kraffc uti sig, säledes kan ingen däraf botas. Denna föda
är stadlig för den sinke, därföre kan den icke
Heller stprka den helbrägde. Likasa oförnuftigt döma de, som stuta iftän en eller annan
nattwardsgasts oförbättrade tillsiand till detta
wigtiga nademedels fruktlöshet. Men detze o-wärdiqe gäster, som efter den heliga Nattwardens ä.njutande lika
oförbättrade i sitt lefwer-

sa
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werne, lika sa oförändrade uti sinä hjärtan
som tillförene, de äro stulden att detta salighetsmedel blifwer tadladt och föraktadt, i stället
at de borde bewisa detz kraft i sin hela »randel, Hr icke detta en förargelse, en förargelse af wärrsta beffaffenhet? Wore det icke
battre, att de i detta oförbättrade tillstand af«
hölle sig ifrän HErrans bord; de ffulle ät«
minstone dä icke hafwa att swara för mcr,
än sinä egna synder; de stulle dä icke störta
sinä medmänniffor med sig i samma fördärf,
och igenom sin förargelse oka sinä egna syn»
der med frammande synder. Hwad under dä,
vm HErren, för att undanrodja en sadan
förargelse, med synliga siraffdomar hemsökte
detze owärdige gäfter, ochutrotade detza tistlar
i menigheten, som, utan att siälfwe bära nä'
gon frukt, endast draga näringssaften ifrän

hwetet.
lag will

snnu

nattwardsgäst/

som

tillägga, att en owärdig
af denna heliga förrättmng
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ning icke förbättras eller ändras, röjer ett
ondt och förhärdadt hjärta. Ho kanemottaga detza hcliga ärhindringar af den döende
lEsu kärlek, utan att lefwande sireställa sig
lidande?
Hans offylhiga död och
Af denna heliga förrättning päminnas wi a
ma sidan om ICsu innerliga kärlek, och a
andra om 'Guds oändeliga rattfärdighet. Denna päminnelse om lEsu död, denna ämnka
af Hans kärlek, hwad stulle den ani.at föda
i wära
än en smärtsam bedröfwelse
öfwer synden, för hwars ffuld
sius blef korsfäst, en salig fruktmi förden
gudomeliga rättfardigheten, som enhast igenom ett fa sti.'rt offer kunde tlllfxedsjtallas, en
innerlig genkärlek till denne war högste
görare,
med en sa ouisägelig kärlek intti! döden älffade mannistcrna, och ett fast,
heligt och oryggeligt upsat att följa, ära, lyda och tjäna honom, ftmt till Hans tjanst
offra honom lillbaka wärt hela hjärta, med
alla detz krafter, med alla detz karasta lustar
Om
Hch begär.

som
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Om en döende wan med sin förmögenhet
räddat vh ifran ett trpckande armod, och satt
wi kalle lyckligt,
'oh i ett tillstand,
är för matt att uttrycka
dack dcnna
Men om wi för en
lEsu Christi kärlek.
grof förbrytelse wore dömde till bälet; döden
är redan tillredd, redan den laga uptänd, som
ssall strtärn oh; röken, blandad mcd eldslägorne upstiger emot styarne; wi se desin mörka ryslign molnen; «dan kanne wi pa langt
häll den sig utbredande hettan, sasom en försmak pH de annalkände plägorne; > alla wsra
lemmar tyngas af bojor, endast wnra matta
ben hafwa den olycksaliga
att siäpa
otz fram till detta fasans Me; allt är i be«
redstap, endast bödelen wäntar pä sista befall-ningen att nedstörta oh i eldswalget; och nu
höre wi ett thordön, sasom af dm sista
nen, hwilken stall förkunna werldens undergang; wsra ben stälfwa, wara knän digna
neder, wära sista krafter öfwergisiva oh; man

liknelse'

som

vasu-

up<
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uplpfter otz, med ilsmde steg bar man otz till
eldhafwet; men här, wid sista steget imellän
död och lif, möter otz en wän, han omfamnar otz, uprättar wart sjunkande hufwud, han
gör en öfwerenskommelse med domaren, domaren later försona sig igenöm Hans död,
med glädje gar han nu i döden för otz, och
wi räddas, wi sättas ater i frihet, ja ärfwe
alla de ägodelar han efterlemnat: Han fordrar endast den wedergällning, att wi med

tacksamhet stole ärhindra otz Hans för oi) sä
wälgörande död, att wi stole alsta honom,
sasom wär wälgörare, att wi pa witza tider
stole samia otz till en kärleksmaltid, att förnya minnet af Hans nxilgarningar, pa det
wär kärlek och tacksamhet icke efter hand mä
dö ut i> wäre hjärtan; men wi iakttage det
ena och försumme det andra; wi komme till
sammans, wi äte, wi dricke, wi gä borrt igen, utan att tanka pä wälgöraren, utan att
ärhindra otz Hans död, utan att tänka ps

Hans

9

Hans döds wigtiga fölgder ftr otz; wa'.'a bjärlan blisiva kalle/ kalle för alla känstrr af karlek och rackftmhet.
Hwad känns wi, dä
wi förestalle of) denna liknelse? Kanne wi
icke en innerlig owilja ösivee dcf)e
me? Me wi icke den billlga d:m, att sädane mäste wara beröfwade alla Zoda och ädla
kanflor? Skulle wi anse det obilligt/ om den
första dödsdomen gick i werkstalliyhet
detza otacksamma, detze känflolösa? S"ulle
wi ej känna of) frestade att wara de forste att
anklatza och fördöma dem?
emot deOch hwad är dönna
ras, som ntan kärleks och hörsamhets känstot
inställa sig wld lEsu bord? la/ hwad was
benne wälgörarens kärlek emot lEsu kärlek/
-

.

som

med sitt lidande ät<r förlikade of) med
Gud, med Man till all wär lycksallghet,
frälste otz, ickeifrän nägra fn ögnablicks
plägor, utan ifrän en hel ewighets olycksalig-

som

het,

som

med

sm

död öpinde of) döeren till
G2
odöö»
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odödligheten, den lycksaliga otzödligheten; och
huru stor mäste icke da deras förhärdelse wa°
nalkas HErrans Alta«, ftm emot«
ra,
taga detza heliga paminnelstr af Hans utgift
na lekamen och utgjutna blod, utan att med
tacksamhet tänka pä Hans död, utan att wid
betraktandet af denna oförlikneliga karlck,

som

känna dm warmaste genkärlek.

Huru strasswärdt matte det dä icke wa,
ra, att med owärdiga hjärtan annamma den
heliga Nattwarden. Sadana manniffor öfwerträda, pa en sci högtidlig dag öfwerträda
att pröfde HErrans ivttryckeliga
wa sig sjölfwe; de wisa det oförsyntaste sörakt för den heligaste förrättning; de söka med
gudaktighet bedraga den Allwetande och sinä
medmänmfior; de gifwa menigheten den stadligaste förargelse; de röja ett ondt och förhärdadt hjärta. Hwad under dä, om enförrätt»
ning, som ffulle befordra deras lif, nu sörep
dem i döden.

slr
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Hr det dä sa farligt och siraffwärdt, att
mcd ett oberedt och owärdigt hjärta infinna
sig wid HErrans Bord, o! sä lalom otz dä
förrst, innan wi nalkas denna heliga mattid,
kalla wara spridda tankar tillbaka ifran werlden, lemna alla wära timeliga systor, bringa wära sinligheter och lustar till hwila, i
en stilla enstighet ransaka otz siälfwa, och eftcrkomma Pauli förmaning: pröfwe männin
stan sig själf, och äte sa af detta bröd, och
dricke af denna kalk.

GZ

Cap.

Kap. 6.
En Christens sjalfpröfning, innan han
gär till den heliga Mttwarden.
en Christens själfprösning, innan han
gär till den heliga Nattwarden, kan as°
göras i dcha tre hufwudftagor: Hwart gär
Du? Hwarföre gär Du? Huru gär Du?
Dche frago? will jag dä Mvarligen förelägga mig själf, och opartifft beswara. O min
själ! matte du däck icke hedraga dig wid denna wigtiga undersökning: Matte min egenkärlek icke förblinda mig, sgsom han gjort sa
mänge alchre, och kanffe osta Kfwen mig själf!
Nej, denna förblindelse wore faplig för min
själ. Pa kännedomen af mitt "eget hjärta beror hela min, förbättring; huru kan jag söka att bota den sjukdom jag ej känner? Hu«
ru kan jag afiägga de fel och swagheter jag
icke wet mig äga? Huru kan jag allwarligen
trakta efter de dygder, jag werkligen tror mig
äga?,
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äga? Och huru mänge' äro wäl icke de ftl
och swaghetcr, som jag werkeligen bar, emot
de drgder, som fattas mig? Pä kännedomen
af mitt eget hjärta beror den wigtiga fragans
afgörande, om jag, Md det heliga werk jag
nu företager mig, har mer att hoppaa, eller
att ftukta. Huru olycklig wore jag ej, om
jag här irrade mig/ om jag hoppades, da jag
likwäl hade mera orsak att ftukta? Mcn huru modfälld och förtwifiad matte jag ej.blifwa, om jag fruktadi, da jag hade orsak att
hqppns? Pä kännedomen af mitt egna
ta beror, huruwida jag wagar tillegna mig
alla de saliga ftukter af den heliga Nattwardeus atnjutande, som HErren läfwat sinä
wärdiga gafter; om jag werkeligen fär smaka
dcha ftukter, och njuta dem i all deras fullhet, eller stall känna den förfärliga tankan,
att jag, igenom ett owärdigt atnjutande' af
denna heliga maltid, begatt den största af alla
förbrptelser. Jag will därföre afdraga larf-

wen,
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wen, som torde dölja mig för mig siälf; den
kan däck icke dölja mig för min Gud; jag
will nyttja M det ljus HErren gifwit mig,
att -tränga in uti det' innersta af, min själ,
ssärstäda mitt hela hjarta och ransaka det uti
alla detz djupheter. Och Du, Min Gud!
mätte Du leda mig, att ingen hemlig afwäg
imin själ matte blifwa dold, ingen fläcki mitt
Jag fragar därföre miz
hjärta öfwersedd!

Mf?
gär jag? Jo, att bega en maltid; men den heligaste, den högtidligaste af
alla mältider, en mältid, förordnad till lEsu Christi ära, en mältid i HErrans tempel, där den oändelige pa ett besynnerligt sätt
sr nänvarande. Det är sant, jag wet, atl
HErren är allestädes; med sitt oändeligaMajestät upfuller han bade himmelen och jorden;
äfwen da jag i min enstighet knäböjer för
min ftder, är han narwarande hos mig;
mrwarande med sin näd och barmhärtighet,

Hwart

ser
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ser

ned pä mine läppars offcr, och emottagcr dem med wälbehag. Men Mi sinaTeM'
pel har han förnämligast läfwat sin närwarelse; ty där twa eller tre af Hans tillbedjare
församlade i Hans namn, där will han
waramidt ibland dem; detta är lEsu eget
löste (s). O tröstefulla tanka! stora tanka!
alla himlars himlar icke
Den oandlige,
kunna begripg, will dewärdiga mig med sin
besynnerliga närwarelse, da jag inställer mig
i Hans hus, da jag nedfaller för Hans bord;
men detta är en tanke, som tillika bör ingjuta hos
en d/up ödmjukhet och helig wörd
nad för det Wäsende, inför hwars ansigte
jag star. Käniler jag äfwen denna ödmjuk'
het och wördnad af atankan, att HErren är
när? Utbreder denna ödmjukhet och wördnad,
jag röner af Guds närwarelse, sig öfwer
det förödmjukande, med
helamitt hjärta?
hwilket fag nedböjer mig för min Gud, icke
G 5
en-

han

sro

som

som

(s)Matth. 18: 20.
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endast en larf, under hwilken jag styler den
stälthet, hwarmed jag lyfter mig öfwcr mine
mcdchristne? Kan jag har för lEsu Christi

Altare glömma mitt ständ, min raug, mine
titlar, och mine wärdigheter? Anser jag mig
lika med den, ringaste? Sasom den där
är en spndare,
wäl som Han, stoft och awäl som han, har samma bestämffa,
melse, som han, och af naturen är underkastad samma fördärf och samma fördömelse,
som han? O.min M! förhäsiviv du dig änilu, där du fiiu,er de starkaste och mäst bewekande anledningar till ödmjukhet, da är
sjcilsiva den ödmjukhet du wisar för din Gud,
en fäfänga, och med ditt fafängliga hjärta
glömmer du hwart du gär, glömmer det Wäsende, för hwars ansigte du star,' och det altare, för hwilket du nedfaller. Nej, min
Gud! lät mig aldrig glömma, att jag star
inför ditt ansigte, att jag star pa ett rum,
där Du är närwaranoe, att jag har bekänner

sa

sa

ner! mig för en ftndare/ owärdig din oförstylda näd,
att jag ma nedfalla inför Dig,
icke alleilast med kroppen, utan ock med själen,
och att jag, i det jag ödmjukar migförDig,
icke mä häfwa im'g öfwer mma bröder; kanffe den ringaste i werldens rike är den störste i dilt; kanffe är den jag föraktar, din

sa

som

gunstling/ och den
nu är längt under
mig, tords i en battre werld komma högre
up än jag, ty hos Dig är intet cmjeende till
perso n en.
Jag ftägar widare: hwarfore gär jag
till Guds bord? kanffe for det att andre ga?
kanste för att icke synas ogudaktig och förhärdad? kanffe för att undwika kyrkans till'
tal? kanffe därföre, att det nu är den wan!iga tidcn, dä jag annirs plägar ga till
HErans Nattward, O! är detta mm afsw
med hetta heliga werk, harjag ingen annan,
än denna/ huru litet helige äro icke dä mine
afsigter'. Kan jag dä med deste ohelige afsigter
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ter höppas att wara wärdig det heligaste Wssendets wälbchag? Jag handlar da icke af
lydnad för lEsu Christi befallning, icke af
kärlek till min högste wälgörare, utan af wa»
na, af fruktan for männistor, af stenhelighet. War da detta den afsigt, för hwilken
lEsus Christus instiktade denna heliga maltid? Görer detta, säger han, till min aminnelse. Min afsigt maste wara densmnma,
som ZEsu Christi. Gar jag dä till Guds
bord, för att med detta högtidliga werk, pa
ett lefwande sätt, föreställa mig lEsu lidande och död för minä synder; för att offenteligen bekanna lEsum för min försonare/ och
endaste kallan till mitt hopp, min tröst, min
förnöjelse, samt att ära honom med denna
bekännelse? Gar jag till HErrans bord för
att ossenteligen bekänna minä synder, för att
medelst denna bekännelse ödmjuka mig för min
Gud, och att a nyo utbedja mig desi barm»
härtighet för Hans ffuld, som gick i döden

för
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mig? Gär' jag tili HErmns Nattward
att stprkas i min tro,
Guds
näd, att uptändas till kärlek, att bekräftas i
mitt goda upsat, att samla nya krafter till
att strida emot mig själf, att öfwerwinna
werldens och mitt eget hjärtas ftestelser, och
säledes wandra med stadigare steg pä den ban,
som förer mig till denna lycksaliga odöolighct,
hwilken lEsus Christus med sin död mig förwärfwat? Ack! wore detta icke min afsigt, sä
stämde den icke öfwerens med lEsu ändamäl,
och huru kunde jag dä wara en wärdig gäst
wid denna heliga mältid?

för
för

och

Nej, min Försonare! Du dödve for mig,
besallte mig begä denna mältid till din

döds sminnelse. Denna afsigt ffall beständigt swäfwa, lefwande swäfwa för minatankar; ingen annan oren och owärdig afsigt
stall wanära detta mtt heliga werk. Ditt
smärtefulla lidande, Din Maängest, Din
böd, minä synder,

för hwilka

Du dsdde,
deras
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och strassvärhighet,
din karlek, att Du wille dö för dem, och
upoffra ditt lif, för att stänka mig lifwet;
detze betraktelser stola allena spflcsätta min
deras wederstyggelighet

siäl, med Vem will jag fylla alla minä tcmkar, med dem inställa mig för ditt altare;
där will jag sucka med David: Gud, war
mig nadelig, .efterj dina godhet, och afplana
min synd efter din stora barmhärtighet (t).
Med denna suck will jag wända mig till din
näd, och dänsrän hemta tröst för min själ,
da lagen förbannar mig, och mitt eget samwete fördömer mig. När dstta ar afsigten,
hwarföre jag gar till lEsu maltid, huru salig blir da icke! denna föVrättning för min
själ; jag kan da lemna Guds nädebord mch
den glada och tillfredsställande öfwertygelse,
att jag sunnit en nadig Fader, hos hwilken
ör mycken förlätelse; HErrans löfte ffall da
äter uprätta mig: Jag will icke en syndares
död, utan att han omwänder sig och lef-

wer
(t)Ps. 5»,3.
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wer

(u).

Huru

salig är jag ej, dä jag kan
tillegna mig detta löfte; men M jag med
fullkomlig wiHet kunna tillegna mig detta löfte, sä maste jag furnämligast göra mig M
denna fräga: Huru gar Du?

Jo, jag har befiitat mig om en utwärtes beredelse (v), jag har nsgon tid fiititmig
lös ifran werlden och detz buller, jag har upossrat nägra timar till säng och bön, och andeliga betraktelser; men följer just däraf, att
jag gär med det sinne, som HErren af sinä
wärdiga gäster fordrar? Manne en ogudaktig

ocksä kan göra det samma? Huru mänge Christne gifwas icke, som denna
utwärtes beredelse oaktadt, knappast lemnat
syndare icke

HEr(u)Ezech. 33, n.
(v) Till denna utwärtes be»edelse räkna nBgre att fasta; men detta bruk har
hwarken Chrisius eller Hans Zlposilar befallt.
lEsu Lärjungar hade likwäl gjort cn hcl mältid,
innan Chrisius meddelade dem Nattwardcn. 85tom osi dä ej sätta nsgot wärde pä denna aterhässsamhet, och ännu mindre tänka illaom dem, som
intet wärde sätta därpZ.

HErrans bord/ innan
männiffor,

de

som

äro

samme gudlöse

de alltid warit; deras hiärtan äro de samme, deras tänkesatt de samme,
deras gärningar de
Och likwäl siul,
le hjärtats förbättring wara en werkan af
denna heliga förrättning. Hwad flutsatts bör
jag da billigt draga därutaf? Onekligen den,
att sädane warit owärdige gäster wid HEr>
rans bord, att den utwärtes beredelsen säle'
des icke <nsam utgör ei, nattwardsgästs wär«

samme.
,

dighet.

Huru litet wagar

mig pä
min utwärtes
Mitt sjungande, minä böner, minä andeliga betraktelser aro säledes icke nagot säkert bewis, att jag besöker
HErrans bord med det sinnelag, lEsus Chri»
ftus af sinä wärdige gäster fordrar. Nej, jag
maste tränga in uti det innersta af min själ,
for att beswara den fragan: huw gZr du?
Jag wet hwad Christus fordrar utaf mig;
han will, att jag stall älssa honour säsom
jag da

förläta

min

min högste wälgörare; han will att jag stall
wisa min kärlek till honom med min lyd«
nad för honom.
HErren fordrar icke nagon fullkomlig renhet, icke nägon aldeles o-

besmittad helighet och ostuld af mig;

ty

huru
stulle dä jag, huru Me dä nägon annan
dödlig wäga

inMa

sig

för HErrans altare?

Hwar fins den Christen, som icke hwar dag
har orsak att säga med Paulus: det goda,

som

jag will, det gör jag icke; utan det on«
da, som jag icke will, det gör jag (x)? Ho
har ej orsak att säga med David: HErre
gack icke till voms med din tjanare; ty
for
Dig är ingen lefwande rättfärdig (y)? Nej,
HErren fordrar icke fullkomlighet af sinä
ga och ofullkomlige kreatur; ty han känuer
den affa, och det stoft, hwaraf wi äre danade; men han fordrar den adlaste af alla
mitt hjärtas kanflor, han fordrar kärleken.

swa«

,

Känner jag da denna kärlek till Gud,

ftm stnde lEsum Christum, och till denne
(x)Rom.7,i?' (f) Ps. 142,2.
min
H

minZFörlotzare,

som

lät

sända

sig till min
ftälsning? Mänge, otaligt mänge äro Guds
wälgärningar emot mig; hwarje wälgärning
är ett bewis pa Guds kärlek, och upmana
mig till -de warmaste känstor af genkärlek.
Betraktar jag Gud i naturens, betraktar jag
sä finner jag allestädes
honom i nadens
en kärleksrik Gud; ifrän hwarje helig djuphet hörer jagdenna röst: Gud är kärleken (z>
Vlott det, att jag är till, sr det icke en werka.: af min Guds kärlek? M jag intill den«
ne dag jefwer, oaktadt sä mänga faror, som
närä cmgifwit, och fjärran hotat mig, är det
ej en werkan af min Guds kärlek? M sä
m'cken oskyldig glädje i lifwet är mig beredd,
och att jag har förmäga att njuta den, är
det ej en werkan af min Guds kärlek? Att
Hans öga wakat öfwer mig, Hans arm be«
styddat mig, Hans hand ledt mig, och Hans
nad hwilat öfwer mig, är det icke en werkan

af
(!)110h.4,8.
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af min Glids kärlek? Att

jag är kallid till
gladje där
en salig odödlighet, att
wäntar nrg, sälom en lö-, fcr i.agra fä ögnablicks arbeie i Guds tjä.lst, är det ej en werkan afn.in Guds kärlek? O! hurudjuptwos
re jag däck förnedrad, om
kuide älffa
det alswärd.stc
hwilken wanära
vch otacks.nnhet, ai: icke älstu e- Gud, hwars
kärlek j,ig lnvarje dag, hwarje ögn blick känner; hwart
andedrag har ju sitt ursprung
af miil Guds kärlek.

Betraktar jag äter Guds kärlek i nädens
rike, Hans kärlek i lEsu Christo, betratmr
jag
stora medel, genom hwilket han för

mig öpnade dm himmel, som minä synder
hade tillstängt; o! pä brädden af vettä djup för»
lorar jag mig, i helig dprkan och
Sä Wade Gud wertden, au han Maas sin
enda Son, pä det att hwar och en,
tror
pä honom, stall icke förgäs, Utan fä ewiw
mrligt lif («). Gud
werlden, han

som

(")10h.3,ib.

HK

alffa»
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älstade ockfä mig i werlden; för mig blef ocksä lEsus Christus utgifwen; jag stulle icke
eller ga fvrlorad, utan fä ewinnerligt lif.
Afwen jag war innebegripen uti Guds nädeplan, da detza stora anstalter gjordes till en
hel werlds frälsning' Huru mycket stulle jag
ej älsta den Gud, som utgaf lEsum Christmn äfwen till min frälsning, och huru mpcket stulle jag ej älsta lEsum Christum, som
för min stuld lemnade sig ät det försmädeligaste lidande och den bittraste död/ som förnedrade sig, pä det att jag stulle uphöjas,
stridde, att jag stulle segra, och dödde, att
jag stulle lefwa?
Följer jag med tankarne min Försonare
iftan Gethsemane till Golgatha; städar jag

honom i Gethsemane, där han strider den första blodiga kampen för männistornas spnder;

hörer jag honom här, nedbögd under bördan
af minä synder, uicher dödens
sucka? Min Fader! om möjeNgt är, sa gsnge
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ge denne kalken ifrän mig, dack ste icke min
wilje, utan din wilje; städar jag honom nedbögd under sitt kors,
han sä taligt bar,
efter han bar det för mig; städar jag honom
pä korset, dar han med
mycket sinneslugn
hängde, bespottad af jorden och öfwergifwen
af himmeten; hörer jag honom här, i sista
ögnablicket af
lefnad/ öfwergifwen af fin
Fader, pa en, tid da Hans Faders tröst war
sä wigtig för Hans själ; hörer jag honom här

som

sa

sm

sucka: min Gud! min Gud! hwi hafwerDu
öfwergifwit mig? O! stulle jag da icke älffa
honom, som sä älstat mig, mig, so»n däck är
sä litet älstwärd, som af kärlek till mig utdruckit denna kalk och burit detta kors, ftm
af kärlek till mig blifwit bespottad af sine fiender, och öfwergifwen af sm Fader! la, föt
mig har han lidit allt detta; jag känner,! lift
fördelar, som
ligt känner jag alla de
han med detta sitt imärtfullaste lidande mig
förwärfwat. Hwad wore min död, om Chri-

H

3

stus

mig? Jo, wäl en ingäng
till odödlighet; men en odödlighet, längtgrufligare, la lgt förfarligare än siälfwa doden;,
en ingZlig U gränslösa eländen; och nu är
den en ingäng till ?u st gliga saligheter, Frimodig: ?an jag nu se och möta mitt stut; ty
lEsus Christas gick igenom döden in i det
allrahelgaste cch fann för mig en twig förUvfylid af det ljufwaste hopp/ kan
jag nu göra det stora steg,
Istiljer ti»
den och ewighelen, och inpa brädden af min
graf
ropa med Paulo: Du död,
hwar ar din udd, du graf hwar är dm
mig segren gifwit
ger? Guoi w.re laf,
igenom wär HErra lEsum Christum (a)!

sius

ickc dödt

för

som

som

som

Ack ffulle dä ;cke detza stora förmaner,
jag stördar af min Försonares lidande, den
tröst och srimvdighet, jag igenom Hans död
tanner emoi>
fruktan och ewighetens
försträckelser/ fylla mitt hjärta med de wargick i dömaste kärlekslägoe för honom,
den för mig?
Mn"

som

(a)i Cov. 15: 55, 56.

Känner jag da äfwen denna kärlek? Hl»
star jag denne wart stägtes wän, som ända
döden pä korset alstade mig? O mii;
M! irm dig icke wid denna fraga? En sinlig kärlek, jädan

som

jag känner

för en

jcr«

dist wän, hwars

hjärta jag kan trycka till
mitt hjärta, den kan jag wäl icke känna för
Christus, som jag icke ser; en sadan kärlek
fordrar han icke Heller af mig; mm han fordrar werkuingen af denna kärlek, han fordrar
lydnad, en glad/ willig,
dig lpdnad-

oinstränktoch bestän-

Hr

detta da ocksa min föresats, min heligaste och oWgeligaste föresats att med en
sadan lpdnad undeckasta mig min Guds och
lEsu Christi lagar/ emedan Christus,
af kärlek till mig gick i döden för mig, själf
föreffrifwit mig detze lagar? Darpä wet jag
att jag älstar honom, da jag h,Aer Hans
bud (b). la, i mqnga stycken hafwer jag

som

H
(b)

i

loh.

2,

3.

4

N)äl

wäl Hällit, och har äfwen det upsät att framdeles halla min GuDA och lEfu Christi bud.
Men ;ag haller dem tör hända blott da, när
det ffulle kosta mig mera möda, att öfwertrida, än att hälla dem! Kanste blott da,
när zag ingen frestelse har, att öfwerträda
dem! Kanffe blott da, när mitt temperament
och minä naturliga böjelser drifwa mig att
halli dem! Ack huru lätt wore det dä att
wara hörsam, och huru litet kan denna hörsamhet wara ett bewis pä min karlek?
Nej, endast där

wisar

jag lydnad, där jag
har frestelse tili olydnad, där min wanarts
lag sirider emot lEsu Christi lag. Känner
jag da ock den wanart, som bor uti min själ?

Hwilka äro minä fel, minä lustar, minä
hegarelser, minä syndiga böjelser? Ar det e»
gennytta och egenkärlek, «ller wällust, eller
stalthet, eller fäfänglighet, eller girighet, eller

mitzunsamhet, Her oförsonlighet, eller hat,
elltt wrede, eller hämdgirighet, eller taddel-

smka

12

Ma, eller tratginghet, eller salffhet, eller
lögnaktighet, eller orattfärdighet, eller obarmhärtighct? Ar jag en staf af sinlighetcrne och
deras nöjen, eller af äran och desi falsta
glitter, eller af icrden och detz fafängllga häft
wor (c) ? Om jag än icke är en flaf af allt
detta, alstar jag det dack icke mer, an jag
borde älffa det? Har kärleken till detta icke
ösirerwigten ösiuer kärleken till Gud? O min
själ! stadna ett ögnablick wid detza wigtiga
fragl-r; kasta en granffande blick tillbaka pZ
dig själf; undersok dig owäldigt och lät din
egenkärlek icke förblinda dig. Fimier jag en
eller fiere af detza syndiga lustar i mitt hjärta, och hum stulle jag ej finna dem? Jag

H

5

är

(c) När man laser detta rcgisier öfwer mcnstliga för,
därfwet, är det nödigt att man nägot stadnar wid
hwlirje fel, och kasiar ett opartistt och upnmrksamt
öga pä fitt hiarta, för attundcrsöta, om man har
nngot af dcsie fel. Det wore ock godt, om hwar
ech en Chrisien upteknade sinä hufwudfcl, för att
bcssänligt haswa dem för ögonen. Wi gömme

httsiiat huru wi se ut.

ss
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är ju icke af naturen renare, heligare eller
fullkomligare, än andra mannistor; siälfwe
Paulus maste tilistä: i mig, det är, i mitt
kött, bor icke godt (d); och en lacobus mäste bekänna: lri fele i manga styckcn alle (e).
O! hafwa äfwen detze store man, soin sa outtrötteligen kampade emot sitt fördärf, markt
den wanart, som bodde uti dem, stulle jag
da icke ocksa märkä den, och märker jag
den, stulle jag da icke kanna den, och känner
jag den, hwad lust har jag da att sirida emot den? Har jag ocksa nu, upmuntrad af
Guds och lEsu Christi kärlek, fattat det fasta, det Helissä upsät att strida lned mig själf,
för att en gang kunna öfwerwinna mig sM?
detm, det upriktigi löfte/ jag will göra
HErren inför Hans altare?
Ack! jag kan icke lafwa HErren, att
jag will wara alldeles ren, alldeles heliZ,

alldeles fullkomlig;
(d)

Rom.

7,18.

(e)

sa

länge jag bär detta

lac. 3,2.

syw
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syndiga stoft,

smilta,

som

maste

jag

ocksa kanna stosiets

widlader mig; »nen kan jag alle-

ni,',
HErcen ett fullkl)mNgen redligt
hjär',a? Ar det mitt heligaste'upsat att ifran'
detta «m
minä kärasie lustar, instränka Minä utsrväfwande bcgärelser, och
knfwa mine häftiga sinnesrörelser, att waka
öfwer minä crd ock minä tankar, att afiägga minä onda wai.or, att nlplsna den ena
fi.ckn efter den andra utur min själ, att följa'
lEsnm pa hörlamhetens och talmodighetens
bana, att i M ting mer och mer dana mitt
hjärla efer Hans, att Wa Gud af allthjärta, af all själ, af all hag och af all förmaga, att älsta min näsiä som migsjälf, och
att u'i denna kamp och strid med wer den
och mig själf, blifwa beständig intill ändan?
'detta det heliga och oryggeliga upsst, som
Guds och lEsu Christi kärlek till'mig, och
min kärlek M Gnd och lEsmn Christum,
upwäckt i min M; ja, dä wet jag, att mil 7
själ

.
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M är prydd med den kärlek och lybnad,som
lEsus Christus af sinä wardiga gäster fordrar; mera kan han icke fordra af mig, sä
länge jag wandtar här i usclheten, och ännu
icke hunnit tili mitt Ma fädernesland, där
fullkomligheten bor. Ack HErre! detta redliga hjärta offrar jag Dig pZ ditt altare,
styrk Du själf med din kraft mine helige
föresatser, att jag alldrig ma glömma dem;
Mn ftamdeles ma käinpä en god kamp, fullborda loppet, behalla tron/ och wid stutet af
min bana fa emottaga det smycke Du dine
siridande Christne förwarat. Amen.

Cap.
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Eap. 7.
Betrattelser efter HErrans Nattwards>?D har nu fullbordat den saligaste, cch
wigtigaste förrättning i hela min Christendom; salig är den af alla desi
werkningar för min själ, wigtig
helige löften, jaa, gjort HErren.

af

alla de

Sä sant det är, att jag inställt mig för
ditt bord, HErre! med ett hjärta,
oaktadt all fin medfödda wanart, dack uprigtigt
älstar Dig, cch af kärlek till Dig är willigt
att offra Dig sin hela lydnad, sa sant ar det
ock, att denna heliga aminnelse-mältid afdin
försonande död är mig en säker pant, att alla minä synder äro forlätne, mine vfwerlrädelser öfirerstylde; jag wagar nu med full tillförsigt lämpa Davids ord pä mig: M är
den, hwilkens öfwerträdelse ftrla en är, hwilkens synd öfwerWd är; M är den männistä, hwilken HErren icke tillräknar mitzgärning (f).
(f) Ps. 32: i, 2.
O

som

,
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O huru stor är nu min lycksalighet!
mine spnder stilde mig och min Gud iftan
hwarandra; men de äro nu förlätne, de aro
afplanade,
siar nu ater i ftrening mcd
Dig', min Gud! med Dig, mitt högsta goda, och all min lycksalighets Fader, med
Dig, i hwars gemenffap alle himmelens silige smaka en himmelst glädje, Du har själf
i mitt hjärta uprattat din boning och ditt
tempel. Hwad fted känner jag icke nu i min
själ, hwadstillhet i mitt samwete! ty
att det icke är nagon fördömelse för dem, som
äro i Christo lEsu. Frimodigt drismr jag
nu säga med Paulo: Ho will anklaga Guds
utkorade, Gud är den, som rättfardigar,
hwilken är den, som will fördöma? Christus
är den, som lidit hafwer döden: ja, han äo
ock den, som upwäckt är: den ock sitter pa
Guds högra hand, och manargodt för oh (g).
Lagen forbannar mig nu icke, Sinai höjer
ej
thordöns röst, detz ljungeld förssräcker
nng

sm

(g) Rom. 8: 34.
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mig ej; ty jag wet, att minä öfwerträdelser
äro förlatna, och minä synder öfwerffylda.
Jag wet, att jag nu, rättfärdiggjord igenom
tron, hafwer fred med Gud, igenom wär

HErra lEuim Christnm (h). Ack! mätte
jag däck icke mera, ätminstone ej med upsateliga spnder, a nyo forstöra denna saliga
fred! Det är nog, att jag nödgas sucka under känstan af minä otaliga fel och swagheter.
Man,niffornas
öfverser detza sw>gheter;
ty han känner det stoft, hwaraf jag cir stapad, och de mägtige frestelser, som omwärft
wa mig; mm upsatelige synder stulle a nyo
ffilja mig ifrän min Gud, äterigen päbörda
mig en ny räkenstap för Guds thron, ater
siöra förnöjsamheten i mitt hjärta, min fred
med Gud, och med mig själf, samt äter beröfwa mig min Guds näd, hwars kansia nu
sr sä salig för min M.

Huru

Incklig är jag nu, da jag wet, att
jag äterwunnit Guds nad! Jag suckade iiii
(h) Rom. 5,1.

128

HErre! war

mignadelig, efter dingodhet, och afplana min synd,' efter din stora
barmhärtighet (i). Du bönhörde mig, och
lät mig iftan ditt altare höra den glada tillsredsställande försäkran, att Du wille wara
mig nädig, och afplana minä synder. O!
huru trygg kan jag nu wara i alla lifwets
stiften, da jag wet/ att Du är mig ncldig!
Jag wetdä/att de lidanden, som tillsändas mig,
ickeäro straffdomar iftan enförtörnad G
en kärlig aga af en öm Fader; en kärlekens
Dig,

tuktan, som bör draga mitt hjärta iftan jorden till himmeten, och wäicha minä tankar
pä den bättre werld, som wäntar mig; enhelig eld, som stall luttra mitt hjärta, rena
min siäl ifrsu det joroista och uptända minä
böaers rökoffer att de maga blifwa Dig en
sä mycket behagligare lukt.
/

la, äfwen da döden nalkas, och ewigwara trygg/ ty jag
heten öpnar sig, kan
wet,

K A. 51,3.
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wet, att Du är mig nadig, och har utplä<
nat alla minä synder. Mcd frimodighet kan
lag nu tanka pä din yom och min sista än«
da, »md glädjeas blickar kan jcig nu möta
min'förlotznings dag/ full med hopp wäilda
minä tankar ifran det förgängeliga pa det
vförgängeliga, och pä gränsen af «wigheten,
stgrande med Paulo utropa: Dn död hwar
är din udd? Du graf hwar är din seger?
Gudi ware laf som mig segren gifwer igenom

wsr HErra lEsum Christum!

(k).

Huru salig har icke denna förrättning
warit för mig! I det den förwitzat mig om
inin Guds näd och minä
förlatelse,
jag
i
mitt
samwete, tröst i minä
fätt fted
har
plägor, och frimodighet wid atankan af mitt
sista afsted ifrän werlden. Men stall jag ej
ä nyo förlora denna fted, denna tröst och

som

ss

denna frimodighet,
göra mitt hjärta
lycksaligt,
mäste jag ocksä troget och red-

sa

I
(k)

i

Cor. 15:55,56,

ljgt
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liat

hälla Ga

och högtidliga lösten,
HErreil inför Hans Almre. Men
de heliga

jag gjorde
ack! bryter jag, bryter jag- upsätligen alla
detza löften/ eller allenast ett enda af dem jag
gjort min Gud, sä bryter min Gud ock de
saliga lösten han gjort mig; min Gud ar
mig dä icke längre en nadig fader/ utan en
sieäng domare; minä synder,
woro afplanade, blifwa mig dä äter tillräknade; dä
är min själaro förstörd, mitt samwetslugn förswunnet, den frimodighet, med hwilken jag
stulle gä lifwets bekymmer, dc den, domen och
«wigheten till möte, förswunnen, min Guds
bifall borrta> och borrta mitt ewiga lifs hopp.
Och huru lätt är det icke för mig att bryta
till hela min natur
detze lösten; för mig,
ör sä swag och usel; för mig, som känner sä

som

som

msnga och sä starka ftestelser bäde innom
och utom mig; för mig, som mig själf lem'
nad,

snarare

stäende.

torde wilja falla, än blifwa
Ack! det är lätt att falla pä lifwets
siipp-
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stippriga ban, men swart är det att äter w
sa sig ifran sitt fall! lag will därföre ifM
denna stund waka, strida och bedja.
lag har

samma

sä ofta tillförene giort HErrm
löften inför Hans Altare, och we! att

jag ej redligen nog hallit dem, lag glömde
efter hand, att jag gjort Gud nagra löften,

föll efter hand tillbaka i samma ftl och swagheter, kanffe ock i samma laster och utsiväfningar, som jag inför Guds Altare afswurit,
och blef efter hand den samme jag 'alltid warit. O! min Gud, ffulle jag dä ännu blif«
wa bensamme! Mäste icke din barmhärlighet
dä en gäng uttröttas, och din stonsamhet strwandlas i wrede? Nej, HErre, jag will, Ackl
jag will, styrk endast Du min swaga wiljal
jag will framdeks sorgfälligare waka öfwer
mig gälf, öfwer minä tankar, Mna ord och
minä gärningar. Jag will gifwa akt pH
hwarje Mfälle titl synder, att jug i tid ms
kunna undfip dem, pä föfsta eörelserne af mine

H

2

lustar

lustar och sinligheter, att jag i tid mZ kunna dämpa dnn; och stulle jag da, i ftestel'

sens

siund, stumra, wärdes Du dZ genasi
upwäcka mig, att jag da icke antingen alldeles ma borrtsomna i minä synder, eller en-

dast upwakna för att

se min

blygd,

och wa«a witne tili minä andeliga fienders seger. O!
min själ är en belägrad ort; werldens och
mitt hjartas frestelstr äro de fiender, som ä
alla sidor omringa mig, och pasta pa den sorsia läglighst att öswerrasta mig; stulle jag dä
sofwa, under det minä fiender waka? Om
jag i denna sömn blefwe öfwerraffad; detta
ögnablicks joznn kunde för mig blifwa en hel
«wighets förlust. O min M! lät lEsu förmaning dä blifwa dig wigtig: tvaker och be,
der att I icke fallen uti ftestelse (l).
Mm jag will waka öfwer mig själf, för
att desto modigare kunna strida emot mig själf,
«mot werldens och mitt eget hjärtas frestelstr.

Hwad
(l)

Matth. 26,

41,

Hwad gagnade mig, att jag med öpna ögon
ssge frcstelsen angripa mig, och fnran hwart
jag stulle störtas, om jag ingen kraft anwände, att emotsta den ena, och rädda mig
utur den andra? Mitt fall stulle därigeuom
Nej, jag
endast blifwa straffwärdare.
gjorde HErren det löfte, inför lEsu Chrisii
Altare, att jag stulle dämpa minä onda lustar, öfwerwinna minä begär, instränka nuna häftiga sinnesrörelftr, brmga miua tan°
kar i en helig ordning, tygla min tunga,
lpfta förnuftet öfwer minä. siunen och deras
förkjusningar, älffa dygden, hata lasten, älsta Gud öfwer all ting, och min nästa, säsom mig sMf, tro pa Christuin, mm med en
tro, som är werkande igenom kärleken'och
pa goda gärningar.
Dettn löfte
bör wara mig heligt; we mig, om jag upsätligen ffulle bryta det! men huru mycken kamp

fruktbar

och strid fordras icke

hälla

att

mänga mägtiga ftestelser,

I

3

som

det, ibland sä
pa M sidor

om-

belägra mm själ.

Hela werlden, och allt hwad uti werlden är, kan wara
«n frestelse för mig. Zlran förleder otz till
vmringa

och

stolthet, rikedom till stösaktighet ellrr girighet,
sundHet till utswäfningar; HErrans wälgärningar wagga otz till sbmn och Hans wktande
förleder otz till otalighet. Den rike haswer
sma ftestelstr, och den fattige sinä; ben ära-

hafwer sinä
och den föraktade
sinä. Ack! jag känner wäl ock nägra af desta
srestelser; de hafwa wäl mer än en gang angripit min själ och tillwunnit sig mer än en
seger öfwer mig. Och den farligaste fienden
stär ännu tillbaka, mitt eget hjärta. Detta
hjärta är min förrädare. Alla de utwärtes
fienderna af mitt själalugn och min lycksalig»
het stulle icke vfwerraffa, icke Ma mig, om
de

mitt eget hjärta wore mig troget; men, ack!
den farligaste fienden bor inom mig själf.
mänga lustar, s<
Sä mana,a sinligheter,
mänga sinnesrörelser jag hafwer, sä mänga

ss

fte«
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ftestelser angripa ock min själ; och detza äro
sä mycket farligare för mig, som de äro mig
narmast. Kunde jag än undfly werlden, sä
ka n jag däck icke undfly mig själf. Detza ftestelser äro födde »ned mig, de kunna först dö
med mig/ de äro införlifwade uti mitt kött,
de löpa uti minä adror, de lemna min själ
ingen hwila, eller ock lemna de blott ett korrt
lugn, för att desto lättare öfwerrumpla mig.

Me jag, omgifiven af sä
mänga och starka frestelser, som ouphörligt
stka att störta mig, och rycka iftän nng min
klenod, hurn stulle jag blifwa beständig i minä löften/ beständig i det pabegyndta goda,
och i minä heliga föresattser, om jag ej ouphörligen ssulle kämpa och stritu mcd mig
själf? Det första ögnablick, jag stannar pa
min bana, Mer minä händer i.striden, och
förlorar.minä andelige wapen, är jag öfwerwunnen och ett byte för min stäls fiender.
Det stall därföre franideles blifwa mitt iftiI4
S"ste
O! huru

16

gaste bemödanbe att kämpa och sirida emot
minä käraste lustar, att öfwerwinna mig själf,
och en gang blifwa Herre öfwer mitt eget
hjärta. Om denna kampen är sirär, huru
ljuf är icke segren; mn denna stridm är mödosam, hurn lMig är icke den statt, som

HErren förwarat sinä stridande Christne och
jag stall dä en gäng, igenom Guds nsd, fä
/

del i detta smycke.
Men, jag wet det; min egen waksamhet
gör ej tillfpllest att bewäpna mig emot lifwets
frestelser; min egen kanw och strid gör ejtillMest, att tillwinna mig segren öfwer werlden, och öfwer mig själf. Minä fiender äro
för magtige, mine kraffler för swage; werldens och mitt egct hjärtas frestelser stulle snart
nedsta mig, om en högre krafft ickeunderstödde mig pa lifwets flippriga bana, om den
ande, ftm werkar i mig, icke wore mägtig i
min swaghet. Gud är den som uti mig ett
godt werk begynt hafwer, han stall det ock
(m). Men will jaz hafwa denna
(m/Wl. 1,6.

krafft
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krassi, denne lnedivcrkande ande, delta mägtiga ll!'.dirstöd/ sä maste jag bedja därom. O!
om jag Made denna nad sa ringa, att jag icke
en gang wille bedja darom, huru kunde jag da
wänta, att HErren ffulle stänka mig den? Och
om
stankte han mig den icke,
jag snart a nyo fölle tillbaka, bröte mitt högtidliga löfte, och snledes blefire en upsatelig
dare för HErren min Gud?
Jag will därföre mcd heliga, warma, andäktiga böner bewäpna mig emot werldens och
mitt eget hjärtas förftrelser; minä böner stola
upstiga till min Gud/ och da ffall Hans nad,
kraffc och stprka igen nedstiga tili mig.
Detza stola wara minä dagliga öfningar, minä
saligaste göromäl; och Du, HErre, wärdes hö'

ra mig, da jag anropar Dig. Dä jag kun raka att stumra, wärdes Du dF upiväcka mig, alt
jag ej mätte sofwa/ da jag bör waka, och först
npwakna i en ewighet, där jag Me önffa att
«ivigt kunna sofwa. Da nuna händer sjunka
i striI5

i siriden, wärdes Du dä upmuntra mig, och
själf krasftigt sirida för mig, att jag ej blifwer
ett rof för minä andelige fiender, och förlorar
den klenod Du mig förwarat i din salighet. Da
jag beder, wärdes Du da utrusta mig med bonens ande, att jag ma srambära Dig ett wälbehagligt offer, och wärdes dä icke läta minä
suckar komma ohörde tillbaka. O HERre!
HERre! Detta är kanffe sista gangen jag inMer mig för ditt Altare, lät mig dä alldrig
glömma, när werldens frestelstr göra wäld pa
min själ, när mitt eget hjärta äter förför mig
att f.illa iftän Dig, lät mig da alldrig glömma
de löften, jag gjort Dig; och stulle jag i frestel»
sens ögnablick glömma dem, wärdes Du dä p
Zenom din anda krafftigt paminna mig därom,
och mägtigt understödja mig, att jag ej ma
bryta dem. Hör mig, min Gud!

för din kärleks ssuld!

TX S«

Andatts Dfningar
För

Nattwards Gäster
Senare Dele«s
Innehällande

lEnffildta Betrattelser.

Cap. i.
Vetraktelser för dn,, som förrsta gän.
gen M tiN HErrans Nattward.
lycklig är «j jag,' jdm blifwit född
uti Christna Församlingen och upfo»
strad i desi heliga lärdomar; jag känner nu
stapat mig, den Försyn, som
dm Gud,
wakar öfwer mig, det medel, hwarigenom jag
blifwit forsonad, den «wighet jag wandrar
till mötes, och de plikter HErren af mig fordrar för att blifwa delaktig af en lycksalig
«wighet. Huru mycket lyckligare är icke jag,
än hedningarne,
wandra i mörkret? SH
mycket ljuset är behagligare, än mörkret,
sä
mycket ör min lycksalighet större, än deras.

som

som

Dä lidanden
fjerran

iftsn

nsra

vmgifwa och faror
hota mig, sä wet jag, att det
gift

gifwes ett Wäsende,

sm

som har

minä öden i

hand, och esier sin wishets och godhets
lagar leder dem till nuil lycksalighet; jag tanner den glada wijzhelen, att ett har >ej kan
falla af mitt husivud utan min Faders wilja.
När lagen forföljer mig med sinä förbannelser, och samwetct med sinä förebraelser,sawtt
jag, att minä synder aro afplanade, och att
det icke är nagon fördöinelfe för dem, som aro
i Christo lEsu. Nar fruktan
och
föVstrackelse för ewigheteii upwakna i mln själ,
sa wet jag, att min död ar en öfwergäng till
liswet, och att ewigheten förwarar en outsäglig glädje för mln förlösta f/äl.

O! hurn stor, hurn, outsägligen stor är
dock min lycka, att jag wandrar widdenkla,

raste middags-sol, under det sa manga af
minä bröder famla i grafwens mörka natl.
Hwarmed har likwäl jag förtjänt denna imd?
Hwad kunde jag förtjäna, dä jag icke war
till? Nej, Gud! det war din oförffyllda barm-

häv

145

härtighet, att jag föddes pä ett Me, där
Tm stiftat ditt namns aminnelse, och jag ä«
icke allenast född da detta Me, jag är ock-

sä född af Christelige föräldrar/ som sörgt
för min upfostran, som arbetat pä att dana
mig till en god medborgare bäde för tiden
och ewigheten, och nu är jag äntligen sä wida kommen genom deras christliga omtanka,
att jag aflagt eil offentelig bekännelse af den
tro, pä h.uilken jag är döpt, och har högtidligen ätertagit de löften,
pä minä wägMr blefwo gjorde/ dä jag wid dopet blef uptagen till medlem i lEsu Christi kyrka. Ack
min Gud! huru mycket mera kan Du icke fordra/ och huru mycket mer stall Du icke pä Räkenstaps,- dagen fordra af mig, sn af hednin»
garne? Skall det da gä ett härdare straff öfwer ludarne, än öfwer Tyrus och Sidon (a),

som

detze hedniste städer, som icke kande Dig;
huru inpcket större straff lärer da öfwergä mig,
K
(a)Match..tl:2!t.

Fn
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än ludarne, mig, som bättre känner Dig,
sn de, vch wandrar wid ett längt klarare
Ijus än de, sä framt jag ej följer detta langt

siörre

ljuset,

som

Du ftamför

de,n

stänkt

mig.

Det stall säledes ftän denna dag blifwa
mitt fasta, mitt oryggeliga upsät, ej allenast
att beständigt tillwäxa i det ljus, Du uptändt
i min själ, utan ock att med stadiga steg
wandra fram pa den bana, Du genom del-

anwist

mig. Hwad gagnar mig att
det är ljust i nutt förständ, dä det <sr mörkt
i mitt hjärta? Hwad bäiar mig att bo i ljusets rymder, dä jag likwäl begsr mörksens
gärmngar? O! detta ljus tjänar dä endast
ta ljus

att öka min fördömelse.
Jag har hittills witzerligen begätt mänga barndoms swagheter, mänga ungdoms
fel, mänga/Hm jag likwäl med mitt swaga
ljus kunnat se, och mänga, dem jag i brist

ps

uplysning icke känbe; mm nu känner jag
dem;

dem; vch om jag ännu begär dem, hwad ew
styllan ar dä för mig, om jag ökar detza unZ*
doms

ursäkt

med upsätliga öfwerträdelser hwad
bör jag da wänta? Bättve won mig

ftl

/

att mln fader warit barbae och min moder
hednmg, mitt öde Me dä i ewigheten blifwa sä mpcket brägligare.

Det stall därföre ifrän denna stund blif,
wa mitt heligaste upsät att aflägza detza ung«
doms fel, vch att wakta mig föt de afwikelser, som äro ännu större, än mine ungdoms
swagheter; jag will bruka de kunstaper jag
nu sattat, och wid hwilka jag sa högtiöligen

swurtt

att bewäpna mig emot werldens och
mitt eget hjärtas förförelser; jag will MoM
Guds näd waka öfwer de första tillfällen till
syndsn, att jag i tid mä kunna undfiy dem,
pä de förste rötelser af mitt förderfwade h)ärta, att jag i tid mä kunna dämpa dem. Det«
ta stall wara det löfte jag nu gör min Gud,

dm ed jag nu

firsta

gsnM

K»-

swär honom in»
för

18

för Hans Altare, och

med det heliga Sakra»
mentet bchglar. O! we mig,. om jag för
första gangen lättsinnigt gjorde HErren delta löfte, och Ma lättsinnigt bröte det'. Jag
stulle dä kanste hela min lefnad med
lattsinnighet utföra detta heliga werk, och
detta werk,
stulle tjena mig till lifwet,
stulle da blifwa mig till döder.

samma

som

Nej, HErre, min Gud! ett redligthjärta frambär jag Dig; men minä krafter aro
swage och minä ftestelser mange; stprk där'
före Du de förre att jag lpckligen matte öft
werwinna de sednare. Led mig med din nad
pä lifwets siippriga ban, att jag ej staplar
eller faller, och om jag stulle falla, sä uprätta
mig hastigt ater; warna mig, da frestelserna
möta mig, och styrk mig, att jag mä följa
dwa warningar; sirid med mig, att jag

mä blifwa beständig intill döden, och efter
döden fa ärfwa lifscns krona, dä stall jag
pa din Nkommelse dag härliggiord läfsjuuga
ditt
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ditt namn, därföre att Du lätit mig födas
i
och upfostras i.dina sanningar;
da stola mine fäder och lärare i min lycksalighet finna dm belöning de förtjena för dm
omwärdnad de anwändt att uplysa mitt förständ, och dana mitt unga oerfarna hjärta.

K 3

Cap.

Tap. 2.
Betraktetse för den, som länge gsstt till
HErrans Nattward.
frZn sr gar jag M HErrans NattHr wach,
och lM nu i mächga är biwistat
"

denna heliga förrattning, samt osta med andre Christne emsttagit denna heliga pant pH
min Guds och lEsu Christi kävlek. Hwil-

ken näd af Gud, att han förunnat mig sä
mycken tid till min omwändelse och förbätt'
ring! Mänge af mine medchristne, som woro
pngre, än jag, äro emedlertid inkallade uti
ewigheten, utan att ätnjuta

sä manga förnyade upmuntringar att wandra fram Pä den
ban, som förer till lifwet; denna ban war
sä kort för dem, och är sä läng för mig'.
Hwilka äro wäl min Guds afsigter här«
med? Jo, detze afsigter kunna wara manga,
jag känner dem ei alla; mm detta är onekligen «n afsigt af Hans wisdom och godhet.

att
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sa

mycket längre tid att beatt jag stulle fä
reda mig till ewigheten; att jag hwarje gäng
jag gär M Guds bord, stulle lägga en ny

tillwäxt

och Mstaffenhet; att
hwarje zMg jag stulle blifwa bättre, fullkomligare och mera mogen för den ewighet jag
hwarje gäng kommer alt närmare och närmare, Huru lycklig wore jag ej/ om denna goda wisdomssulla afsigt äsiven pa mig blefwe
upfylld! Jag är nu kommen grafwen och etill min dpgd

wigheten ett märkligt steg närmare, än dä
jag sista gangen inställde mig för HErrans
Altare; m«n huru manga nya steg har jag
gätt fram pa dygdens och helighetens bana?
huru mycket mera rättstaffens har jag blif<
wit? huru mycket fullkomligare? Huru
M segmr char jag wunnit öfwer mig själf?
Huru mycket har jag blifwit mästare öfwer
minä sinligheter, minä lustar och begar? huru manga fel, huru manga elaka wanor har
jag asiagt? Kort: huru mycket bättre är jag

K 4

nu,
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nu, än ds jag första gächen inställde mig för

HErrans Altare? Ar jag förbättrad eller är
jag kanste förwärrad? Den samme kan jag
dack icke i alla afseenden wara. Jag maste
wäl emedlertid hafwa gätt antingen fram eller tillbaka- O we mig/ om mitt samwete
wid dmna fraga fördömer mig! Jag wors
da langt lyckligare, om den första gangen
jag besökte HErrans bord, hade blifwit. den

Da.
förbättrad borde jag icke
nu wara emot första gangen, da jag inställ»
de mig för HErrans Altare? Jag har nu
mera erfarenhet om werlden, jag känner bät<
tre deh förförelstr och bättre känner eller ät-

Huru

mycket

minstone borde jag känna mitt

eget hjärtas

frestelser. Minä andelige krafter husiva pn ss
läng tid kunnat fa- sa mycket mera styrka, som
minä kunstaper kunnat fä mera tillwärt. Hwar
jag inställt mig wid HErrans Altare,
har jag icke lemuat det utan witza goda rö«
relser

relser, genom hwilka HErrans ande arbetat
pä mitt hjarta; hwar gsng har jag gjort den
Ewige Niina lösten, och fattat nya föresattser
att sirida lned mig sjalf, och öfwerwinna mig
sjalf; hwar gang har jag seit den korsfäste
lEsnm liksom malad för minä ögon, och betraktelsen af Hans död/ denna död,
han
för min stuld sa willigt patagit sig, hwad
intrpck borde den ej hafwa gjort pä mitt hjärta, hwilka heliga kärlekslagor borde den ej

som

hafwa uptändt i min siä!/ med hwad lust
och munterhet borde den ej hafwa lifwat mig
till att rena mig sran all bade kropps och
själs smitta och fullborda min helgelse i HErrans stuktan? Ack, min Gud! är jag efter
att sa mänga ganger hafwa atnjutit denim heliga maltid, icke blifwen bättre, icke mera
rättstaffens och fullkomlig, dä är icke Du skulden till mitt förderf. Kraftigt nog har din
mitt hjärta; jag,själf, jag
allena är stuld till mm wanart och förhär^

nad arbetat pa

K

5

delse.
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delse, och, huru stor är icke dä min siraffwärdighet!

Iu oftare Du

warnat, pämint,
lackat, hotat, rört mig, ju strasswardare är
jag, om jag förhärdat mig ckot dina heliga
warningar och paminnelser. Ack! mätte din
längmodighet da icke en gang uttröttas, och
din näd förwan olas i wrede! Jag stulle dä
till Hfwentyrs en gang stka Dig, förgäfwes
ftka, och icke finna Dig.
lycklig wore jag da, om jag, sedän jag sa länge besökt HErrans bord, ätwinstone wore nagot forbättrad emot första
gangen jag inMde mig för HErrans Alta-

Huru

frestelser och minä swaga krafter/
som stulle strida mot detza frestelser, hafwa
wäl icke Matit'mig att göra stora framsteg

re! Minä

pa dygdens bana; lycklig wore jag dack, om
jag kunnat krvpa, ehuru langsamt, fram till
mitt föresatta mal. HErrans näd har da atminstone icke warit alldeles ftuktlös pa mitt
hjärta, och den Gud,
begpnt det goda
i mig,

som

i mig, stulle da ock fullborda det; denna heliga maltid, till hwilken jag nu mig bereder,
stulle da ock gifwa en ny tillwärt till min fullkomlighet, och, som jag nalkas mitt stut närmare, ffulle jag ock blifwa mera sticklig, att
utan bafwan och försträckelse emottaga det.

Ol min Gud! detta flut är mig kanffe
närä, ja närnmre än jag själf tänker; kan

hända detta är sista gangen jag mcd minä
mcdchristne infinner mig wid ditt bord, sista
gängen, kanste, jag emottager denna pant pc?
din kärlek; en gang ffall tack blifwa den sista,
och hwad försäkrar mig, att denna icke kan
wara det?
da Du minä redeliga upsat/ att de maga blifwa likasä waraktige och
oniggelige, so«, de äro upriktige. Hafwer
jag än tiliförene glömt dem, sa gif mig denna gangen nad, att de hädanefter ma blifwa
mig helige och ofcrgätelige; da M denna
förrättning blifwa wälsignad för min själ,
«ch jag stall ps min dödssäng ännu med glä«
dje

dje tänka tillbaka pä den dag, da jag förrät<
tade den, ja, jag stall in i ewigheten päminna mig den. O HErre! Du förfkjuter icke
med ett upriktigt hjärta anropar
de»/
Dig; med ett upriktigt hjärta anropar jag
Dig, HErre! wardes Du icke eller förffjuta

som

miz. Amen.

Cap.
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Kap. 3.
Betraktelseför den, som lange försuM'
mat HErrans Nattward.
är dack orsaken, at jag sä länge afHällit mig fran HErrans Nattward, fran
dcnna heliga aminnelse-maltid af min försonande lEsu kärlek? Wagar jag wäl för mg
siälf bekänna denna orsak? eller bör jag ej

snaräre

blpgas för henne? Wiste jag kanste
icke afsigten med detta heliga werk? Kanste
uteblifwer jag däriftän sä lange jag ej känner afsigten darmed? la, det wore en lättsinnighet, om jag förrättade e't heligt wärf,
utan att känna desi afsigt, men det wore ocksä en
för mig, om jag ej kände den.
Har lEsus wäl döljt den för mig? Hr nägon ting tudligare än lEsu ord: Görer detta tili min aminnelse? Jag mätte alltsci wäl
wsta, att denna maltid förordnades i 'den
afsigt/ att jag pa ett Högtidligt'sätt Me i-

sa

ssam

hag-
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HZgkomma lEsum, Hans lidande, Hans död,
och all den lpcksalighet, han n>ed sin död
mig

förwärfwat, och hwilken otacksamhet wo-

re det ej/ att ej wilja upfylla denna afsigt?.
Männe jag kanffe trott, det jag i min
ensamhet likasii wäl kunde ihagkomma Christum, och att jag säledes i min ensamhet
kunde göra det samma som wid HErrans
botd? att denna ossentliga förrättning säle-

för

Mig wore öfwerfiödig

och likgiltig?
om jag sn i min ensamhet kunde göra
det samma, är jag därföre berätligad att öft
lverträda lEsu Chrisii befallning, som will,
att jag, i samsund mev mlne medchristne stall
des

göra det;

som will,

att jag därigenom

ossen-

teligen stall betanna honom för minä bröder,
vffenteligen hrrliggöra ho-,om sir mlna medchristne. Och i min e.Hnihet kan jag däck
'Äe göra detsamma; är det wK mMg>, att
jag i min enstighet stulle känr.a >nnma an«

dakt, samn«l gtadje i min W,. ftmma Andans
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som

den jag känner i ftm»
dans lifaktighet,
fund med minä medchristne där det ena rörda hjärtat utgjuter sig i det andra, i HErrans hus, där sä mnnga ting fötena sig att
röra min själ wid denna hogtidtiga förrätt,
ning,
tillika rörer Ma sinnen, vch genom minä sinnen werkar pa mitt hjärta; ja,
vm jag an icke behöfde detza sinliga intryck,
om detze utwärtes upmuntringar än woro o«
nödige för mig, wore det därföre Mig tillätet
/

som

försumma HErrans Nattward, att öswerträda lEsn befallningi Detta görer till
min anunnelse? Hwad jag icke tror mig behöfwa för egen stuld, det bchöfwer jag för
minä medchristnas. Männe det icke är min
styldighet att upmuntra andra med mitt erempel? Och hwad brottstighet hwilar icke öfwee
att

mig, om jag, genom mitt erempet, gifwitam
dre för ngelse/ om jag, medelst Nattwardens

försummande, warit en orsak, att andm
wen sörsummat den?

af-

Hwar«
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Hwarmed kan jag da rättfärdiga min
försummelse? Hae jag kansts fruktat att gs
owärdig till HErrans bord, och som en owärdig gäst blifwa ffyldig till strass? O!
hwad fordrar däck HErren af mig? Fordrar
han kanste en fullkomlig helighet, en alldeles
obesmittad ostuld? Hwar fins den Christen,
som da wägade naltas till HErrans bord?
lEsu egne Apostlar woro da icke wärdige.
Nej, han fordrar kärlek, en
som wisar sig i.lydnad, i fasta heliga föresattser att
underkasta mig Guds och lEsu Christi lagar, i fasta heliga upsat att dämpa minä lu«
star, öfwerwinna minä käraste begcir, och ester minä swaga krafter tjena Gud i helighet
och rättfardighet alla minä lifsdagar. Skulle
jag atminstone ej kunna bnnga denna kär»
och detze hörsamhets-föresattser med mig
till HErrans Altare? Hnrudan Christen wo»
re jag/ om jag ej en gäng kunde fatta detza
beflut?
.

Men
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Aen'jag wilte wäl fatta desiä bestut,
jag Wille wäl göra HErren detza löften;
jag besinade endast, att jag icke kunde hälla
dem- Men, om mitt hjärta endast wore red»
ljgt, och mitt upsat allwarligt, hwad krast
kunde j.g da icke wänta ftan denMrahögste,
som är mäglig i wär swaghet? Just därfore
att jag kände mig sä mycket swag, att rede«
ligt upfylla mine löften, just därföre stulle jag

sä mycket oftare begä denna heliga maltit),
för att sä mycket oftare fa färnya detza heliga
föresattser, och med ett oftare begäende stprka
bem sä mycket mer. Om jay dä emedlertid,
emot min wilja, äter fölle, stulle jag s ny»
straxt arbeta pä att resa mig up igen; om
jag dä emedlertid blefwe öfwerwunnen af en
mägtigare fiende; stulle jag a nyo fatta nytt
m,od, samla nya krafter, strida s nyo med
spa och förhättrade föresattser, och Medes gift
wa mina anheliga krafter en ny tillwä>>t, vm«
sid« bliftva H«r.e öfwe, mig själf, och HEr,
h
rm

12

ren stulle med nadens blickar
redeliga,
mig siälf.

MIH

ehuru

se

md pa min
swaga, kamp och strid m«d

Hwarföre Me jag da frukta att insiälla
för HErrans bord, om jag endast wore

uprigtig? la, jag ftuktade kanste, att älägga mig själf nya plikter, plikter, dem jag
dcick icke kunde upfylla. Huru däraktig wore
icke denm fruktan? Kan denna förrättning
dä pälägga mig fiere plikter än dem, jag redan är styldig som männistä, Christen och
stapah warelse, att upfylla? Om jag än ej
besökte HErrans bord, wore jag därföre mindre förbunden att älffa Gud/ säsom min wälZörare, att ära honom, säsom min Skapare,
M lyda honom, säsom min
wore jaZ därföre mindre förbunden att älffa
Christum, säsom min Försonare, och att wi»
min kärlek medelst offer af en glad, wilUg och vinstränkt lydnad str Hans heliga
lagar?
antingen jag ging« till HEr«

sa

rans
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rans Nattward eller

ej,

sst blefwo minä plik,

ter dack alltid de samme. Detta heliga werk
slägger mig icke nagra nya eller fiera plikler,
det förbinder mig endast ä nyo att hcllla dem,
det upmuntrar mig endast till deras efterlefnad, emedan den är sa säll och lycklig för
mig själf;
är endast ett medel att styrka
och stadfästa mig i minä heliga siresattser,
och ju starkare de bliswa, desto, fastare stäe
jag, desto mägtigare blir mitt wälde öfwee
mig själf, desto större min sinnesro, och de-

sto större stall ock en gäng min tillkommande
härlighet blifwa.
DeM fördelar, detze wigtiga fördelar
har jag da genom det att jag sH länge för*
summat HErrans Nattward/ beröfwat mig
själf. O! denna tanka war redan tillräcke?
lig att fylla mm M med fwärmodighet; mm
om jag försummat d«nna heliga förrättning
af förakt för detz gudomliga instiktelse/ af likijbzdhet för relisionm, af brist pH kä«lek och
tackL»

tacksanchet

emot desi höge Stistare; vm jag
försummat denna heliga forrättning, för det
att jag underhsller i min W sädane älstade
lustar/ som jag icke will dämpa, för det att
jag

som

utöfwar sädana lastwärda

gärningar/

jag ej will afiägga, ja! dä borde denna
försummelse ingjuta hos mig ängest och försträck lse; jag msste dä gä förlorad, «nting«n
jag bejokte HErrans bord, eller ej. Denna

försummelse, och min öfwerträdelse af lEsu
befallning, wore dä ej allenast de fom för'
dömde mig; nej, mitt «get hjärta, minaegna

lustar och laster stulle äftven fördöma mig.
Ack! hwad har jag da wunnit därigenom, att jag öfwergifwit HErrans Altare?
Minä öfriga förbrytelser har jag sfwen förvtt med den, att jag, öfwerträdt lEfu kärliga firmanuig: Görer detta till min äminnebfe;l minä öfriga förbrytelser har jig äfwen
dätmed forökt, att jag med min försummelse
gijwit förargelse ät mineMedchristne. OHEr'
le!

re! war mig nädig efter din godhet,
plana minä synder efter din stora

och af-

Hjelp mig, att jag harefter sä mycket oftare mä söka Dig inför ditt Alta«,
och wärdes Du dä möta mig där, att jag
mä blisiva sä mpcket iftigare i denna heliga
tighet.

vfning,

som

nögdhet

försummat.

tillförene warit kallsinnig för
densamma. Unna mig ännu sä mycken nädetid, att jag hähanefter med min nit mä kunna ersättä, hwad jag förut, genom m.. likjag

Lz

Cap.

Eap. 4.
Betmktelse för den, som ofta gär till
HErrans Natlward.
icke att sörebrä mig, att
nog

jag ej

HErrans Nattward,
nog ofta med andre Christne bewistar denna
heliga förrättning; jag har ej den förebrael»
ofta

gar till

sen, som sä mänga
M,

andra billigt

kän»

hwilka helt och Hällit öfwerträda lEsu

befallning: Görer detta till min äminnelse;
men därföre är jag icke rättfärdig inför min
Gud- Det är afsigten i hwilken, och sättet
huru jag gär, som stall rättfärdiga mig. Gar
jag lika sä bekpmmerslös, som ofta, är min
afsigt icke upriktig, är min beredelse icke all»
warlig, är detta heliga werk fruktlöst för mig,
dä är jag, som sä flitigt söker HErrans bord,
lika ss siraffwärd, som de där alldeles HMa
sig däriftän. Huru nödigt är det dä icke, att
jag pröfwar mitt hjärta, och ransakar mitt
upsät, innan jag gläder mig öfwer mig sjalf.

Hwar,

Hwarföre

begar jag däck

sä osta

den he-

liga Nattwarden? är det stenhelighet, är det
en gudaktighets larf, med hwilken jag will
bedraga minä medchristne och winna de?as
pris, utan att förtjena det? Will jag kanste
Zmd dcha heliga andakts-öfningar dölja ett
oheligt och lastfullt hjärta, pa hwars förbältring jag ej tcinker arbeta? O! huruswart,
huru wederstyggeligt ««aste mitt hjärta ds icke
wara! Jag borde da blygas öfwer mig siälf
och blygas inför Gud; blpgas öfwer min darstap att jag will bedraga ett alltseende öga,

som stadar

i mitt innersta och ser min wederstyggelighet, att jag wäl har försyn för
mine medmännistor, som aro syndare, sasom
jag, men icke sncktar för. den oändlige, som
är min Afwcrherre och min tillkommande doMin Gud! med,hwad blygd stulle jag
en gang Me af
siä för din thron, da
mitt aMte, och jag, som genom ditt wanärande tillwunnit mig ett helgons läf, nu

L

4

blef-

8

1

blesive blottad i hela min wederstyggelig»
het.
Hwarföre begär jag ss osia den heliga
Nattwarden? sätter jag kanffe deri en förtjenst,
ätt jag sä osta begär den? O! hwad förtjenar
jag därmed, att jag upfyller minä plikter?
Om jag än pä det fullkomligaste sätt kunde
mfylla dem, sä förtjente jag däck ingen ting
där.m«d, lEsus Christus förkastar all tanka
om egen fönjenst: När I hafwen giort allt
det, som Eder är befalldt, sä säger: Wi Lre

wi hafwe gjort allenast det
m wore pliktige att göra (b); och, ty wärr!
jag wagar ej en gäng hoppas, att mitt hjär»
ta alltid är sä sullkomligt, som det borde wara, sä helt och Hällit uptänbt af karlek till
Gud och Christum, sä helt och Hällit lifwadt
af «ohets och hörsamhets känstor/ som det
borde, och hwad kan jag dä förtjena meb
denna heliga förrätttteng? Nej, om jag för«
vnyillge tjenare;

(b)

M.

sum-

17, Iv.
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summade detta heliga werk, sä stulle jag förtjcna Guds onäd, men därmed att jag fiitigt iagttager det, förtjenar jag intet; ty jag
tjenar darigenom endast mig själf, och icke
Gud, och HErren är mig ingen ting styldig
för det jag arbetar pä min egen lycksalighet.
begar jag sä osia den heliga
Natiwarden? Tänker jag kanste attmedätnju»

Hwarfore

landet af detta heliga Sakrament »vilja försona
minä laster och minä ntswafningar, utswäft
ningar dem jag till äfweniyrs alldrig har i
sinnet att bortlägga? Kan hända jag darigenom will söka förlätelss för minä förbigängna
synder, att jag med sä mycket mera säkerhet
kan ater begynna med nya? Ack! tp wärr!
det äro wäl mänga, och erfarenheten synes
bekräfta det, det äro mänga som icke hafwa
annan afsigt med denna gudagtighels öfning;
därföre glädja de sig inför HErrans Altare
med det hopp, att diras synder äro förlatna,
och knappast aterkomma de därifrän, förrän
L 5
de

de a npo falla i samma synder. O! huru
litet känna detze Christne denna förrättnings
kraft och ändamal! Kanste känncr jag ej eller
den bättre? Huru kan jag utan
förbättring wänta minä synders förlatelse, och om
jag icke förer ett ostrpmtadt upsat af en sann
förbättring med mig till HErrans bord, huru kunna da de föresattser hos mig styrkas,
jag hwarten hafwer eller will hafwa?
Nej, med ett sadant hjärta,
ännu älstar wanart, och förmycket älstar den, för
att wilja utrota den, ar denna heliga mältid utan werkan; dack utan all werkan är den
icke, detz werkan stulle blifwa min fördömelse.
Jag brukade den da twärt emot Stiftarens
wisa och goda änhamal; den stulle uptända
min kärlek och upmuntra min hörsamhet, och
jag mitzbrukade den att underhalla min andeliga stmn, och föda min wanart.

sann

som

som

sm

Och hwarfore
liga Nattwarden?

begar jag

ss fijtigt den he-

det kanste «n blott

wa,

M?

na? Ack! da

förrättar

jag

wäl ock detta wärf

likasa oaktsamt, tita sa bekymmerslöst, som
alla- andra, som hos mig blifwit en wana;
och hwad werkanknn dä denna förrättning
hafwa pa min jjäl? Den heliga Nattwar-

den werkar blott genom minä tankar pa mitt
Mrta; men da jag icke därwid tänker
jag bör tanka, hwad werkan kan den dä hafwa pa mig. Jag gar da ifran HErrans
Altare, och blifwer sadan som jag war, innan jag ftanlträdde till det samma.

som

siäl! pröfwa dig da själf, innan
söker HErrans bord, pa det att den be-

O min
du

römelse, du i dehe andakts-öfningar söker,
icke mä wara fafäng. Pröfwa din assigt,
hwarföre du gar; ar din afjlgt den samma
som Christi afsigt: Görer det till min äminnelse; sä att jag begär den heliga Nattwar»
den till en tacksam aminnelse af min försowälgärningar, för att styrka min tro,
min karlek. Pröfwa det sinnelag,
"

hwar^

hwarmed du gsr, pröfwa om du inställer dig

för HErrans Altare, prpdd med wördnad
och ödmjukhet för det Wäsende, för hwars an«
sigte du inställer dig, med ett allwarligt Chri'
sieligt bekymmer öfwer dina otaliga fel och
sivagheter, med heligt upsat att begynna ett
nptt lif, som framdelts ffall upossras at Guds
och lEsu Christi ära. Pröfwa de wcrkningar, som denna heliga förrättning tillföiene
gjort pä ditt hjärta; huru mpcket ftstate har
du darigenom blifwit i din tro, huru myM
försigtigare i dina ord, huru mpcket renare i
dina lustar, huru mpcket msttligare, i dina
begär, huru mpcket werksammare i dina
da och Christeliga gärningar? Huru »uäiiga
nya sieg har du gjort med dcha sa osta för«
nyade andakts-öfningar pa dygdens och helighetens bana. la, om jag af min nattwardsgang känner dcha saliga fördelar, da
kan jag icke nog ofta beUa HErrans bord.
Hwar gäng jag Mr det ffall da gifwa ny

till-

tillwärt ät min dygd och rättffaffenhet; men
om jag icke känner dem, icke känner detza
liga sördetar, fordelar, dem jag bäde kunde
och borde känna, sä äro detze andakts-öfningar ett intet för mig; fag är dä icke bättre
sn sävane Christne,
Man «ller alldrig
begä den heliga Nattwarden.

sa»

som

Cap,

Eap. 5.

den, som wid den he»
liga Nattwardens ätnjutande kanner oro uti sitt sinnwete.
hwi är mitt hjärta sä tungt,
min M sä orolig, mitt samwete i sadan ängest? Har detta heliga wcrk, hwartill
jag mig nu bercder, da nägot rysligt cchförsträckande M sig? Jag sramträder ju icke
till Sinai utan till Golgatha. At betrakta
den forsonande död, som förffassäde mig en
«wig förlotzlung; att höra fridsens budstap isrän himmelen, st m förkunna mig Guds näd;
att förwitzas om minä synders förlätelse och
arfsrätt till det ewiga lifmet, att emottaga
den högtidligi-ste Mltt ps alla detza tröstfulla
och glädjand.' :a ugar, hwad sr wäl i M
detta som kan förf^ra? Och hwadan da denne ängest och oro, jom qwäljer min själ?
Zo, den kan wara en folgd af min kropps
fwashet, dm kan ock wara en fölgd af mi»
na

Betraktelse för

na synder. Mstte jag däck opartistt nog kunna undersöka detta! och mätte denna underfökning kunna staffa min själ nägot werkeligt

och

grundadt lugn!

la, om min sinms-oro upkommer af
min kropps swaghet, och af den allena, sä behöfwer jag icke bekymra mig öfwer mig siälf.
Kroppens swaghet har wäl osta inflytande
pä själen, likasom själens pä kroppen. Dä
själen är swag, lider kroppen, och da kroppen sr swag, lider själen. Inträffar kanste
detta sednare pä mig? Känner jag ingen
grundad orsak till denna oro i min själ, sä
wet jag, att den bör sökas i min kropp, och
denna min swaga kropp har M tillförene
wid andra tillfällen mer än en gäng födt
dan oro och ängstan i mitt hjärta. Ack! om
den ocksä nu bestode däruti, sä kunde jag,
oagtadt all den oro, som qwäljer mig, med
frimodighet framgä till HEnans Altare. Men
ack! stulle jag ster finna den igen uti min

sa-

själ,
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Ml, i förr begängna laster och utswäfningar, som nu antända mitt samwete med ewighetens lägor emot mig, hwad ftimodighet
kunde jag da känna wid denna heliga

sir-

rättning?

Likwäl om än mitt samwete här witnar
emot mig, will jag däck söka att tillfridställa
,nig, och min tillfridsMelse är gru,dad; ty
sa länge nädens tid warar, star ocksä l,adens
hörr
för mlg; Blott det, att Gud lätit mig lefwa tlll den dag, att jag kunde in»
ställa mig för Hans Altare, är ett bewis, att
nädens d,rr ännu icke är tillstängd för mig.
Dln!w rowr han nlt mig: Jag mll icke nZgon syndares död, utan att han omwänder
Wore det y mii» Guds wilja,
sig och
att jag ssulle leftoa, ,sa kunde han ju hafwa
borrtrpckt mig nudt under minä synder.
I>g wet wäl, M jag är tn syndate;
men är jag dcirfM wärre än andra syndan? Hr jag wärre än röfwaren pä korset?

fom

17

som

likwäl i sista ögnablicket af sitt lif fann
Mänga ftl och
näd hos en försonad
swagheter hafwa wäl b:flc.ck,it mitt lif, men
om «länniffornas fader icke ffulle
otz
wära mällsrlige swagheter
ffulle dä en
Pelrus, som förnekadt Christum, en Paulus,
som förföljde honom, hafwa sunnit näd?
lag har roäl ocksa understundom, dragin af
minä lustar, minä smligheler och minä patzioner, med wett och wilja begätt sädane laster
och förbrytelser, som gjort mig owardig till
Guds näd; men Hwar fins den dödlige, som
icke mer 6n en gäng har att förebra sig det
samma? Skulle jag förffjutas af min Gud,
for det jag upsstligen syndat, hwem ffulle dä
blffwa emottagen? Nej, HErre! du förffjuter
icke den, som allwarligen stker Dig. Du
hcu s)älf sagt: Söker HErran, mcdan man
kan sinna honom, äkaller honom, medan han
sr när. Den ogudaktige öfwergifwe sin wäg,

och simdaren sinä tankar, och omchande sig
M

till
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till HErran, sä förbarmar han sig öfwer ho«
nom, och till lvär Gud: ty när honom är
mycken förlatelse (c). la, HErre! jag
ker Dig, och matte Du da af mig lata Dig
finnas; jag pakallar Dig, och matte Du da
wara mig när med din nad; jag omwänder

so-

Mig, med ett ödmjukt och botfärdigt hjärta
omwänder jag mig till Dig, och matte Du dä
förbarma Dig öfwer mig. Frän denna stund,
HErre! stall det wara mitt ifrigaste bemödande, att strida med mig själf, att afiägga

minä

sorra

fel och fördöma minä käraste

laster.
O! vm dMa icke wore mitt upsät, dä
hade jag billig orsak att ängstas inför ditt Altare, där jag gör Dig de heligaste och högtidligasie löften; men om detta är mitt
tigaste upsät, hwad ffulle jag da frukta? Minä synder äro wäl store, men ännu större är
Guds barmhärtighet, och sä länge Du un-

nar
(c)

Es. 55:

6,7,

«.

nac mig nädenos tid/ siär din barmhärtighet
älnnl öppen för mig. Och, hwilken synd stul»
le Du icke med din försonande död hafwa
utplänat, Gudomlige Försnare! ja, Du dödde för hela werldens och för minä synder, sä
för de största som för de minsta dödde Du.
Till Big fipr jag därföre, i din död söker
jag

tröst och stillhet för

min ängestfulla själ.
Nar din räNfärdighet
mig, ffall
domarens ljungeld icke kunna träffa mig, ty
Du,
Mf war rättfärdig, är död för de
vrättfärdige, att wi genom Dig ffulle warda
rättfärdige inför Gud. Matte denna tröste«
fulla sanning atergifwa mig mitt lugn och min
sinnesro, och hwad stulle kunna gifwa dem,
om icke denna sanning? Dä jag frän HErrans Altare hörer lEsu ord: detta är det nya
testamentets blod,
för Eder utgjutes till
syndernas förlätelse; mätte dcha orden äsiren
gjuta olja i minä sär, läka mitt förkrogade
hjärta, och stingm de mörka stuggor,
om-

som

som

som

M

2

gifwa
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gifwa min stäl; ty jag wet, att detta blod
rcksa är utgjutet till minä spnders förlätelse-l

Nu, sä will jag dä, tröstande mig wid
Evangelii löften, med frimrbighet framträda
för Guds Altare/ i det wiha hopp, att min
Gud är rik pa förlätelse; jag ffall da ock genom tron ps bonom, som dödde för mig, pä
det jag matte lifhafwa, finna ennadigGud
och en försonad fader, när hwilken är mycken förlätelse. O! HErre, werka Du själf
denna frimodighet i min själ, pä det jag, som
med sä mpcken sinnes oro söker ditt bord, mätt« med glädje kunna lemna det. Amen.

Cap.

18

Lap. 6.
Vetraktelse för

den,
nägon oro i sitt

som

icke tanner

siunwete.

lugn, huru qwalfri är min M;
känner inga förebräelser; glada och

länsior lifwa

hon

mitt hjärta wid ätankan af
den heliga förrättning, hwartill jag mig nu
Huru lycklig är jag, om detza kän»
fior, detta lugn, denna glädje, aro grundade; huru olpckliA ater, om en andelig trög«
het, sömn och liknögdhet stulle wara kallan
därtill. Mange- känna wäl oro wid denna
heliga förrättning,
pa goda M kunde
wara nögde, och mange äro till äfwentyrs
uögde, som hade mera orsak att oro a sig.
Kanste hörer jag siälf till detza sednare!, Q!
da liknar mm sinnesro mitzdadarens/ som
drömer om falsta nöjen, medan Mwisans
werktyg redan äro' för honom beredda; dH
liknar jag den, som hwilar' trygg pä bran<
ten af en afgrund, emedan han icke kännex
M3
dm
la

som

,

som

den faea,
swäfwar under honom, och
kan nedstörta honom. Om
det ögnablick,
detta wore' mitt tillständ, huru olyckligt wore det dä ej? Men jag will ej fördöma mitt
lugn och min tillfridMelse, innan jag kastat
en forstande blick ned i mitt hjärta, och pröfwat de källor, af hwilka de härfiyta- Detta
prof stall afgöra, om jag har mer stäl till
bedröfwelft eller till glädje, till ftuktan eller
till frimodighet; och, min Gud! wardes Du,
vm min sinnesro ar falff, da upwäcka mig,
att jag icke först upwaknar, där jag ewigt stul-

som

le

önsta att kunna sofwa.

sinnelag nalkas jag HEr<
rans Altare? Ar mitt hjärta sa bestaffadt/
att min sinnesro kan wara grundad? Nedfaller jag för detta Altare med den sanna ödmjukhet, wi, sasom stapade warelser, böre
kanna, dä wi sta inför wär Skapare. Jag
har god Zrund till denna förödmjukelfe. Ds
jag jäln/ör min swaghet med Guds allmagt',
mitt

Med'hwad

mitt mcrker med Hans ljus, min därffap med
Hans wishet; dä jag belraktar mig säsom
syndare, lasom den där icke allenast är stost
vch affa, utan ock ett syndigt stoft och en ohelig asta, huru liten borde jag ej da spnas
i minä egna ögoN, huru djupt borde jag dä
icke ödmjuka mig för min Gud, huru borde
jag ej forlora mig själs under känstan af
Hans oändlighet och mitt eget intet! Känner
jag denna ödmjukhet, dä är mitt sinneslugn
grundadt,

annars icke.

Med hwad sinnelag nalkas jag HErrans
Altare? Förer jag med mig ett sant botsiw
digt hjärta, som med förkrotzelse erkännersina
ftl, sinä swagheter, sinä afwikelser? O! huru billigt är icke detta qwalfulla erkännande.
lämförer jag Guds forhallande emot mig med
mitt förhallande emot Gud, huru billigt är
dä ej detta erkännande! Betraktar jag Guds
kärlek emot mig, Hans kärlek i naturens rike,
hwarigenom jag uppehalles, beffyddas och
wälM4
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wälsigtlas; Hans kärlek i nädens rike, bwarigenom jag är försonad, hwarigenonl jag beredes till ewigheten, och hwarigeiwm en säll
ewighet ä ny» för mig blifwit öpnad; hwil'
ket djup af kärlek, pä hwars brädd jag endast kan känna en helig bcundran och tillbedjande. Bet<zaktar jag däremot mitt förhällande emot Mld, ack'! ma jag da icke med ängjag
sian erkänna, att jag ej är sädan,
borde wara, icke sä ren, sa helig, sä fullkomlig, som jag borde wara, för att finnas
walbchagelig i min Guds och min högsie wälgörares ögon; att jag osta wedergäller min
Guds kärlek med min otacksamhet, med min
kallsinnighet, med minä spnder? Men bör
icke denna kännedom, att jaz sä ofta förtörnat min Gud, min Fader, min wälgörare,
ingjuta i mitt hjärta en helig sorg och botfardighet? Känner jag denna sorg, men en
.förnuf ig Christelig sorg, dä är min sinnes-

som

ro Mludad,

annars

icke.
Med

Med hwad sinnelag nalkas jag HErrans Altarc? Ar mitt hjärta lifwadt af en
sann, kraftig, nerksam och ftuktsam tro pä
min Förjunare,
dödde för mig. Min
sorg, minä suckar och larar kunna däck icke
allena tillwinna mig Guds nad. Jag wet,
att det därföre är stiftadt ettförsonings-medel
till minfrälsning; jag är öfwertygad/ att uti
ingen annan är salighet, och att det icke el°
ler är nägot annat namn
himmeten
lllännistmn gifwit, i hwilket de kunna salige
warda, än uti lEsu Christi namn (d). Flyr
jag da ock genom tron till den nadastol,. som
pa min Försonares blod uprättad är? Omfamnar jag i tron förtröstansfull nlin Medlares kors? Kastar jag mig i de kärleks-ar«
mar, som äro sträckte för att omfamna mig?
Men flyr jag ocksä till denna nädastol,
fanniar jag detta kors, kastar jag mig i desär kraftig genom
se armar med en tro,
kärleken, ftuktsam pä heliga, fasta och orygM 5
aeli-

som

som

(d) Aposil. G. 4: i2>
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geliga bestut att sörbätlra mitt lefiverne, att
Helga hela min wandel, att rena mitt hjärta
frän döda garningar, for att M mer och mer
kunna tjäna den lefwande Guden? O! utan
detze föresattstr <lr min ödnyukhet ett intet/.
min botfärdighet ett intet, min tro ett intet,
och det sinneslugn jag känner, ett farligt be<
drageri.

Men, HErre, mm Gud! om dehe mine
föresattstr aro upriktige, huru grundad är
icke da min sinnesre»? Den tröst, den glädje,
den frimodighet, med hwilken jag fraingsr
till ditt bord, huru grundad är dä icke den?
Skulle jag dä frnkta att deltaga i den kär»

leks-nMid, som under detza wilkor försäkrar
mig om din nad och min försoning. Styvk
Du dä, HErre! denna kraftiga werksamma
tro uti min själ; dä den lmder lisivets frestelser kunde förswagas, gis da Du ny kraft,
att den icke helt och lMit ma öfwerwinnas/
icke alldeles utstockna; dä jag kunde glöm-

ma
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jag nu fattadt, matfylla min jjal meb en saliZ oro,
te da
som ater ärhilwmr mig om mine lösten och upmuntrar mig till deras upfyllande. Amel^

ma de

firesattser

Cap.
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Lap.°7.
Betraktelse för

den,
lagga sinä

som
ftl.

icke kan af.

gäng jag begär den heliga Nattwar'
den, fattar jag wäl det upsätet, att jag
stall afiägga de elier de ftl, winlägga mig
om den eller den fullkomligheten, dämpa den
elier den lustan, instränka den eller den af
minä syndiga sinnesrörelser, och saledes eftersträfwa att blifwa bättre än jag tillförene
lvarit; när jag lemnar HErrans bord, strider jag rräl nsgon tid med mig själf, blif».
wer wäl ock nägon tid Herre öswer mig själf,
men efter hand faller jag däck tillbaka uti
minä förra fel cch syndiga wanor, jag är dä
sterigen den samme, jag tillförene warit. Huru bedröfiigt, huru nedstaende cir ej detta!
Huru modfälld bör icke denna tanka billigt
göra mig, wid den heliga förrättning jag nu
ster ärnar företagn mig? Hwad som förr
händt mig, lär M sannolikt äfwen hända
mig

Jag fattar wäl ä nyo de bästa föresattsech men efter en korrt kamp och sirid
torde jag wäl ater Ma händerna, äter falla
och omsider blifwa densamme jag nu warit.
Och hwartill har dä detta heliga werk gagnat nng, dä jag därigenom icke blifwit dygdigare, ädlare och mera rättstaffens? Att minä lustar nagra fä dagar, nägra fs weckor,
hwilat, för att ater med förnyade krafter bemägtiga sig wäldet öfwer min M, det är
wäl icke nägot sieg ftam till fullkomlighet.
mig nu.

Hwad kan dä wara crsaken till detta
bedröfiiga tillständ? O! matte jag däck icke
söka den hos Gud! Nej, jag mäste M den
hos mig yälf. HErren är icke stulden till
denna min wanart; Hans kraft sr mägtig
nog i nnn swaghet. De nädemedel han stänker mig, äro tillräcklige till min förbattring,
Hans Evangelium är en Guds kraft, dem alla
will, att
till salighet,
tro (e); han,
alla

som

(e) Rom.

i:

ib.

som

alla

männiffor ffola

salige blifw.i, cch till
sanningens kunffap komina (f), han mätte
ock wilja ffänka mig de kraftigaste medel,
fordras, till min förbättring och salighet.
Den heliga Nattwarden innefattar allt det',

som

som

kan afffracka mig ifrän minä fel, och
stprka mig pä dpgdens wsg. Genom sitt ord
lackar, trugar/ förmanar och upmuntrar han
mig; jag tanner wäl ocksa ofta i min M
en hemlig warning ifrsn honom, da jag
jar

afwika iftan

den dygdeban, jag b,'gynt.
Hwarföre följer jag dä icke denna heliga warning? Ack stulden maste wara hos mig själf.
Att sä mange genom detza nädemedel, genom
denna HErrans kraftiga medwerkan förbättras
och helgas, är ett bewis, att jag ocksa därigenom kunde förbättras, om jag endast därtill hade en allwarlig wilja; ett bewis, att
dcha medel i sig själfwe äro kraftige nog till
min förbättring, men att jag icke nog allwarligt
(f)

l

Timoth.

2:

4.
v
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ligt brukar dem. Den bästa läkedom blir
onyttig, da dcn icke anwändes, och stadar,
da den anwändes emot sitt rätta bruk. Delta mäste träffa in pä mig. Jag bejoker
ta nog HErrans bord, och bereder mig med
bön och andeliga betraktelser till detta heliga

os-

wärf. Men ffulle detze fä timcirs beredelse
allena wara tillräcklig at frambringa all den
werkan jag önsiar? lag har, kan hända,
för länge lätit minä fel och minä onda wa,
nor utan motstand herrsta öfwer mig, dehafwa darigenoni kanste sä bemägtigat sig herrawäldet öfwer min siäl, att detza fä timars
beredelse icke är tillräckelig att utrota en wanart, som herrffat i sä mänga är. Will jag
dä! en gäng blifwa Herre öfwer mig själf,
sä mäste jag kämpa, länge, outtrötteligt kam«
pa och strida med mig själf. Intet medel till
min förbättring fär blifwa oförsökt, ingen mö«
da

sä

tröttsam. Ett ondt/ som jag
hafwer äsamkat mig, kan icke pa en

blifwa

mig

länge
gäng utrotas.

Jag
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lag beklagar mig,. att jag, med minä
bästa upsät inför HErrans Altare, likwäl
icke kan afiägga minä fel; men äro defe upsst nog upriktige? nog starke? Har jag äfwen
winlagt mig att sä kanna minä fel i deras
wederstyggelighet, deras straff.värdighet> onda
och olpckliga fölgder förmigsjälf,att minä föresattsertill förbättring kunnat blisiva nog upriktige och
starke. Jag beklagar mig, att jag ej kan
halla de förcsattser jag fattar inför HErrans
Altare; men fiyr jag/ da jag lennmr det, sä
mycket möjligt är, de tillfällen,
kunna
förkda mig att brpta rem? Eller hastar iag
ej snarare oförsigtigt dem till mötes, da jag
kunde undwika dem. Undflyr jag fresielsen,
där jag känner mig för swag att emotsta den,
och bewäpnar jag mig med bön och waksamhet, där jag icke kan undgaden? Ack! om jag
rätt owäldigt wille undersöka allt detta, om
jag owäldigt wille
mig själf pä detza
ftagor, sä ffulle jag finna, att vrsaken, hwar-

som

swara

före

fsre

jag icke kan afiägcja miiw ftl och onda
wanor, endast bör sökas hos mig själf, och
just denna tanka, att jag endast maste söka
hos mig själf, gör mig myckesmer

sa

olpcklig.

-

Min Gud! jag will
iftan detta
ögnablick,/och det är det högidliga lcfte,
som jag i dag gör Dig, ftan detta ögnabliek
tvill jag mera allwarligt a>.beta emot mig
siälf och mitt fordärf. Da minq in -och ut»
wärtes fiender angripa min siäl; matte Du
da wavna mig, att jag i tid U!!dfl)r dem;

kan jag ej u,'.dfly

sa

mig, att
jag manneligen ma te kunna sirida emot dem:
Da minä händer.snmka i
sä styrk
Du mig ,n,ed bonenes anda; da minä siickar
upstiga till Dig.
lut di.lkr'.ft tillbakanedsiiga till mig. la, HErre, pä
sstt will
jag outtrötteligen kä uva och sirida emot mig
själf, intill detz Du e a ga, g kröner mig med
stger. Stulle jag 'omdlmid fallä,
wt
dem,

sa

sa

N

jg,
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jag/att Du ej läter mig blifwa liggande
i mitt fall, utan att din näd äter upmttar
mig; ty fast min swaghet är stor> är däck
mitt hjarta redligt. Kan jag än icke, som
mänga andra Christne, hastigt stynda fram
till mitt mäl, sä will jag däck bemöda mig,
att gä med sakta steg, och genom din näd
stall jag däck en, gäng hinna det. Öm än
min sial icke pa en gäng kan helgas och re«
nas iftan sttt fördärf, sä will jag däck icke

läta modet falla, utan onttrötteligen arbeta
att kunna aflägga ett ftl ester det andra,

ocH

aftwa den ena fiäcken <fter den andra. Till
den ändan will jag hwat morgon, innan jag
upsiär, cch omringas af werldens frestelser,

saga till

mig själf: Dcha äro minä fel, desäro minä onda wansr och de afwikMr,
som frra mig iftan dpgdens och sällhetens
ban. Dcha syndiga lustar hafiva sä ofta
ftrfört mig, cch genom sinä förförelfer stört
min sjalcro cch mitt samwetslugn; jag will i

sa

bag

dag bewäpna mig emot dem, att de ej

ä nyo

gifwer en ny tillwaxt till min alder, icke mä
gifwa en ny tillwaxt till minä förbrptelser

och min otycksalighet. Ack! min Gud! dä
jag sä nitistt, sä redeligen winlägger mig om
min förbattring/ sä stänk Du mig äfwen din
näd, att minä nitistä bemödanden ej mZ blif»
wa ftuktlösa. la, HErre! Du är trcfast,
och de stola ej hlifwa stuktlösa.

N2
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Cap. 8.
Betraktclse för den, som under Natt>
wardcns begämde lcke kan halla sinä
tankar samlelde.

denna d<n heligaste förrättning, dä
j.ig iiiställcr mig inför HErrans Altare, borde min själ irara idel andakt, idel

M>'d

uxmärksamhet cch Ma betraktclse. Endast
systosatt med mig själf och min Gud, bords
jag glömma hela werlden cch alit hwad där-

är jag icke;
till, hcrer'; nen ack! sa
hnru tankspridd är min själ, hnru afbrytas
icke minä heligaste beiraktelstr af främmande
tankar, huru ffirgras jag icke/ huru forlorar
jag mig icke cfta själf. Jag tror, att jag
tänker >pä himmelen cch jag tankcr pä jcrden;
minä läppar röra sig, cch mitt hjärta känner
irgen til g
Min szäl flumrar ofta
under sinä heligasie alidakts-öfningar, och
luär.er först att hon är till, da hon up«
lraknar.

Hwad
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Hwad kan wara oMen till denna dwala, denna tröghet, detza förströelstr? Ar det
en naturlig sivaghet i min tankekraft? En
jag jMf ej wallat? Kanner jag
simuna dwaln/ samma swaghet och smnma
tankspriddhet, da jag systosätter mig med jöröistä göromäl? forlorar jag mig da ocksa i
srämmande tankar, glömmer jag äfwen da
mig själf och minä Mor? Om sä är, ja, di
är det ursäkt för mig, HErren ffall dä icke
tillräkna mig denna min sials sjukdom. Men
kan jag halla minä tankar tillsammans, dä
jag sytzlosätter mig med werlden; äro de endast spridde dä jag bör tänka pa hiinmelen;
kan min stäl dlifwa i Ma och roligt betraktande wid minä werldssiga; men är idel förfiingring wid minä andel'ga forrättningir,
o! hwad har jag dä som undffyllar och rättfärdigar, mig? och manne detta icke "just är
min belägenhet? Jag är, tör hända, förmyc,ket intagen af det sinliga/ för mycket förd>u«
p^b
N 3
swaghet

i det jcrdista; werlden och detz nöjen hafwa kan hända helt och hallit upfyllt min själ,

pad

helt och hallit
helt och Hällit

sig minä tankar,

förkjusat alla minä känflor.
Ingen allwarlig tanka torde wcra finna nägon ingmig till mitt hjärta. Min själ, för,
m>'cktt fängstad wid jorden, torde icke mer
kuitna uplpfta sig till himmeten- Jag har,
kanste alldrig öfwat mig uti andelige betraktelser, ellcr ätminstone icke tillräckeligt, och
hwud under är det dä/ om detz.i betraktelser,
owanlige, sä lätt afbrytas
äro mig
af andra tankar, hwilka dagligen upfylla och
öfnerhopa min siäl. Jag känner, tör hända
icke nog denna heligg förrättning till hela detz
wigt och höaudlighet, därföre spännas icke
nog mim tankar, darföre aförytes sa lätt mtn
upmärksamhet, darföre bekymrar jag mig sa
litet om min tankförströelse. Ar jag i detta

som

sa

tillstand, hwad stall dä ursäkta och

Mfärdi-

ga mig?

Ia
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Ia HErre, huxu mpcken

grund

har

jag

att ftukta, det nagon af dche orsaker kanwara källan till den förströelse i mine tankar,
öfwer hwilken jäg sä mycket klagar; jag will
därföre, understödd af Guds nad, Ma att
häfwa detze orsaker och dämma desta källor.
Jag will smaningom söka, sä mycket möjligt
och läfiigt äc, att lotza mitt hjärta iftan det
jordista, att det atminstone icke helt och hallit mä fängsta det, icke helt och hallit upfylla det. Hurn lpckligt wore det ej för mig,
om jag. i nägon mon kunde lotza de band,
som fängsta mig wid jorden, innan jag en
gäW för alltid stall lemna henne. Jag will
Ma att dämpa minä smligheter, ochinsträn«
ka min inbildnings utswäfningir, att den
hädanefter genom sinä wilda syner ej ma afbryta min heliga aikbakt. Jag will, sä mycket möjligt är, qwäsiva alla de tankar, som
nu sprida sig i min <M och förstöra desi roTill den ändan will jag, sä längt ste kan,
N 4
W
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fiy minä

sällffaper,

som Ma min
som gifwit dm

inbtldnuig, och ffp de böcker,
sin närii-g, Jag will framdeles mera öfwa
mig i al.dcl'ge betrakielser, att denna öfning

vmsider

ms blif.va hos

mig en färdighet, en
helig wana, och detze belraktelser dm karaste
fvda för min odcdliga anda.
will
M arbeta pa, att rätt listigt föreställa mig,
huru högudligt, hur.! heligt, och huru wigtig. detta w.rk är för min fjäl. Denna fö»
rchälu,ing M HNa min M nmnter, waksam,
xa sig själf och den högtidliga, helig,i, wig'iga hnndlir.g hon förrättar.

Ia högtidligt är det werk, som ster i
HErrans tempel för den allwetande och allestades närwarande Gudens ansigte, heligt är

det werk, som ingen med ett> oheligt hjärta
kan förratta utan sin fördömelfe; wigtigt är
det werk, som antingm kan förffaffa mig
G Hs näd> om jag wördigt, eller min Guds
euäd, om jag ewärdigt förrättar det. Skulle
jag
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jag dZ-ej arbeta pa, att kalla minä spridda

tankar Mika,

stulle

halla
öfwerens-

jag icke föka att

M i en helig crdning, scm
stämmer med denna förrattnings helighet?
Skulle/ min Försonare! nZgot WoMa mimin

din kärlck, som dödde för
mig, och dm lyckjalighei, din död mig för«
wärfwat. la, detta ffall blifwa mitt Heli»
Faste upsat, detta stall blisiva det stora malet
nä

tankar,

för minä bemödanden. Men, HEnel hum
omöjligt är det för mig, att pä en gäng up«
nä detta mal, pa en gäng bllfwa Herre öftver minä sinligheter, och min inbildning.
Styrk därföre Du minä swaga krasier, att
kunna lyfta
jag atminstone smaningom
mig till denna fullkomlighet. Hum mycket
wärdigare blifwer da icke min beredelse till
detta heliga werk/ huru mpcket större upbygN 5
zelft
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V

staN jag ds icke känna, när jag det förMar/ och huru mycket mer glädje, da jag
det fullbovdat. Detta gifwe Du HERre!
HERre'. för dm barmhärtighets stuld. A«
gelse

men.

Cap.
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Lap. 9.
Vctraktelse för den, som under Natt»
warden tanner onda och försmadande
tankar emot Gud.

bedröfiigt är det, att jag, wid denna
sä heliga ftrrättning, stall oroas af sH
mänga onda och oheliga tankar. Min andakt
mitt sinneslugn störes, dm
tröst och glädje, jag stulle känna inför HEr»
mig. Men borde des'
r.nis Altare,
sa tankar ängsta mig? De äro wäl M.d en
vordning uti min M, en fiack pa min odödliga anoa, en brist pa den täckhet och ftlll«
komlighec, fom ffulle pryda lnig i det Högsta
Wäsendets ögon; men borde de darföre äng»
sia mig?

Hwarifran härleda sig detza jyndiga och
hädiffa tankar, som oroa mig? Jag hax <j
nog grund att söka orsaken till dem uti djefwulen och Hans ingifwelser; jag bör söra den
hos mig själf. Men däraf att jag bör jöka
or«
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crsaken till desiä tankar hos

mig

Ulf, följer

z'cke att de böra ängsta mig. Manga goda
Christne niäste känna detze talckar, och wagar
j. g wäl, därföre att jag känner dehe tankar,
blott
röklia mig bland de goda
därföre att jag känncr dem. med afffy och ic«
ke med wälbehag.

För

att tillfridställa mig med denna förb>.!7j'kande kansia, will jag undersöka humwida jag är orsak därtill, och hurn jag där«
wid flrl)auer mig. Aro de kanste en werkan
aj min nawrliga lättsinnighet, af minä falM qwickheter, as min iubildnings utsivafning.r; ja, da kunna de tillräknas mig,
lvi»
da jag tilläfwentyrs icke nog arbetat pq att
ftrsmaga denna lättsinnighet, att sty detze in-

sa

M, och Mastrankor för dche min inbildnings swärmerier. Men äro de en fölgd af

som

jagunandra lättsinniga hädistä tankar,
der minä förfiutna ar friwilligt upwäckt i min

genom

sinädestrifters läsande,

genom um-

gänge
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gänge med dem, som pä dygdjns och religionens bekostnad M wara qwicke, da bör jag
med bekymmer känna desta tankar, de äro ett
naturligt straff för min förra lättsinnighet;
men dä jag endast med bekymmer känner
dem, sä wet jag ock, att. Gud förlater mig
Om änstönt jag själf icke -fciwilligt
dem.
warit orsak tili deras upkomst; sä bör jag
dack med oro känna dem; ty de äro likafullt
sädana syndiga oordningar i min siäl, som
wanhedra mig, och nu förstöra luin andakt
och mitt lugn; men utan oro kan jag wäl'
kanna dem, da jag>ndast känner dem meb
afsty; utan oro kan jag lväl känna dem, ds
jag endast allwarligen strider emot dem, och
med omsorg fiyr hwad som kan upwäcka dem;
utan oro kaN jag wäl känna dem, da jag endast icke billigar, utan fördölner dem. HEr'

som känner

min svaghet, min Ms na»
turliga fipgttghet, min inbildnings tygellöft
swärmerier; HErreN, sM ser min iftiga, rs«en,

delW
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Zeliga

och

outlrötteliga kamp med mig själf;
wet med hwad smärta och be-

HErren, som
oordningar
kymmerjag känner detza
i mitt hjärta, han tillgisiver mig dem, om
jag ock än genom min fordna lättsinnighet
fiulle gifwit anledning därtill; och om jag är
offyldig tili detza oordningar, huru mpcket
mer kan jag icke da af Guds nad wänta
mig

förlatelse för

dem.

Jag will da icke ängsta mig

se

öfwer des-

förfmädeliga tankar, hwilka osia, like
ljungelden, genomfara min s)äl och förstöm
detz ro; jag will söka genom min Guds näd,
genom alla de andeliga medel, som HErren
mig stanker, att bestcida dem, jag will wända all min afffy emot dem, jag will fördöma dem, jag will arbeta fa att förebygga
dem därigenom att jag anwä.der hela min
upmärksamhet fä den heliga förrättning, som

Mosatter

mig, därigenom att jag upfpller

mitt hjärta med

känstor, upoffrar min
själ
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själ till idel heliga betraktelser. O min Gud!
om dcha spndiga, orena och vheliga tankar
ändäck upstiga i min själ, sä will jag med
bekymmer och oro känna dem, de ffola tjäna
mig till desto större föröomjukande och botfärdighet; men de stola icke afffräcka mig ifrän ditt Altare, de stola icke beröfwa mig
Hen frimodighet, med hwitken jag wagcir infinna miZ wid det samma. De stola ingju»
ta hos mig en helig längtan efter denna bätdär jag, renad iftän stoftet, i
M
fullkomlig obesmittad helighet kan tjana Dig
och uplifwa i min själ, en Pauli suck: Jag
anna männistä, ho stall lösa mig ifran den<
na dödsens kropp (g)? Men de stola ickeäng»
fla mig; ty jag wet, min Gud! att Du känner mitt rMga hjärta; och är willig att förlata. la, förlst deHa swagheter för Hans M,
som bar minä synder. Amen.
(«)

Rsm. i?:

2i.

Eap.
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Kap. 10.

Betraktelse för den, som icke känner
nsgon huuger eller torst efttr den he»
liga Nattwarden.

kommcr den köld jag känner i
mitt hjärta wid de.nna heliga förrättning, som lifwar sä
andra Christne
med warma, eldiga, heliga känflor? Ingen
särdeles längtan känner jag. esier denna heliga maltid, ingen warma i sälen under detz

Ztnjutande, och ingen owanlig gladje dä jag
gar ifrsn densamma. Kan jag mcd denna
kö!d ocksa wärdigt nalkas HErrans Altare?
Eller stulle jag kan Hända upstjnta detta heliga wärf, till dch jag känner en rätt innerlig hunger och törst
Ack! stulle jag
länge upstjuta det, sä ffnlle jag'wal alldrig komma tili HErrans b rd; tp j gkän-'
ner M
de.ina
lä g'an.
att j,'g
Och hwar har wäl HEr«i'c
stulle kanna den? LMge de "C,,ri't.>e, 10 n

sa

hafwa desit warma känstcr, ds de blott

ej

gifwa dem mera w«rde sn de
dä
de blott anivända dem i den
HErcen
upmuntra
otz, de nntända
Mnkte dem. De
siälen, de gisiva henne wn,gar, att hon sä
mycket lättare fan taga sin fi.:gt emot him-

meten- Men detza känst.r tillhöra dack.uier
temperamentet och kroppen, än de
len. Huru mang! g!.da Christne, mäsit icks
sakna desta känstor, emedan de ej äga delta
lättrörda temperament, och äro likwäl goda
Christne, ty deras gärningar witna om dem,
M de äro det. Ma goda Christne hafwa
icke Davids känstor/ med hwilka han mropade: Sasom hjorten ropar efter ftiskt watten, sa ropar min ftäl, Gud, till Dig. Min
själ törstar efter Gud, efter den lefwande
Gud: när stall jag därtill komma att lag
mätte ses inför Guds ansigte H). Men fast»
än jag icke kan känna säsom en David, sa
kan dack mitt hjärta wara likasä redligt, som
O
Hans,
(H)M.- 42: l. 2,3.

210

Hans, min själ Mäsä begärlig efter Guds
nad,

som

Hans.

Christne kunna wäl genom kall öfwerläggning allena arbeta sig fram
pa dygdens och religionens wäg, de handla
da icke af kansia, utan blott af öfwertygelse.
Tilläfwentprs hörer jaa ocksa till dche Christ»
ne? Och stulle jag dä icke wara Gud likasä
behaglig som de? Detze känsior, som HEr«
Manga goda

ren nekat mig, kan jag ej gifwa mig själf,
och hwad HErren icke gifwit mig, kan han
ock icke fordra igen. Nej, det är wäl en
förlust för mig, att jag ej äger deste känflor,

som

gora andra lyckliga, men denna brist
gör mig icke owärdig till detta heliga werk,
fa framt min köld icke födes af förakt och
tiknöjdhet för denna heliga maltid.
O min själ! pröfwa dä endast dig Ulf
och ditt sinne; icke dina känstor utan ditt sinnelag ställ wara kännemärket, det säkraste känne»
märket pa din wärdighet. Jag känner wäl
in»

211

ingen hunger och törsi, ingen innerlig läng«
tan eftcr denna heligi niältid; men a.sser
jag darföre denna heliga förrättning för mindre högndlig, wiglig och salig? Ertällner
jag darföre mindre den höga plikt, som al'gger Mg att sökaHEcrans bord,
en pliks,
dm jag är styldig Christus, mii» försonare,
min hogste wälgörars/ som upfordrat mig att
pa detta M underhälla ett tacksamt minne
af Hans lidande/ Hans död, och alla de stora wälgerningar, han bewist werlden och
mig? Som en plikt/ den jag är styldig mig
själf, för att upmuntra mitt tröga hjar a, för
att bewäpna mig emot werldsns ftestelftr och
mitt eget hjärtas förförelser, för att befcrdra
mitt nit pä dpgdens och helighetens bana?
Gär jag dä icke till HErrans Nattward,
känssor, dem jag
drifwen af warma
icke kan stapa i mig själf, dä min natur nekar mig dem, sä gar jag dä c.f plikt, af en
lefwande öswertpgelse om min plikt och i det

s.m

O»

rede»

redeliga Hndamäl att upfylla den
stpldig Christo och mig själf.

Plikt fag är

Jag erfar wäl ingen warm
hjärtat Md denna Heliga handling,

känsta i
och detza
känssor fordrar HErren tcke Heller af mig,
nar han icke giswit mig dem>; mm gär jag
till HErrans bord med ett sinnelag, som där
stall pryda m lvärdig M? Anser sag Chri»
stum safom min Högste wälgörare, älffar jag
honom stisöm mm wälgörare, ar det min
sastaste och-heligaste föresittts, att wisa ho»
nom min karlck, icke, mcd blotta känfior, icke med toma suckar och ofrucktsamma tärar;
"utan med TN ganffa williZ, glad-, oinstränkt
och beständig b)dnad för de heligaLagar han
föressrifwit mig; äfwen de Lagar, som sirida
emot minä karaste luMr; ?a, da wet jag,
jag kän»
att mcd all den nawrliga Md,
ner i mitt hjärta, jag dack är en wärdig gäst
wid denna'heliga mältid. Detta är det wäsendteliga, som HErren fordrar af mig. Med
f?imo«

som

«13
frimodighet nalkas jag dä HErans bord,
och med den glada öfwertygelse. lemnar jag
det, att den Allwetande, ftm ser mitt hjär»
ta,
dömer mig, icke esier mitt tempera»

som

ments wärma eller köld, utan efter min sials
sanna bestaffenhet, icke stall nefa mig nägpn, af alla de saliga fördelar, som han lof»
wat sinä wärdige
la HErre! Detta
hopp hafwer jag till Dig, wärdes Du icke.
lsta Nntt glada hopp komma pg ffmn>

D 3
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Cap. ii.
Betraktelse för den Christen, som wid
dett heliga Nattwardcns begaende

har smrka tanstor.
nog

äro minä känstor wid den

heliga Nattwardens begaende, Heta de
tsrar, i hwilka /min s)äl bartsmälter under
henna gndeliga förrättning. Den tröghet,
ljumhet och köld, hwaröfwer sa mänge Christ"
ne klagi, är icke mitt fel; men hwad wärde
nagar jag wäl sätta ps detza känflor och dessa tarar? Hn-adärodedäck annat änwitza nödwändiga rörelser- i min kropp, dem jag siälf
icke stvrer, ett witzt kittlande i minä känsiosträngar, en wäldsam rörelse i mitt blob,
ett uprcr i minä lifsandar; med ett ord, desse kanfln', öfwer hwilka jag sä mycket gläder mig, aro icke annat än witza rörelser i

min krcpp. Och kunna detze rörelser i min
kropp wara säkre bswis pa mitt hjärtas san-

na

förbattring,

ps min själs helighet och
hela

—?--

ziZ

hela mitt tänkesatts

förändring? HwO! om
goda sinliga känstor,
alle de,
woro i hjärtat sanne Christne; om alla de,
som i sitt inre kanna en wist rysning, da e<
wigheten och den Rättfardiges domstol med alla detz forfärligheter malas för deras ögon;
om alla de, som känna glada, oma och ljuft
wa rörelser i. dcras hjertan, !)ä de höra sin
försoning; om alle de, hwars hjärtan blöda
wid att med trones ögon se den blodige Försonaren pa Golgatha, om alle de, som bartfiyta i tärar, da de emottaga försoningens
pant, inför lEsu Christi Altare, om alla de,
hafwa dcha goda sinliga rörelser, woro
goda Christne, huru stor tillwäxt stulle icke da Christi rike bekomma! men dagliga
erfarenheten talar, tp wärr, emot denna tan°

som

som
sanna

Hwilka känstor, hwilken hänryckning,
hwilken andakt, hwilken eld i själen, hwilka
tarar, hwilka suckar finnas icke hos en del
Christne under Nattwardeiw begäende; och sä

ka.

O 4

snart
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denna Gudstjenst ar till ända, hwilken
tröghet, hwilken Md/ hwilken Uknöjdhet/
hwilken andelig sömn finnes dä icke

snart

hos samma Christne? Aro detze dä fanne
Christne för det de hade detze gode sinliga
Och dristar jag dä tro, ass jag är
en sann Christen, för detjag ocksn ägerdem?

O'., huru mycket kan icke detta sinliga
spelet i min kropp bedraga mig! De rörelser, ftm denna heliga förrättning upwäcker,
svalla, kanffe blott en korrt tid i min kropp;
upror i minä sinnen stannar kanffe snart,
och kimppasi hinner det stanna, innan jag,
tör häi.d.i,' a ergar tili mitt förra igen, och
blir samma syndave jag alltid warit, lika
lrög till det goda, lika ljum i kärleken till
Gud, som jag alltid har warit; och om jag
är i detta tilisiä. d, huru Uet kan jag da berdwma mig. af minä känstor? Hwad wärde
kein jag dä Ma däruppa?

M
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Det är wäl sant, detza Mnflor kunna
Ma häftiga
rörels.'r maste wara korta och fiygtiga. Mn
mitt tänkesatt, mitt sinnelaK, minä föresattfer
borde alltid förblifwa enahanda, och om de
ej blifwa det, hwad gagna da minä kanssor?
Till intet gagna de mig da. Allestädes finnev
jaa i lEsu.Uppenbarelse detza förestrifter:
helger edre hjärtan, rener eder fran all smitta
till kropp och sjal, fullborder eder helgelse
HErrans frnktan, älster icke werlden, icke eller de ting,
i werlden aro, bewiser beständighet uti eder tro, i beständigheten för°
sigtighet, i försigtigheten äterhallsamhet, i ater»
hällsamheten talamod, i tälamotzet Gudssruktan, i Gudsftuktan broderlig kärlck, i bro°
derlig kärlek allmännelig kärlck. Detza lch
ej äga nagon läng waraktighet.

som

nads reglor finner jag allestädes; men hwar
finner jag detza föreffrisier: tänk icke pä dina
spnder/ utan att denna tanka fyller din fjäl
med ewighetens försträckelser- Föreställ dig

O

icke
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icke Guds kärlek i dm försoniug, utan att
Zlädje och tacksamhets tärar wattna dina km»
der. Nej, ingenstädes finner jag detza förestrifter; HErren kan icke förestrifwa mig sada»
ne reglor, som icke sta i min magt att upfplla,
och som icke gjorde mig bättre, heligare och mera rättffaffens, om jag änstönt hade min kropfts
wätstor sä i min magt, att jag för en korrt tid
kunde upfplla dem.

Ack min själ! lät detza känflor da icke bedraga dig! Sa goda detza känstor än äro i sig

sä mycket de an kunna bidraga till befordran af dina gudakughets öfmng ,r och din
Christendom, sälitet kunna dedack alle.,aulgöra
din
Gör ej deiina förhast,:de flutsatts: sä ömt röres din känsta, da du hörer religionens röst, sä ömt blöder ditt hjärta, da du
tänker pädin Försonares lidande, sa bittra täsjälfwe,

rar utgjuter du, da du betraktar dina synder,
Msä är du en Christn:, all sä är ditt hjärta förbättradt och din själ helgad- Nej, jag kan ej
göra

'
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göra nsgon annan slutsatts, än denna: alltsa
har du ett ömt och känsiofullt hjärta, som ge>
nom HErrans näd kan danns till ett Tempel

för religionen och dygden; men drager jag därafden stuifttts, att det allaredan fatt denna
ning, sä bedrager jag mig.
Nej, HErren har ej anwisat mig detze
känsior sasom kännemärken, hwarefter jag stulle pröfwa min Christendom. Men detza kännemärken har han anwisat mig: Den, som mig,
älstar,han haller min ord: därpä wete mi, att
wi älffe Gud, da wi hälle Hans bud. Detta sr
kännemärket pa min kärlek till Gud, att jag
haller Hans bud, detta är saledes kännemärket
pa min Christendom. Icke witza rörelser i minä sinnen, i mitt blod, i mine wätssor, icke ta«
rar eller suckar, utan kärlek till Gud, och en
kärlek,
wisar sig i lydnad: därpH wete wi

som

att wi älffe Gud, dä wi Me Hans bud. Will
jag saledes weta, om jag är en Christen, eller
icke; om jag stär i näd hos Gud, eller icke: om
M
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jag wld demm heliga förrättning har orftk att
hoppas eller att ftukta; sä mäste jag owäldigt
vch allwarligt undersöka medhwad lust, med
hwad ifwer jag upoffrar min egen witja för
Guds wilja, och min wanatts lagar för HEr»
rans Lagar, da ffall mitt samwete Ma min
dom, och denna dom ffall str mig blifwa en rik
källa, antingen till min bedrvsivelse eller till min
fägnad. Lycklig är jag, om mitt famwete rätt»
fardigar Mig, lpcklig, om jag h-s mig Mnner
denna kärlek och denna lydnad; da driftar
sfwen att fagna mig öfwer minä warma goda
känflor, ochtacka min Gud, som ffipade dcha
känflor i mitt hjärta, och genom dem gör mig

ls lpcklig och sä fäll.

-

Z3i-

Bihang
Om

Skriftermäl.

Alstt

so«

ffrifteriuäs, detta gudeliga bruk,
i Christaf wara fäder blifwit i
na kyrkan, af mänga mMrukas, sä att det
länder mänga tili en syndig säkerhet, och dä
det orätt förstas, kan wagga syndaren i sömn,
i stallet för att upwäcka honom afdenna sömn,
är en sanning, pä hwilken jag icke ett ögnablick kan twifia. Huru manga inbilla sig icke,
att, änffönt de gä orene och ohelige i strift
termälet, de dack gä gansta rene, helige cch
rättfärdige därifrän? Huru mänga tro icke,
att de med all deras wanart och obotfärdighet, hafwa sunnit en nädig Gud för HERrans Altare, sä snart de endast i strisiermälet emottagit tillsägelsen om sinä sunders förlätelse? Hwilket olycksaligt Mfbedrägeri! Hu-

ru insöfwer det icke syndaren! Hwilket ogenom»

nomtrangeligt
gon, att han

täMse dr.iger det för Hans öhwarken scr de lägor, som swäf-

wa öfwev Hans hufnud, eller ben afgrund
som är öpnad under Hans fötter. I det falsta hopp, att alla Hans forra synder nu äro

afplanade, tror han, att han sa mpcket säkrare äterigen kan begynna nya utswäfningar,
vch dä detza nya utswäfningar börja beswära
Hans samwete, behöfwer han end.ist ä nvo
striftestolen, för att äter fa förlätelse för
dem. Saledes blifwer deNna gndeliga hand»
ling, endast af oriktiga begrep därom, twärt
emot sin assigt ett medel att gifwa samwetet
en falss ro, och wärt fördärf en ny stprka.

Männe jag sägcr mer, än hwad dagliga
erfarenheten, -tp wärr! bekräftar? Betrakte
wi en del af de Christne, som är frän är
besöka HErrans bord; Huru andäktigt infinna d< sig icke uti striftevmälet, huru förtröstansfulle höra de icke sinä spnders förlatelst, Hurn glade framträda de icke till HEr-

rans

25
/

rans Altare,

mcd

hwad samwetsro gä de ic-

ke dariftan, hurn förnögde mcd sig själfoe
söka de icke sitt hem, hurn ftimodigt tacka
de icke där HErren, emedan de nu, sonl det
he.er, försonat sig mcd sin Gud; men la
Knapt är
otz nu följa dem ett steg
de:'.na gudeliga förrättning med alla sinä före-

och cf.erföljande andaktsöfningarfull'
bordad, sä bigynna de aier -samma usräfgnende

ningar

som

förnt.

Deras wanart har liksom blott hwilat, för att ä nyo kunna utbryta med sä mycket större wald. Hwad dom
mä wi billigt fälla öfwer dehe Christne? Hafwe wi ej god grund att tro, det de anse
ffriftesiolen sasom ett sörsonings rum, till
hwilket de utan botfärdighet, utan änger öfwer begmigne synder, utan fast upsät att taga sig till wara för nya, utan werkande,
krasiig och frnktsam tro kunna taga sin tillfiygt, och där aflägga hela sin förra synda-

stuld, beftias ifrän det straff, hwarmed HEr-

P
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rans

rättfärdighet

hotar sinä

lagars

öfwer-

trädare, samt pa detta sättet lätta sinä samweten och tillfridställa sinä hjartan i anseende
till den försiutna tiden; den ffuld de härefter
adwga sig, kän alltsä högst räknas iftän den
tid, dä de sista gangen besökte HErrans bord.
Storo Gud! huru mycken konst anwände wi
däck föb att bedraga otz siälfwe, och styla afgrunden föt otz? Matte jag ds wara lycklig
nog att kunna rädda dei)e Christne fran henna farliga willfarelse, och öpna deras ögon
för den afgrund, hwilken de hasta till mötes.

För att upna detta ändamäl, maste jag
wisa hwad wärt wanltga ffriftermäl egenteligen är, l hwad afsigt denna gudeliga hand»
ling är bibelMen i Protestantista kprkan,
och hwad detz sanna werkan är, eller efter

Jag säger,
de gamles afsigt borde wara.
efter de gamles afsigt; ty det wete wi däck
wäl alle, att striftermalet hwarken är förord«
nadt af Christo eller Hans Apostlar. lEsus

Chri-

27

Christus

ntdclade Nattwavden at sine Lärjungar utan nägot föregaende ffriftermZl. lE'tt
Apostlar kommo i ftljande tider tillsammans
och forrättade detta heligi wer? tlll ea tc.ck'
aminnelse af sm Försonares lidcinde, utan nagot förcgäende ssrifter-uäl. D.'t äe
sorsi i sednare tider, som detta bruk
infördt i Christna kyrkan. Men är det hwat"
ken blifwit förordnadt af Christo ellet Hans
Apostlar, sä är det icke ellev af samma wigt,
dm heliga Nattwawen själf.' Dmna
gudeliga förrättning är sakdes icke alldeles
nödwändig, men kan dock wara nyttig. Den
fordras just icke till ett wärdigt begä nde
ben heliga Nattwarden, men kan däck wara

sam

som

as

en nptzig förbcredelse att wärdigt bcgä dendä jag
Detta tcrde man fullkomligt
föreställt denna sirrättning i de ätstillige de«
lae, hwaraf den bestät. I äldre tider bestod
striftermalet af trenne delar:
ä Communitantens sida, förmaningstal och aflösning ä Lärarens sida.
Det
Ps'
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Det första siycke man fordr.ide till ffriftmnals förrättningen, war syiidabekannelse.
Detta bruk har sin uprinnelsi fran Christenhetens alsta tider. Da nagon begätt ett uppenbart brott, hwarigenom han wäckt förargelse bland menigheten/ blef han till straffför
den gifna förargelsen pa nägon tid utestuten

ifran menighetens samfund/ och da han ater
stulle upkigas i de Christnes församling jgen,
mäste han inställa sig uti en stsllning, som
misade botfardighet och anger, bekänna för
menigheten sitt brott och afbedja det. Detta
urgamla bruk förtjenar icke.att tadlas, detär
grundadt uti «n Incobi förmaning: bekänner inbördes syndcrne den ene för den andre,
och beder för Eder inbördes, att I helbregde
warden la). Detta är ett förträffeligt medel
att bibehalla ordning, och att atnunstone fötebygga utwärtes grofwa och förargeliga laster-

bästa bruk kan efter hand ge«
mitzbruk marta och blifwa stadligt. Det
bästa
lac. 5, ib.

Men det
nom
(a)

basta bruk,

som

efter fin första afsigt Me

besrämja ordning,, kan genoin initzbruket blifwa en anledning till de nesligaste oordnin»
gar; alltsä ock här. Statsklokhet, regerings»
lystnad och girighet förwandlade denna offentcliga spndabekannelse till enstild. Nu stulle
wille bcgs Nattwarden, för st i
alle de,
ssriftestolen bekänna alla sinä spnder for Prästen, och man inbillade den enfaldig,e, att för
den synd han icke bMnde, kuude han icke
eller wänta förlätelse. Detta bruk, och dencmnu wanhedrar den Ro«
na lärdoin,'
merffa kyrkan, afssaffade wäl den salige Luther, mm behöll dack ffriftermalet, säsom ett
godt tillfalle för Communiccmterne till upbpggelse. Mihbruket hlef assaffadt, men saken
bebehölls, emedan den utan mitzbruk kunde
wara nyttig. M.m upräknade nu icke mer
hwarje sarffild synd man begätt i sin lefnad,
utan upläste pa nägra Men en allmännelig
spndabckännelse, hwarigenom man tiWnnn

som

som

P

3

gal
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gaf sin botfärdighet, sin ödmjukhet för Gud,
rch sin längtän efter Hans näd. Detta bruk
kan M i sig själft icke tadlas. At hjärtats
känssor utgjuta sig mi ord-och ätlMuor,
kNn wäl i'cke tadlas: Men hctz nytta Mgir.
jag icke eller mycket prisa, Dt jZdant allmänn<iig' ftrmulär/ som man i sin ungdom lärt
utantill, hu?u kunde det wara sH inrättadt,att

te! paSche till hwar särffildt männiffas tillsta ld? Mffnne man icke ofta beffyM sig för
fe!, Yem man icke begqtt? Manne munnen
ke osia sade sädant, hwarpä själen intet tänkte, cch hwarwid
ägde nägra känl
sioy? Och
kunde detta bruk blifwa ffadligt,
annars i sig siälft war offyldigt.
Detta bruk har därföre ester hand blifwit aft
lagdt hos oH, i wäre kyrkor kunne wi nu icke

som

längre anse det som en hel
ech därwiy är ingen ting

af stristsrmälet,
förloradt. FZr
Gud kunne wi bekänna wära spnder i war
ti.stighet, wi behöfwe ej att med munnen bekän-
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känna dem i strifteftolen. Denna handling
är dehutom sjalf en stillatigande
nclft. I wZre kyrkor kunne wi säledes blott
räkm twänne hgndlingar till striftermälet/e,'t
förmanulgstal till Communicanterne, och en
aftösmng eller «n tillsägelse a Guds wägnar
om syndaförlatilsen.
nödigt att bewisa, det
ett FK?maningsta,l, som undcr Skrisiermalet
halles till Commnniyanterne, är nyttigt. lag
will wäl icke saga, att det är allheles nödwändigt, eller, att det är lik.i nödwändigt för
alla. Det gifMs Christne, som fjälfwe, utan
främmande hjälp kunnatänka, som wid sinä
betyaktelser knnna fäga sig jMf.ve
det samma, ja, kanffe ännu bättre an mange
Lärare kunna göra det; men det samma gäller ju äfwen om ware offentelige tal, och ffulle detze därföre wara onyttige? Wete wi icke
alle, att den
rösten werkar starkare,
sn den döda? Den eld, den lisiighet, med

Det är wäl icke

ensamna

P

4

hwil-
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hwilken Läraren stamställer sinä upmuntringc>r, de heliga känssvr han sialf erftr under
de, samme, huru dela icke de sig tiil ähörnrnes hjärtan? Och huru mycket mer böra de
da icke werka, pa en tid, da själen är stämd
till heliga känstor? Om det än icke är allde<
les nödwundigt att hslla dcha upmuntrings'
Ml till alla, sä är det dack alltid nyttigt.

Npttigt att de betraktelser, som i war ensamhet äro päbegynte, ater i HErrans hus blifwa fortsatte, nyttigt, att den själfpröfmng,
st:n wi i war ensamhet anställt öfwer otz själfpa nytt hos otz blifwer instärpt;
wa,
npttigt, att wi ärhindras om denna heliga förrättni.,gs wigtzga afsigt, om det sinnelag,
hwarmed widärwid stole infinna otz,, om de
sördelar, som ett wärdigt, och de osalige fölgder,
ett owärdigt Nattwardens begaende
nödwändigt otz tillstyndar. la/ kunne wi wäl
för osta päminnas om wara plikter, for osta
upmuniras till heliga upsät, för osia i dem

som

styr-
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siyrka?, bland a!!a de mägtiga frestelftr, so,n
omgifwa rh, dagligen göra wald pa
war dygd och wär rättDffenhet? Och när a«
ro wäl detze ärhindringar, detze upnnintringar
nödwandigure för otz, än just pä den tid, da

wi insiälle osi för HErrans
för ajt
görä dcn Ewige wara löfcen; och om de än
icke äro alldelcs nödwändige, sa aro de dack
alltid nyttige; aro dc än icke lika nödwändrge för alla, sä aro de dack nyttige för alla.
Ingen förnusiig Christen kan saledes tadla
denna del af detta gudeliga bruk; att tadla
det, är endast ett bewis, hurn litet wi kanne
männistan och detz swaghet. Den baste Lakare brukar en främmande Läkares hjälp wid
sin sjukdom, stulle en förnuftig Christen dä
wäl mindre behöfwa en ftämmande
tran och paminnelse till sin själs helande?
Men jom denna delen af detta gudeliga

brnk icke

ager nagra swärigheter,

dem/,

Ma

som

en ära i att

P

5

hos

sinna swäriZhe<
ter

ter i all tinZ,

striftermalet

sa finner

sa mycket

den andra delen af

fiera svarigheter, jag

menar den syndaförlatelse,

nas

som

här förkun-

Communicante,rne. Jag kan icke eller
neka, att detta bruk, da det oriktigt förstas,
i sömn,
likasa mycket kan wagga
som det föregäende upmuntringstalet kan tje«
na att wacka det. Ganffa mange äro i den
olyckliga inbildning, att Lararena hafwa en
witz sig öfwerlaten magt att forläta synder,
och att alla synder alltsä Maste wara dem sirlätna, ds Lärarena enhast förkunnat dcm deras /ynders förlatelse, Hwilken olycklig fördom! Har den biftll i fornuftet eller i up<
penbarelstn? Jag wZgar wäl pasta att den
ingen grund har, hwarken i det ena eller den
denna tanka waandra. Jag finner
ra m Guds befpottelse. Den Lärare, stm
pssta? sig hafwa magt att M Guds wsgnar
forläta fynher, är en Guds bespottare, och

snaran

den Christen,

som

inbillar sig, M HErrans
tjena-

tjenare kunna i Guds sialle förlZta
dctz synder, är en Guds bespottare.

honom
Dem

som

förolämpat otz kunne wi förläta deras
förseelser, det är nar plikt; men däraf följer
likwäl icke, att HErren förlätit dem de sinnma. Wi kunne icke Mätä nägon de förbrytelser, han bcgatt emot andre, och huru
kunne wi da förlam honom de brott han begätt mot den Mrahögste? När nägon beröfwat ch wgr sörmögechet eller söpkleimt wart
goda namn, stulle wi da tro, att HErrans
tjenare pä wara wägnar kunna tillgifwa ho?
nom detza förbrytelser och wi därigenom för?
lora war rättigh«t att handhafwa wara for»

Och när Läraren förkunMt en synda?e sinä synders förlätelse, sa st Ne den O'
ändelige icke widare- haswa att fordra utaf
honom; Guds straffande rsttfärdighet stull?
da strap förwanblas i nad och barmhärtig/
het? HwMen motsäge,lse! Hwilka orimligheter! Wi tro annars alltid, att det endast
dringar?

till-
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tillkommer den,

som

blifwit förolampad,

att

de förbrptelser man tillfogat honom,
och likwäl kunne wi tro, att Läraren siulle
hafwa magt att' ftikänna syndaren ftan de för»
brytelser, han begatt emot den Oandlige?
Kunde wal HErren updraga en männistä
denna myndighet, denna del af sitt Oflverdo-

förlata

mare-ämbete? Den som i Guds stad och stäl»
le stulle förläta synder, borde atminstone äga
en allwetenhet/ som tranger sig till hjärtats
som känner siindens storhet och graden af dch siraffwärd!ghet, updagar upriktigheten af war botfärdighet och redligheien as
wara förnyade upsat. Härpa beror det, om
en sadan förlatelse nagonsin är möjelig; utan
detze upsät o t bättra sig kan HErren siälf icingen männike en gäng förlata. Men
stä äger denna allwetenhet och denna kunssap
om männistö-hjartat, jä kan ock ingen männistä föresta detta HENrans domare-ämbete-

som

Blot-
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Blotta sunda förnuftet sager otz saledes,
att icke Larareua i Guds Me kunna förlä'
ta synder, och hwarifran härleder sig da denna tankcm? Huru har den mkommit i Chri«
sti kyrka? Wi irete M, att denne föröom
upkommit i den kyrka n, hwars öfwerhufwud
sätter sig i Guds tempel och säger: lag ar
Gud. Da salig Doctor Luther begynte religions-förbattrtngen, utränsade han wäl den
grofwaste surdegen, men bibehöll, som enklok
man, de bruk, som ej woro skadlige, som,
renada ifran öfwerlro, kunde wara gode och
nyttige, <om, oin de ej woro nyttige, ätminstone ingen ffada gjorde. Däraf hafwe wi
wära ännu bruklige Chorräpor, lrart ffriftermäl och den tillsägelse om syndernas förlatelse, som ännu bibehalles i wär kyrka.

Detta bruk, da det endast rätt förstäs,
är icke stadligt, icke nagot Gudi wanhedrande, twärtom wägar jag pastä, att det ärnyttigt och upbpggeligt. Men jag tror ocksa, atl
det-
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som

detta bnck,
af de enfaldige sä osta orik<
tigt förstäs, är byggdt pä en oriktig grundwal. Wiäbecope otz lEsa befallning: hwilkom I fötläten synderna, dem äro de förlät,
ne, och hwilkom I bchäilen dem, dem äro
de behällne (b). Wi berope otz pä lEsu
befallning: allt hwad I binden pä jorden,
det stall wara bundet i himmelen, och M
hwad I lösen pä jorden, det M wara löst
befallning,
i himmeten (c). Detta är
gift
han hade gifwit Petrus: lag
wa vig himmelrikets nycklar, allt hwad du
binder pä jorden, det ffall wara bundet i him»
melen, och allt hwad du löser pä jorden, det
stall wara löst t himmelen (d> lämföre wi
detze Men med hwarandca, sZ säga de nägot hett annat, «n man wille att de stulle
säga.
(c) Match. 18, 18.
(b) loh. 25- 23.
(d) Match. 16, 19. Det talcsnttet att bmda och
lösa med nycklar, kommer af de gamlcs satt att

som

samma

siuta männiffor i kädjor eller remmar. hwilka
Med wisia nycklar tlllsiötos eller öpnades.
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säga. lEstls Chrisius gifwer härigenom Lärarena tillatelss att förläta spnder, men hwilka snnder? Ar det alla spnder i allmänhet,
eller witza bespnnerliga spnder. Denna fräga förtjenar att owäldigt

undersökas.

Den första befallning, som Christus gaf
Petrus, och i Hans namn alla Christlige Lärare, hwilken är af
innehäil Med dm
befallning han sedän gaf de öfrige Lärjungarne, är denna: lag stall gifwa dig himmelrikets nycklar, allt hwad du binder pä jorden,
stall wara bundet i himmeten, och allt hwad
du löser pä jorden, stall wara löst i hemme«
len. Hwad ar meningen af detze orden? Huru widt sträcker sig denna befallning? Wi
kunne lätt första den, om wi endast wilje
förstä. Christi kprka blifwer af Chrisius och
Hans Apostlar icke sällan liknad wid ett hus,
men ett hus kan icke siä öppei för alle, för

samma

och gode utan äMnad. Ett hus mnyckste förwacas med läs och npcklar;

vnde

lar
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som

lar maste auförtros at Förwaltaren,
ef.er
r:n,ständigheterne, kan öpna för somlige och
tillstäuga för andre, cch därföre mZste wara
den rätta Hus-Hcrren answarig, Lärarena

aro detze Förwaltare öfwer Guds och lEsu
Christi Församling. Dar ffall mmi halla
otz stre, sager Paulus, att wi äre Guds tjenare

och ffassare till Guds hemlighet (ei.
Dche Christi tjeuare, detze ssaffare till Guds
hemlighet, haf.va af Christus fatt magt att
mcstuta uppenbare hallstarrige spndare ifräll
Christi 'kyrka, och sedän de aflagt prof af sin
botfärdighet, ater uptaga dem däruti, M efter som menighetens allmänna wäl ftrdrar.
Att Lärarne fätt denna mylidighet af Gud,
att de äga, och nödwändigt mätte äga den,
är begripligk. lEsu kyrka är, lika som borgerliga Samfundet, ett sällffap,
bestär
ätstilliga',
noga
men
däck
af
med hwarandre
förbundne lemmar; lika i borgerliga Sam-

som

som

fund
(e)

i

C«r, 4:

1.

fund en ond medlem kan utsstängas iftän det«
ta Samfundets fördelar, likasä är det ixk i
det andeliga. Pnilus förmanar därstre Corinthista Fötsamlingen, att utestuta en sadan
förargelig medlem ur sitt samfund: Edcr be»
römelse sr icke gcd, sagsr han, weten I icks,
att litet surdeg försyrer hela degm? Ränsee
fördsnffull ut den.gamla surdegen lf); sami
fiere excmpel härpa sinne wi i Apostlatnes
strifter. Och att Församlingen i allmänhet,
vch Lararena i synnerhet, säsom Församlin«
gens staffare, hnfwa magt, dä en sädanför.»
argelig medlem förändrar sitt lefnadsM, och
wijar änger öfwer sinä begängna förbrptelser,
att förläta honom dem och äter uptaga ho,«
nom i kprkans samfund, är likasä begripligt.
Dä en sädan Christen, som wäckt förargelse,
spndat mot Församlingen, kan FörsamlinZen
ock förläta honom det, sä wiha d»t emot hem
Ne blisivit begäligst.

Q
(f)

l

se?. H:t, 7,

Ve>
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Detta är ock

endast lEsu

mening; delta är «ndast den magt,han updragitLärarena dä
han säger till Petrus: lag ffall gifwa dig
himmelrikets nycklar; allt hwad du binder pa
jorden? det stall wara bundet i himmeten, och
allt hwad du löftr pä jorden, det stall wara
löft i himmelen, och till sine Lärjungar: allt
hwad I binden pa jorden, det stall wara
bundet i himmelen, och allt hwad I lösen pä
jorden, det stall wara löst i himmelen. Det
är med andra ord: när I utestuten en last°
sull och förarZelig medlem utur Guds kyrka,
sa will icke ellcr Gud Änse honom som en
medlcm i densamma, och da I ater förlaten
honom Hans sörbrytelse, ater intagen honom
i Edert sällstap, sä will ock Gud
honom

anse

för medlem i sin kprka.
Denna förklaring är icke en blott förmo«
dan, den är grundad i det sammanhang, uH

hwilket Christus gaf sinä Lärjungar denna
befallning.

AnledniMn M

benna befallning

sinne
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sinne wi uti Match.

18: 15-18. Om dm
broder spndar dig emot, sägcr Christus, sä
gack och straffa honom smellan dig och honom
allena: hörer han dig, sä haswer du wunnit
tag
din broder; mm hörer han dig icke,
annu med>' dig en eller twa: pa det all sak
ffall bestä wid twä eller, M witnens mun:
hörer han dem icke, sä angif det hos Församlingen: hörer han icke Församlingen, sä
häll honom för en hednmg och Publikan; det
är/ hörer han icke Församlingen,
ho»
nom icke längre för en medlem af Eder kyrka. Sannerligen säger jag Eder: allt det I
binden pa jorden, det ffall, wara bnndet i
himmeten, och allt det I losen pH jorden,

sa

sa anse

löst i himmeten. Hwad lärer
otz hela d«tta sammanhang annat, än attlE'
sus Christus här endast updrager Lararena
myndighet att halla ordning i Guds Församling, och utestuta dem fran kprkans gemenffap, som/ oagtadt alla päminnelser/ likwäl
Q 2
framdet ffall wara
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sramhärda i dcras förargeliga lefliad, samt
att äter uptaga dem i kyrkans samfund, da
de bätlrat sitt lestverne. . Men att i Guds
Me förläta synderne, den myndigheteil har
Christus icke updragit dem; lEsus Christus.
kunde icke utan Guds bespotlande uphöja

männistan pä Guds domstol.
Ester meningen af denna beftssning till

Petrus och

de öfrige Apostlarne böre wi ock
nu nödwändigt förklara den befUlnnig, soin
Christus gaf sinä Lärjungar esicr upständelse: hwilkom I förläten synderne, dem äro

sm

de förläme, och hnilkom I behälleil dem',
dem äro de KlMne. De fovHa dem deras
fynder,
de, efter afiagvt prof pä förbättring, antingen läta förblifwa inom Fcrsamlingens Me, eller äier uti den samma uptaga;
de förläta icke deras synder, hwilka de för

som

alltid läta iftan Församlingen blifM utesiutne. Annan fyndaföMelse har Christus icke
tilWdt Liannet, om den enstildta syndaförlätel-
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läielsen talnr han

icke,

Man finmr icke
Kr nagonsin att den blifwit meddelad
A»
postlarne i kprrans första tider; blott dm
myndicheten utöfwade de, efter Christi beftllmug, att de utestöto owärdige lemmar. ur Försa:nlingen, eller efter aflagda prof pä deräs
bolfardighet, äter intogo dem i detz samfund.
Dche woro de nycklar, fom Christus lEsus
ar.förtrott dem till himmelriket, eller sin kyrka.

as

Men hwad betyder dä den spndaförlä«

telse, fom förkunnas i ssrissermalet? Hr den»
na syndaförlatelse da icke en Guds bespotteb
se? Ar den icke ett förmatet ingrep i Ofwerdomare-ämbetet, som allena tillkommcr ben
Oandlige? Nej/ det är alldeles icke meningen, att wi i Guds ställe stole förläla syw
den; ulan pä Guds wägnar förwitze wi den
bo!färdige NattwardsMen, den, hwars hjärta hyser en sann änger öfwer sinä synder,
med en lefwande, werksam och ftuktsam tro
Pä ChrWm, med fasta, heliga bättrings

före»

föresattser, honom förwitze wi pa Guds wägnar, att HErren är honom nadig, att han,
i kraft af Skriftens utsago, kan wänta en
försonad Fader, att HErren förlatit honom
alla .Hans synder. Wi säge därwid ingen
ting annat> än hwad Nathan fordom i HErrans namn sade till David: HErren hasiver
borttagit din synd, du ffall icke dö (g). Dem
na försakran, som endast ster med det wilkor, att Nattwardsgäsierne hasiva de egensta-

som

fordras för

att blifwa delagtige af
HErrans nad, denna försakran är ingm
Guds bespottelse, den utgör en af de ämbetsMter, som äligga otz, säsom Ehristi tjenare,
staffare till Guds hemlighet, säsom
Sändningebud i Christi stad. I kraft af det,
Per,

sasom

ämoete otz anförtrodt är,

stole wi icke allenast

förkunna Lagen/ utan ock Evangelium, icke
allenast hota de obotfärdiga, utan ocksa trö«
sta de botfärdiga. Hwad Paulus befaller alla
.Christ(g)

2

SiNN. 12: 13.

Christna i allmänhet, det gäller förnämligast,
om Lärarena: förmaner de osedige, tröster de
klenmodige/ hjälper de swage, warer saktmodige mot hwar man (h).
Det är sant, jag tillstär det, dennasörsäkran är icke lika nödwändig för alla; wore
ben alldeles nödwändig, för att wärdigt äi>
njuta detta heliga Sakrament, sä hade wät
lEsus Christus eller Hans Apostlar i detta
hänseende gifwit otz nägon bifilliling. Mett
kunne wi neka, att detta bruk >ju är upbyg»
geligt? Kunne wi neka att det ju innehallev
tröst och tillfridställelse för alle dem, hwars
hjärlan äro sä bestaffade, att de med sull föc<
witzning kunna emottaga denn.i tröst? MeN
ingen tröst, ingen tillfridställelse kan detta för-

kunnande af

wara för
dem, som utan botfäcdighet, utan tro, utan
upsat att bättra sig, nalkas HErrans Altare. Sälänge de ännu Wa sinä synder,
syndernas

hwh(h)

l
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deras synders straff ännu öfwer dem.
HErren kan ej förlata sada ne deras synder,
och den förwitznig om föMelse, som Läraten'endast med wilkor gifwer dem, kan ej
afplana dem. O! om wi da
känm
dm glada förnöjande wiHeten, att wara syn»
der äro förlatna, och wära mitzgärningar ctf«
planade, wilje wi trösta otz af den frikännelse, som Läraren pä Gllds wägnar förkunnar
vtz, sa maste wi först i war ensamhet upfylla

hwilar

en Pauli förmaning: Pröfwe männiffan sig
själf. Lätom otz pröfwa war botfärdighet,
war tto, war kärlck, wart upsat, och dä
wart samwet« härutinnan icke fördömex, dä
är wär förtrösian gwndad/ annars icke.

ÄBÖ,

SrM i

VMpckeriet i7M.

