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Ingängen.
W3t sörhardadt hjerta, et förstockadt sinne

ar w,'l den härdaste af alla Guds domar,som en menoissa i detta lifwet kan falla
uti. Hwad för annan plZga Gud wii j timmelig
mZtto straffaen syndare medhar pa jorden,hwad
ris ock Gud wil- bruka at sis de ogudqktige med,
ehuru HHrdt det ock mä wara, ar det dock intct e«
mot det straffet, när Gud Mr en syndare med
förhckrdeljens dom, dä han lemnar honom i et
förhärdadt sinne. Dä clr han det aldraolycksali»
Zaste kreatur pH jorden; dä gär han allaredo här
i liftvet sasom et helwetes ämne, sssom en brandsom ckr beredd til elden, sasom en nWgernings'
man, som fädt sm dom. Salighetenes medel dem
han mtslbrukar, ckro aldeles fHrspilda pä honom;
Guds, Ords förmaninZar aro förgäfwes/ Guds
Andas werkningarmed Orbetaro onyttige;dä «e
ban kanstolos i sin synd, dä är han blind i sin o-
locka, och fär sa icke ögonen öpne, utan i en for«sträckelig förtwifian här, en försmak af heltz>etet,
eller i en olidelig och ockndelig pina efter tiden.
Se pä Pharao och alla de plögor hwarmed hanblef straffad, de woro alla at se förssräckeliqe, me«
denosynliga plagan war Hans wärsta straff; Hansharda hjerta war Hans härdasse pläga; böldernepa Hans kropp, ohyran pa Hans lekamen, pesti'
icntian t Hans land, woro alla HZroa Guds do«
Mar; men alt detta kunde öfwerwinnas och upi
ssttas/ alt dsttst kunde atminsione uphsra och fH
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en men den wärsta plsgan Jade han i sig
sielf, den wsr,sta böid war i Hans hjerta, den wlir-
sta Hans siäl, den wärsia pesi i Hans sin«
ne, Hans förhärdelse. Mt wamet blef wändt til
blod i Hans land, war en stor olycka; men at hier-
tat war wändt til sten i Hans lif. pä andeligt sätt,
det gjorde honom först ratt olyckelig. O Gud be-
ware en hwar af oh för det sirajfet, och när and»
teligen war ondsta ar sa stor, at strassmäste Ma
derpä, sä straffeGud pä hwad sa'tt han finner för
godt, at wär Ml derigenomkan raddas, men för»
stona oh för förhärdelsens dom! ia Gud wil ock
stona oh derföre, ty han härdar aldrig nagon, u«
tan den som först harvat sig sielf; Wille wiallenast
wakta oh för förhärdelsens wag, sa komma wi al«
drig iförhärdelsens dom. Männistoma löpa sielf:
we deruti; det som en lang tid ar deras synd lä-
terGud omsider blifwa deras straff, och later dem
hafwat sasom de lagat. Som liu förhärdelse är en
«f de hardasie Guds domar, sä ar amnet om för«
härdelse wii?erligen etafdebedröfweligasie stycker
man kan handla om,den sorgeligaste punkt t wsr
Thsologie; dock sä bcdröfwelig han ar, sa nöd«
/vgzdig «r den at handla om, bäde för at ätwar<

syndare, at de icke gä ft wiva, icke töfwc» sä
länge l deras wnd, as de omsidcr draga denna
.Guds rättfardiga dom öfwer sig, dch störta sig i
dctta förzfläckellga siraff; sä ock för at underwisa

nissorna om ftrhardelsen, hwad den <lr,
hwaraf dcn kommer, och hwaruti den bestär; ty
dct är wist, man kan aldrig sinnare falla i förhär-
delse, <m nar man icke wet hwad förhllrdelse ar,

och



och saledeK icke kan proffa sig sielf, huru nara
man den a'r; icke kan i tid taga sig til wara och
lvända om, icke kan märkä huru den nalkas alt
mer och mer. Ty det ordet förhckrdelse, förstockel"se, et förhardadt hierta later sä fsrffr<lckeligen i
öronen; och just förty det läter sa härdt. wil in«
Zen tro det om sig at han stär i fara derföre; och
de som äro det närmast tro det aldraminst, ty
detföljermed förhärdelsen at öaonen tilstutas,och
den andeligakanstan alt mer forstvinner. Derfö,
le fiilne wi sä ofta i.Skriften, at Gud sä hierteli'
gen warnar ost och M bewekeligen förmgnar ost,
at icke dälw dcnna sat för sa omöjellg, och icke
at tanka: dertil hörer sä mycket, at wi aldrig kun-
ne komma dermi; men-ar se otz wäl före, och i
tid taga til wara, at wi icke med rinqa akta<
de synder nalkas til förhärdelsm. Paulus wil at
»vi fiiteliZen ffole warna oh sielfwaoch andrader»
ftre: förmaner eder sselfwe a'la dagar sa länqe
det nämnes i dag, at ingen ibland eder bliflver
förhsrdad genom syndens bedräqelse. Edl. <: ?.

jaredan i dctGasttlaTestamentet har Herren sn »f
genom Dahids mun troliga ätwarnat on derfö»
re, Ps. ys:B. I dag om j Kaiis
stocker icke edor h/erta. Den Psalmen hwar rf
deha orden aro tagne, är en af de bew keli aste
Davids Psalmer, och derjemte derföre mHrkn,är-
dig,at icke aNenastludarna vlägade stcklwigl bm»
ka denna Psalm i deras oGntcllga Gudsl e.,st,
at dermed upmuntra sig til Guds lof och pris: u»
tan wi sinne ock, at de förste Christna vawa
gjordt den til sin söndaas Pjalm, och pä deras

A; .
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Velgechzgar brukat den säsom sin morgon-bön i
församlingen, at upwäcka sig nelfwa och hela
församlingen til anbakt ock borfsrdighet, i anled»
ning bäde afPsalmens begynneise/'Kommer,ls-
"ter os glädzäs Herranom, och frögdas för war
"saliZhers tröst. Lckt ost mcd rack komma in för
"Hans Ansigte: och frögdas förHonom mcd Psal-
"mer:e. v. i, 2. Kommer, läter osi tilbedza, och
"knäböja, och nederfaUer för Herranom den oh
"gjordt hafwer; ty Han är wär Gud, och lpb
"Hans fosterfolk, och Hans handers fär " v.6,7.
Gäsom afwen af det öftiga Psalmens, rörande
innehäll: hwilken sed den Engelsta församlingen
<lnnu hit intils hallit i bruk,at begynnafin offen»teliga Gudstjenstmed denna Psalmen, sösom et
tväktare rop at upwäcka Hagen, och sasom en siip»
sten at starpa andakten med. Men är Psalmen t'
sig sielf rörande, sa är Psalmens sammanhangsnnu mera lnärkwärdig. Sedän David upmun»
trat til andakt wid Gudstjensten och Gud< Ords
handledning, zärban en warning för den stadasom följer af et wardstöst ochkänstolöst Guds Ords
hörände: i dag om j Hans röst hören, la förstoc«
ker icke edor hjertan; dä han i dcha och efterföK
jandeord gifwer otz bsde en beffnming pa förhär-
delsc, som ock ez'empel pa bestrffningen. lag
sager en bestrifning pä förhärdelse, nemligen, at
den kommer af männistan sielf: furhckrder icke e-
dor hjertan; altsä Hr det männissan sielf som för»
bärdar sig-, anffönt wi hafwa talt förut om för<
härdelse som en Guds dom , som et straff afGud,sa tommer den dock afmannistan, den begynnes

af
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af männistan och siutes af Gud. Först forhär-
dar mänmstan sig mot Gud i härdhet och obot->
fckrdighet/imedlerttd werkar och arbetarGud med
sit Ord, sin Anda,och sin nad; men när da män»
nistan länge har förhärdat sig wil icke lata säga
sig. sagör ockGudssg omsider härd, och later
henne gä sinä egna wagar. Altsä är förhärdelse
först en synd, och ja wida ckr den af männistäni
sielf, icke en ifrän andra »ynder stild gckrning,som begäs allena för sig, utan en hög grad t
hwad siags wetterlig synd dec wara ma, när synd
ar kommen i gärning mot bättre wett, til en wa»
na, til en motwiUighet, til et trotsande. Dclr-
„ast blifwer det samma, som är deras synd, om«
sider deras straff, och sa wida är den af Gud näe
Gud fciller lika som domen. Efter jag nu kallae
och j neken det, jag räcker minä hand ut, och in-
Zen aktar dertil; och i läten fara all min rad,
och wilzen icke mit straff: sä wil jag ock le at e«
dar ofärd, och begabba eder, när det kommer som
jfrukten;:c. Dä stola de akalla mig,men jag stal
intet swara; de stola bittida söka mig, och intet
finna: :c. sa stola de äta af sins wäsendes frugt,
och af sinräd mätte warda. Ordsp b. i:v.1,4,2 s,
2«, 28,51. EUer det är domen: ho som är ond,
(har icke welat lata göra sig god ) han ware sn«
nu onder; och den som oren är, han ware ämm
oren, Uppenb. 22:v- n. Derföre wisar David
otz först sörhärdelsen som en synd, och sa wida
den srafoh:Om j lians röst hören, saförssockericke-edorhiertan; dcrn,i'st wisar han osi förhardel»sen som et straff, zs wida den är af Gud v. > i.

A 4 Jag
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Jag swor i mm wrede, de stola icke kdmma til
min Gud som eljest har swurit i näd,
hau wil ingen syndares döo, ne.mliaen eftersm
saststalta sakqhetö ordning, at han stal
da pq och han kan de>ck afsyndarcn sa län-
ge uprttas nar han motwt!!igt föragtarsalighete-
nes ordnmg. at Han nu swar i ssn wrede: (docksa al den ena eden är icte mot den andra,)de sto«
la icke komma nl minä roii.qhet. Pa detta gif,
z?"r nu o!3 et ez-elnpel, emedan erempel
göra aldrabäst cn mörk sck tlarare, h. 8 ic>.

icke edor hiettä-,. säsom i Meriba
dar edra fader försökte mig, förnummo

"oc,n s. go min werk: at jag i fnratio ar mödo
uico detta folk/ och sade: det ar sädantfolk

"cn veras h>ett«n altid wil den orcktta wagen,
"och öe minä wigar tcke lara wilza. Sa at jag
"swor i min wrede" :c I detta erempel se wi nu
heia prceef,en huru det tllgar mcd förhardelsen:
fdrst predikar Gud sit Otd, dec föraktar mennu
stan i li a si)!-.d, n il lcke lyda det, fortfar likasullt
ism synd, wll icke lyda d? orden: om j Hans röst
hören, si! förstocker icke edor hlertan. Altsä ar
det begonnelMl ti! sorh lroelsen, dä manniffan
har GudsOrd, och l.igenhel at höra GudsOrd;
h rer det ock wcrkeligen, men bättrarsig icke
dä^fttr. blisiVer wid Ordets ständiga horande
icke annorlunda «5 n förr;och dä yon hört det i lan»
gan tid, ar hol, likasullt den samme. Si ps det
Mtet HHrdar n'.elnliska,l sig alt mcr, och kan icke
annat an blifwa härdaretty GudsOrd Pr sta'n«
digt pä samwetet/ sa at hon antmgen mäste bät,
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tra sig, eller bltfwa wärre; och nar det först är
kömmit jawida, sa blifwcr det icke derwid, det
göres nu alt gröfre. De försökte mig, sagerHer-
ren, de upretade mig. likasom pröfwade min
ka, som wliie de se, hwem langst kunde halla ut,
antingen jag at wara nädig, eller de at wara
genstrafwoge; de frestade mig, antingen zag j?ul«
le wara langmodigare til at siraffa, eller de dum»
drisiigaretil at jynda. Si ja sörhärdar en
dare sig sielf; ack kära själ.' ster det i«?e alla da-
gar afwen ibland otz? har du da intec hos dig
som är sftndigt, och wetterligen syndigt? huru
osta har Gud pämint dig om det samma? och
fortfar du icke likafullt i det samma? Förstocka
icke dit hierta. Hwad gör nu da Gud? tager
han straxt sin näd bortt, nar de jä handla och fre«
sta honom? nej! giorde Glw det, sa wore wäl
icke mange, som icke langt för detta woro förhar«
dade; ne,! Han gör det icke sä hastigt;ty Han är
langmodig, Han proberar alla medel,pa alla sätt
at winna syndaren, Hans gamla ed stär ännu
fast: iag wil icke syndarens död. De firnum»
mo och sago min werk, säger Herren widare:
de kunde rätt se och förnimma,ja k.wna och hand,
gripeligen taga derpä, huru jag war dem näde«
lig, huru min längmodighet sparde dem, huru
jag httlp dem tid efter annan; ja icke allena mv
na gärningar jag giorde dem, utan jag giorde
mig ock möda med dem i 40 sr, sa at Guo rätt
arbetar pä smldaren at upmö?a Hans hjerta, med
sitt Ord och förmaningar, med sin Andas pa«
minnelse och rörelser, med werkeliga wäigärnilv

U 5 gar



) IO (

gar och godheter, jaHfwen med werkeliga tucktel-ser och aga; sadan möda görGud sig, och det
länge, hos mZnga i stera ar, med Israel i 4»sr, huru mänga med en hwar, det har Gud ic«
ke saat. Men när nu Gud har gtordt detta, och
det ar ftrgäfwes, ia sa a'r det wal da Hans lust
at straffa? ack nejt Gud har ingen lust dertil;
det gar Honom n<lra, Han klagar deröfwer med
«ömhet, Han önskar det kunde wara ogjordt, det
är sädant folk sckger Han at deras hjertan altid
wil den oratta wägen. NB- icke at de allenast
wandra den oratta wckgen, utan de wilja wan»
dra honom, de wilja icke lära mina wagar; ja,
när Gud har försökt a'l ting, sa länqt Han wil
ga med syndaren, sä wida Guds alwetenhet s«
at nu alt annat <sfwen wore ftrgäfwes, sä kom,
«ner förhärdelsens dom, " lag swor i min wre-
"de: de ffola icke komma til minä rolighet;" den»
na rolighet war Canaans land som Gud hade
lofwat at föra dem in uti; men för deras förhckr-
delse ffuld swor Gud, at de icke ffulle komma ver-
in. De kommo alle pä wagen, de kommo alle
utur Egypten, de hade rest wida, de hade kunnat
komma derin;men nu ffulle de alla dö uti öknen.
Wi wete at Canaans land war en afmälning til
himmeten, til den hwila som Gud beredt för si-
nä barn, som Paulus sjelt ftrklarar detza Da-
wirs ord:Det starGuds folke en rolighet tilbaka
Ebr. 4: 9. Sa wiste Gud pä Israel i Zknen,
huru det gar med siika syndare; nemligen: län«
ge har Gud längmodiijhet, wisar dem sin god-
het, haswer ock möda med dem; men när da alt

dettss
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detta icke wil hielpa, sa swckr Han i sin wrede, de
stola icke:c. och da far en sadan männissä antin"
gen genom 'en hastig död til ewig pina eller dwal-
jes hon ännu nägon tid at wara cn spcgel ock at°
warning för andra: Si sa har Dawid wift ost
Guds procetz och ordning i ssik förhardelse: Han
later predika sit Ord, om du hörer Herrans
och med Ordet werkar Andan, hjelper icke det, sa
brukar Han sitt tulamod, fördrager fitt Ords för-
akt med lsngmodighet, ia Zör dem afwen godt,
later dem mckrkeligen se sin godhet, ätwarnar ochsom oftast, hemsöker afwen med plagor, ja later
dem kanna sin hand. Ack! wackta diq, o syn«
dare! men nar detta länge, och sa la'nge som Gudsynes det wara nog hafwer warat, och ingen
ting werkat, utan blifwer snarare warre, ja da
kan det komma sa wida, at Gud öfwergifwer
fyndaren, och dä ft'ges det: at Gud förhärdar
en männissä, at den förhardelse som war förut
deras egen synd, blifwer nu deras straff, och som
det war förut den gräseligaste synd, sa blifwer det
nu den grllfweligaste olycka, dock sa at männi«
stan altid förMdar sig sjelfförst, och den förhar-
delsen gär icke allenast förut utan länge förut, in,
nan Gud öfwergifwer dem i deras härdhet. Wi
kunne icke siiga om den, som här i tiden lefwerförhärdad, at der a'r platt ingen räddning mera
för honom möjelig, ja! han kan wara förhardad,
och detrutt uppenbart, neml. at han har förhclr-dat sig sielf, och dock arbetar Oud annu p« ho-nom, Gud har icke hckrdat eller öfwergifwit
yom: qltss <sr Hnnu näden icke aldeles omöjelig.

Wien
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Men när det ffer at Gud öfwergifwer, det kalt
intet M!?nni!?o öga förut se eller weta. Emedler-
tid ju längre syndaren gär, iu HZrdare blifwer
han, zu farligare ser det ut iör honom; Hans om»
wälidelse blifwer swarare, Hans känning af nade-nes werkningar taqa af tildes de platt uphöra;
derföre förmanar D<iwid nu at akm otz för be-
gynnelsen, at wi icke harda op emot Gud först;
tn scdan star det icke hos osi huru l.,inge Gud wil
täla det af otz- I dag om I hören Herrcms röst,
sä förstocker icke edor hjertan. Har ar da bäde
preservatid emot ock stwarninq för förhiirdelse.
l iPreservatih emot förhardelse är: at höra Guds
röst, och höra den ratt. Af naturen hafwa wi
alla et härdt hjerta, et sten hjerta. benagit at sta
Gud emot; och sä lange are wi harde tildes Gud
upweker hjertat, med lagsens hammare krotzar
Det, at det blifwer et ängerwUt och förkrohadt
hjerta, tildes Gud genom Evangelii ord t nya
fZdelseu borttager det härda sten hjertat, ochgift
wer et kött > hjerta, et hjerta, som af Guds An»
da genom Ordct är wekt och fogeligt gjordt at
ratta sig ester Guds wilia. Aitsa har GUd gifwit
et medel emot den naturliga hjertats hardheten,
neml. sitt Ord, Herrans röst, Hans Ord är sä>som en eld och säsom en hamma« som ssnderbn>-
lerberg. ler< 23:2,9. Samma Guds Ord som
ar et medel at upmöka wart af naturen härda
hierta, det famma Ordet a'r sedän et prefervätiv,
«t detta upwetta hiertat icke stal blifwa hsrdt i»
gen. I dag om du hörer Herrans röst. Det är
ds en ftor näd af Gud, at Han försedt otz med

MM
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sadant medel som kan upmöka wärt hjerta, gis-
wer ok sitt Ord, sin röst. Guds röst ar mängfal<
dig; Hcrrans walgärningar mot otz äro Hans
röster qvDt beneiicia tot Ul2, sä mänga näde«be«
tygclser sa mönga munnar, som ropa ti! otz:
harda icke ditt hjerta emot en sä ncldig Gud; der»
före sager Hcrren til Dawid: Bet och det hofwer
Mg glordt dig, jag hafwer gjordt dig ulKonnng
öfwer Israel, jaa hafwer fralst dig fran Sauls
hand, iag hafwer gifwit dig dins Herras hus,
Hwarföre hafwer du föraktat Herrans Ord? 2..

Sam. »H. AUa dctza walgärningar woro Guds
röster til Dawid, emot hwilka han ej ssulle för»
harda sig. Guds uclpst och aga äro äfwenwal
Hans röster, derföre talar Skriften om agans röst,
at hwart siag ropar til ojj. förhärda icke ditt hjer-
ta. Sssom nar en fader agar sitt barn, tiltalar
det, wil du bcittra dig, wil du icke göra sa me-
ra? Guds röst ar afwen i samwetet, des vämin,
velser, Guds Andas rörelser, öfwertygelser, be-
siraffntnga? och Ztwarningar i h/ertat: Si, jag
stär för dörren och kiappar: den der hörer mi«
na röst och upläter dörena, til honom stal iag in-
gö, Uppenb. Men i synnerhet förstas med
Gnds röst Guds Ord, och det ar den röst Da«
wid här mlar om, anffönt det är mclnnissors röstsom wi höra, mannistors läppar som tala ordet,
sä <ir det dock Guds röst; Dawid talade de§a or,
den i gamla förbnndet, dä Gud Ann n lat under«
stundom höra sm röst och talade sjelf; men Pau-lus uptogcr samma ord t Nya Testametnet: Om
du hörer Herrans röst, och i Paulitid biefE'. ds

röst
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röst icke annorlunda hörd affolket. Gud talte ic«
ke da mer personligen, sn H.m glör nu; de stul>
le da höra Herrans röst af Apostlarnas munnar.
Altsa hwc.r gang du hörer Herrans Ord af en
lärare, äfwen af den aldrarinqaste,sa a'r det Her-rans röst som du hörer, ock du bör sa höra det,som du hörde det af Herrans egen mun; gör du
icke det trotsar du, wredgasdu, förhäfwer du
dig derösiver, tänker du, nu ffal det icke ste, ef«
ter han nu sager det, monnissa.' da förhärdar
du allaredo ditt hjerta mot Herrans röst; ty pH
annat satt kan du nu icke fä höra Herrans röst,
utan at du nu, antingen stal lclsa Guds röst
i Hans Ord, eiler ock höra den af andras mun.
Den eder hörer, han hörer mig, den eder för,
aktar han föraktar mig, Luc. 10: 16. Gud ar
den som talar med dig, 2. Cor. ,z: ?. Nu det«
ta, at höra, Herrans röst, 6r et presewcmv mot
förhärdelse; men icke blott at höra den; ty wi ss
aftexten, at det ar et hörande som ckr wägen til
förhärdelse, at Guds Ord blifwer dem (dock u«
tan Hans ffuld) en döds lukt til döden; men til
at höra Guds Ord dmil hörer at förstä det, at
tro det, at wilja rätta sig a!t detta kal-
lar Skriften at höra, de hafwa oron och höra
dock intet,ler.s,2i.Det ä?, de sörstä det icke,
det ar dem som et frcimmande tal. De som ciro
afGudi, de höra Hans Ord, derföre hören j
icke, efter j aren icke afGudiloh, 8:47. Det»
ta sade lesns til dem som stooo och hörde, i hö«ren icke: det är, j tron det dock icke; da HerrenWafM Lag,sade fMt i M d«/ wi wilja bö-
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2. Mos. 20. Det förklarades sedän säledes:

Wi wilia göra alt det Herren wärGud talar, s.
Mos. s. Derföre til at höra Guds Ord, ar hö-
ra icke nog/ utan hörsamhet och lydnad; den an-
norlunda hörer, han ftrhardar sitt hjerta' w der<
Mi bestär förhärdelsens art, at man wal hörer
Guds Ord, förstär det äfwen, men wil icke rat-
ta sig derefter. Derföre den som wil förekomma
förhardslscn, maste höra Herrans röst, men sci
höra, at i det han böjer sin öron til at höra, han
tillika böjer sitt hjerta til at lyda det han hörer,
och det hwar gang. I dag om: det ordet star här
mycket eftertryckeligen; det ordet: i nclr
det brukas om Gud, betyder det cwighet; t» hos
Gud är ingen annan dag, a'n en oombytelig e«
wighet, Dn äst min Son, i dag, det är af ewig«
het, hafwer jag födt Dig, Ps 2. Det ordet i
dag, na'r det brukas om männiffor i timeliga
ting, wete wi at det betyder en tid af 73 eller ,4
timar; men när det brukas om andeliga ting,
betyder det hela lifs-tiden, eUer nsdenes tid, sa
länge det htter i dag sckger Paulus, Ebr. ?. det
är ss la'nge nädenes tid räcker. Men dagen haf-
wer sinä afdelta timmar, den har sin afton och
fin ända: äfwensa hafwer nsdenes tid sittmäl,
den har sin afton och sin anda, huru kortt eller
lang, det wete wi icke, och beror icke af otz, och
derföre förstas med det ordet i dag i terten den
narwarande tiden, och efter wi icke wete hurul<!nge'lifwets dag warar, efter hwilken wi icke me,
ra höra Guds Ord; sa wete wi icke eller, huru
Mge nädcnes dag mrar: ych efter den hjelper
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os icke, da wi ej lyda Guds Ord, och wi hafwa
intet bref derpa, at Gud nägorsiades ftrbundit
sig til ar bida efter ost sä länge wi wilja, ja ingen»
städes förbundit sig at lata nädenes dörr siä altid
lika öppen sä lange wi lefwa; derföre mä wi wäl
bruka den nd wi hafwa, den förira timen deu
ba'sta. Nu, dä du i dag hörer Herrans röst, nu,
da du annu HKi.er Gud tala med dig, nu, da du
annu känner at det ar nägon rörelse hos dig, och
altsä at det ar annu nädenes tid; nu <sr den be-

tiden, nu ar salighetenes dag, nu hörer
du, nu ka'nner du, fö!j dä afwen nu. När Gud
klappar stola wi uplata, när Han talar. stola
wi saga med Samuel: Tala Herre ty Din tjena»
re hörer til; och med Paulo: Hwad wil Du Her«
reat jag stal göra? Guo har aldrig wist dig til
morgondagen, bersm dig icke af den dag som a'r
i morgon, Ordsp b. i Ochom duworewitz
om morgondagen, hwarföre Wille du upstjuta
ditt salighets werk? Ia kunde du blifwa beqwä-
mare da wore det nagot; men ju längre det

.hafweranständ, juodeqwamare blifwer du, ju
tailgre du hyser synden hos dig, ju starkare blif-
wer den, ju längre du spjärnar emot, ju hardare
bliftver ditt hjerta; i morgon ast du sannerliga
förmätnare sn i dag, om du later denna rörelsen
gä dig fsrbi. "I dag om du hörer Hans röst,
"sä förhäroa icte ditt hjerta." i» Ntwarning,
ha'r talas om den förhardelsen / som ster afmän<
nissan sjelf, och altsä den första förhardelsen, be<
9ytme!sen til förstockelstn/ när männiffan hörer
Guds Ord, del stär ännu i hennes förmogen-

het,
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het, hon kan lyda, eNer och icke; Guds Örd hö-
rer hon, Guds Ord rörer henne, Gllds Anda
werkar med Ordet; aktar man det icke: dä heter
det: man förhärdar sitt ylerta mot Guds Ord,
och ju oftare det ster/ ju HHrdare blifwsr man;
dä Pharao hörde Herrans Ord blef hatt wred,
Wille icke hafwa den ssymf, at han ssulle lata be«
faUa sig nägot, willewisa, han wore man at
icke läta sig nägot förestrifwa; ack! det är säwangas olycka i synnerhet de stora och stotras;
ju oftare Moses sedän kom i Herrans Namn til
Pharao, juförmätnare blef han, tildes han wat
blefwen sä hard, at det heter Gud förhärdade
honom, lät honom blifwa t sm härdhet, öfwer-
gafhonom ism förstockelsk Derföre tag dig tit
wara o! männistä, hörör du i dag Herrans Ord,sa sörharda icke ditt hjerta; ckr dtt redan stedt,
sä ar'det ganffa illa, du äst allaredo i fatligare
tilstand a'n du tror; har det stedt ofta och lange/
ack! sa Masteditt hjstta nu wara mycket härdt,
det a'r mer a'n illa. Men ännu ar tid, lat det icke
ste ännu mera, Gud talar ännu med dig, betcknck
dig clfwen ännu, warar detlängre, blifwer det
wist warre, och ingen männissä kan förjakra dig
huru länge det kan wara. Det ar et försträckeli-
git ord som Paulus jäger om hedningarna, som
wäl wiste at det war en Gud til, och dock tcke sra-
de Honom sasom en Gud: Derföre hafwer Gud
öfwergifwit dem i deras hjertails begärelse och
orenhet; at likasom de icke attade at hafwa Guo
i kansia, sa öfwergaf Gud dem i deras wrängg
sinne at göra ting, Rom. i:

B Gör
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Gör Gub ss mot hedningorna, som icke hafw»
mer sn förnllftets och naturens ljus, mycket me,
ra gör han det mot dem, som hafwa et sa mycket
tlarare ljus; föraktar du det, och wid sa klart
ljus wil wara blind, ls öfwergifwer Gud dig.
Huru stor sr den naden «t det icke redan sr stedt?
men akta dig at det icke hsdanefter ffer! Idag om
du hörer Hans röst:c. Ack! min Gud,-huru för-
hsrdar sig dock männifforna emot Guds M! sr
det wsl nagons röst i werlden som mindre aktas
<ln Guds röst? Ssger en advocat: din sak du,
ger icke, du kan icke winna den; man tror det,
man ser sig före, man söker at fä den afgiord och
förlikt. Ssger en medicus: du möste läta ra-
da dig, eliest sr du dödsens barn ; man tror det
och brukar alla medel. Warnar dig en wsn för
jhustjufwen, för eld i ditt hus, för den eller densaran, man tror det och aktar sig. Men höra de
Herransröst: Detta sr synd, det mäste du lemna,
din sisl star i fara, du sr icke i det tilstsnd du
bör wara, din sjsl mär icke wsl, wredenes eld
brinner öfwer ditt hufwud; det tro de icke, det
akta de icke, det le de st, de tro sig försts det bst-
re, detsnka det hafwer ingenfara; allamsnni-
stors röst blifwer mera trodd sn Herrans. Det

just det samma Dawid kallar, at förhllrda sitt
hjerta, at man icke genom Guds röst wil läta of-
werwga sig, och detta sr begynnelsen til den rst«
ta förhsrdelsen, at blifwa rstt försiockad, det blift
wer siutet och frugten, det blifwer syndens straff:
synden sr, at du hörer Guds röst, och aktar det
icke; straffet sr, at du blifwer sö hsrd, at om dusn
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Hn hsrer, sä kcknner du icke. Sa war
lems tilständ pa den tiden; de hade länge hördt
Herrans röst, Propheternas röstMlesu egen röst,som hade icke en utan Msnga gangor atminstone
i tre sr haft möda med dem, arbetat pä dem,
men alt utan frugt; de hade förhclrdadt sig sielf-
wa. Nu woro de allaredo sä försiockade, at de
kände icke mera Guds Ändas werkningar, hwar«
ken lesu Ord, eUer lesu ssag, lesu tarar ellee
Hans suckningar; hwarken förmaningar, ätwar,
ning eller hot, kund? förmä nägot. Nu lägs
de i det aldrauflaste tilständ; lesus kUnde tcke ft
pa dem, utan med wata ögon, och medlammero
fulltack! i munnen; Han gret sannerliga öfwer
deras förhärdelse, at de woro sä härde at de icke
kände sitt egit tilständ, sa blinde, at de icke sägssm egen olycka, och sä döfwe, at de icke hörde
hwad dem osta nog blef sagt, deröfwer gret le,sus, och detta är det gratwärdaste tilständ i werl-
den. Lätom ost da i lerusalems ezempel se. er»
spegel pa förhärdelftn, och til den ändatt be«
trakta:
skn männistas förhärdelse, ftsom deb

aldraolycksaligaste tilständ hon kanwmma mi;
Derwid marke wi fyrä omständigheter:

») HwarifrHn fsrhardelsen kommer.
Hwaruti forhärdelsen bestar.

3) Hwad som fötjer pa sordärdetsetk
4) Hwad som bor vewera ost at taga

off til wara gt wi icke förharda wa«ra hjertan. B 2 Cex<
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Tertens Förklaring:

ar en harlig dygd, ia sä-som kronan för alla dygder: men den kan sf«
wenwal wara en last sä wal som dygd; det
gifwes en stadelig beständighet sä wäl som Gu-
delig. Det är wida felat at förmana alla til be-
ständighet, man ma snarare beklaga, at mänga
«Zro allför best<lndtge i deöas la om
alla wore goda, sa wille jag afwen önsta at de
wore alla beständige; men efter de fieste icke äro
i det tilständetsom Ehristendomen kräfwer, fä ön«
star jag atdeflefte wore mindre beständige. Man
fmner oftast en större beständighet hos de onda
an goda; men en sädan beständighet, som bestär
i halsstarrighet, en beständighet, fom störtar dem,
omsider i forbärdelse. De Gudftuktigas stsndak'
tighet ärafden beffaffenhet, at de icke snarliga
Ma sig forföra: Den som ar född af Gudi, han !
bewarar sig,och den ondekommerickewidhonom.
i. Ioh.;: 18.- De ogudaktigas beständighet i«
gen ckr af den beffaffenhet, at de icke lätteligen la-
ta sig omwända; de Gudftuktigas bestandig«
het, bewarar dem icke Menast fran föptörelse,. u« !
tan ock gör ar de altid förbättras; en som ar be«
ständig i Gudsfruktan, han bltfwer sannerligm
genom Guds werkande kraft dag ifran dag bat-
rc: ho som hafwer, honom ffal gifwas. Nter de
oqudakligas beständighet i det onda gör, at de
icke allenast blifwa onde, som de woro, utan de
blifn a dag fran dag wärre, synden bliflver icke
länge staende i en grad,utan han tager oförmärkt
til, utan syndarens wetande eller wilja; ra'tt somHall!
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han blifwer wan wid synden, sa blifwer han
ock dristigare at synda, sä at änssönt det ckr sam-
nm synd han nu gör som tilförelle, sa ar dock syn-
den warre nu anförr, efter den ster med meradri-
stighet; hwadhan förr gjordt med blygseU mjugg
och med ftuktan,detgör han efter hand meo saker-
het, förma'tenhet,utan stam,utan kanning at h;er«
tat blifwer alt hardare, och omsider förhärdavt.

Detta a'r det olycksaliga tilständet, hwaruti
synden och bestckndtghet at synda förer en m<ln«
niM nti, nemligen: til lMtats härdhet och
förstockelse; hwiiket ckr det som wi i dag ffola öf«
werwäga och derwid efter löfte i) mörka: hwar«
ifrän sadan förhärdelse kommer. Wi hafwa
exempel pa et förhclrdadt folk i wart Ewange-
lium i dag: lerusalems stad eller des inbyggare
<lro allestckdes i Skriften teknade med det bra'n-
market, at de woro et förhardadt folk, de hade
en hard nacke, et bärdt hjerta; men aldrig hade
de warit hsrdare, <ln pa dentid, da lesus slelf
wandrade ibkmd dem. Som nu saliqhetenes me«
del blsfwo dem närmaretilbudne än nagonstn til-
sörene, och de deremoi hsrdade ssq, sa nalkades
äfwen nu deras underg.wa, och Guos rcttfar'
diga domar öfwer dem M förstockelse. Deltafolket hade Gud bewtsac mera godt äl> folk
under solen; han hade mwalt dem u! sia ec«e.l-
dom och sitt folk, utwalt deras stad til fm bonmg
ochhelgedom, Han war längmodiq emot dem,
ochtalte deras ondffa,Han hademcda med.dem,
och icke aflätit at arbeta pa dem och deras saiig-
het, icke gljenast geliom sma ycuare, Propi)eler«

B z na,
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M, hwilka de föraktade ock bespottade, stenade
och ihjck flogo, Matth. »z. utan äfwen Guds e-
gen Son kom til dem, wandrade ibland dem i
twgra ar, at sZka deras sallghet, at arbeta pä de-ras omwändelse, och atwarna dem för förestaen-
de olycka, hwarest de icke blefwo bättre; men mot
atl denna Henans rösi, förhclrdade de alienaftsitt hjerta, och ju mera Gud wiste sin omsorg för
dem, ju härdare blefwo de. lesus kom ännu
denna gZngen, at försöka det yttersta med dem,
ty Han sag nu at det war pä det sidsta; Hansag förnt, at hwarest de icke bättrade sig, och det
rätt jnan, sa wore deras olycka besiuten;och det»
ta gick lesmn ja närä,, at Han icke kunde se sta-
den, utan med grätande ögon. Han försökte nu
oli ting med dem, Han brukade tarar, at dermed
twlMa deras hzertan v. 4«. Da lesus fickse studen: gret Han öfwer den; Han brukade si-
nä bewekligc? suckningar och atwarningar, at der»
weo röra deras yjertan-h. 42. O! at du wiste :c.
Han brukade hot, at försträcka dem med: den tid
ssal komma lc. Han brukade sm hand och makt,
och lät dem kanna den med werkeliga siag: v.4s.Han dres dem ut som kjöpte och salde; ännu, war
det at söka'deras omwändelse; Han
Wille onnu som en Fader, Pröfwa tucktans risetvm det kunde för än Han Wille taga han»
den aldeles ifran dem; i synnerhet brukade Ie»sus sitt ordenteliga medel,Ordetspredikan> v.47.
Han lärde hwar dag i templet. Men alt det
lesus afwen denna gänq gjorde, war förgaftves;
de woro hsrde, mm blefwo wid alt detta icke

battre,
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YHttre, utan mycket hsrdare, sä at frugten af alt
detta war,sager terten v. 47. de sökte efter at
de kunde förgöra honom, hwilket de ocksä efter
naara dagar werkstölte. Saledes woro de ju
rätt et förhärdadt folk, och et exempel pä förstoc-
kelse; men la't otz nu se, hwaraf sadan förhFrdel«se kom? huru det ärmöjeligit at en männissä,som dock, jag wil icke säga mera, har sitt förnuft,
kan sä glömma sig sjelf, sa blifwa förstockad, at
hon icke ser sitt eget bästa, icke styr för sin e,
gen olycka, icke aktar at blifwa förderfwad, ic»

ke tror at Guds Ord, som han dock sjelf haller
för Guds Ord, sclger sant, hwarifrän kommer
dock detta? hwars stuld är detta? Sannerligc,
icke Guds, af Honom kommer icke förhclrdelsen.
lag menar,lesus hckr i terten har nogsamt wist,
at Han icke war «?uld til lerusalems förhlrdel»se; Han har likasom med grät och tärar aftww
tat sig den beffyllningen om nagon ffulle mitztan»ka Honom at Han loore orsaken til nägon män»
niffas förhardelse. Hade det warit med Hanswilja at Jerusalem stulie förhclrdas, hade Hanhaft behag dertil, kare! hwarföre stulle da lesusgräta öfwer staden? Brukar nagon at gräta öf-wer det han gör af fri wilja, och det han har be-hag uti; wälj af twenne, antingen stola wi anse
detza Pesu tärar, som idel strynmri, och kroko<
dtls tqrar, at Han wal gret med ögonen öfwerderas förhärdelse, men i hjertat unte dem det, ja
war sjelf wäUande dertil, hwilket wore en Gudsbespottelse blott at tclnka sä om lesu; eller mä»iie wl ,u tilstq at lesus Hr offyldig hsrUtinnan,

B 4 och
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och at det i stället smärtade Honom at se dem i
det tilständet. Detza tärar aro met uppenbart
bewis, atHan hade medömkan med dem, at Hanwäl, ochaltsa at de annu kunderäddas;
da lesus gret wid Lazari graf, wiste folket at sa«
ga: se huru kar Han hade honom, loh. i,. och
hwi ffu!!e wi icke äfwen nu sckga, da Han grater
öfwer Jerusalem: si, huru kärhafwer.Handem.Ia Han wiste icke allenast med tärar at Han ha-
de ömhet om dem, det kan mau ock hafwa öfwer
den som dock icke star til at ra'dda; nej, wi se at
lesus hade werkelig omsorg at radda dem,.Han
Wille ännu hielpa dem, Hwarföre drefHan ut
dsm afTemplet som kiöpte och salde? Hwarföre
gick Hau annu dageligen i Tcmplet och larde?
Dm det hade warit förgafwes, om ingen radd-nwg hade warit mera. Saledes wisar juGuds
Anda med detza omstandigheter i texten, wäl at
detza worcrförhardade,dock sa at Gud ickeän ha«
de öfwergifwit dem, de stodo ännu at hielpa, och
war altsa denna deras sörhardelse icke afHonom.Bet stär en gang tilförene: lesus sag pa dem,
och förömkade sig öfwer deras hjertans blindhet.
Marc- Z:s. Si den tiden woro de redan för»
härdade, och lesus bedröfwades deröfwer; nu
war deras sörhardelse sedän den tiden blcfwen sä
nuicket större, och derföre Hans bedröfwelse äf-
wen srörre, Han aret öfwer dem. Alt hwad Gudanser Han sielfför godt, hade nu Gud sjelf
förhZrdcidt dem,sa hade ock afwenwäl det warit
godt för Hans oqon,hcm hade da icke kunnat wara
derofwer bedröfwad, mlndre grata. "Gud är

"den
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"den som hatar et ogudaktigt wäsende, och de«
"som ond pr blifwer icke för Honom, Ps. 5. In«
"gen som frestas, ssge at Han af Gudi frestas..
"lac. 1: 13." Har da Gud ingen del i synde-
nes första grad, när en männistä frestas til synd,
mvcket mindre hafwer han da del i syndensyttersta
grad, da en männistä blifwer förhärdad i synden.
Det kan icke nckas, at det ofta stär i Eteisten
ar Gud förhärdar: hwem Han wil förhärdar
Han,Rom.y: 18. Herren förstockade Pharaos
hjerta, 2 Mos.B- p: 12. Men denna sat har sm
riktighet, nar wi besinna det, som sagt är i war
ingang, at wi maste anse förhärdelsen pa twen«
ne satt: som en synd och som et straff; sa kunna
wi lätt begripa, hwaraf det, talesattet kommev
at Gud förhärdar: sawida förhärdelsen är en
synd, har Gud aldeles ingen del deruti, Han gör.
ingen synd, samtycker til ingen synd, mycket me»
ra hatar, förbjuder, och ftraffar Han snnden;
men sa wida förhärdelsen blifwer en syndares
straff, at nar han länge nog har trotjat mot Gud,
föraktat Hans Ord, förstutit Nade-medlen, och
försummat näde-tiden, at dä Gud icke längre
wil lata sin nad trampas under
fötterna> utan öfwerqifwer syndaren i sitt egit
sinne; da heter det. at Gud förhardar; icke at Handä gör honom härd, utan läter honom blifwa
i fin härdhet, och fullbordar pa honom sin stramga rättfärdighet. Altsä hade Jerusalem uppen»
barligen nog förhärdadt sig slelfwe och trotsat e-
mot Gud, alla Christt karliga förmamngar och
attvarningar hafwa mgen frugt ffaffat hos dem,

B 5 och
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bch dock hade Gud cknnu icke förhckrbadt dem;
«nnu denna dagen sökte lesus deras bästa, <in»
nu gret Han öfwer deras olycka, ännu önffar
Han at de wille betänka siq, cknnuarbetar Hanpä dem och försöker det yttersta. Sädant ster
icke nar Gud förhärdadt och öfwergifwit, da
heter. det icke mera, Han grster öftver dem, u«
tan dä heter det: "lag wil le st edra ofärd, och
"begabba eder/ när det kommer som j frukten,"
Ordsp. B. i: 26. Huru länge Gud bidar, in<
«an Han tager sin näd bortt frän en sädanchärd»
nackad syndare och öfwergifwer honom; hurulängt Gud wil gä med honom, det kan hwarken
iag eller nagon annan männissä ssga, Gud har
icke uppenbarat ost nägot derom, och icke eller sattslg sielf nägot witzt och allmänt mäl före, Hanlbehsller deruti sin fria wilia och obundna makt;
Han förbarmar sig öfwer hwem Han wil/ och
hwem Han wil förhZrdar Han. Rom. 3:18- At
wi fördenssul ffola ffaffa med fruktan och bäf-
»van at wi salige warda. Philip. 2:12. Ss
kommer dä icke förhardelsen fran Gud, som a'r
uppenbart aflerusalems exempel, hwarifrän da?
af satan? ja jom alt ondt kommer frän honom,
all synd kommer frän bonom, sä kan wäl icke ne-
kas, at Hfwen förhsrdelsen, säsom det wärsta on-
da och högsta grad af synd, kommer afwen frän
honom. Skriften säger om honom, at han <lr
Den som förblindar de otrognas sinnen, at dem
ickeffallnsa Ewangelii ljus, 2. Cor. 4: 4. At
lhan Ak sitt werk i otrones bam, Eph. 2: 2. At
lhan fsrer dem fanzzna i sm snara, 2. Tim. 2:26.

Dos
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Dock m 3 wi icke göra satan för stor <sra, och tils
l<lgga honom det som icke stär i Hans magt; sto»
de det til honom at förhärda männistor, efter
sin wilia, sä blefwo alle förhärdade, satan kan
vmöjeligen göra det ensam, det mäste wara fiere
i rad med honom, med et ord, det ar syndaren
sjelf som förhärdar sig: Förhärder icke edor hjer«
tan, sade Dawidi wär ingäng; syndaren fin-
ner lust och smak i sin synd och har behag deruti,
och efter han har behag dertil, wil ha» icke siap-
pa den, och efter han icke wil stHppa den, tal haw
eller icke at Guds Ord rörer wid Hans böld; der-
wid förattar han antingen Guds Ord, och wälw
jes derww, eller ckr Oförmsten, athanförswa-
rar sin synd. och Hans hjerta blifwer fullt til at
göra ondt. Pred.B. z: 11. Si! deraf kommer
förhärdelsen, af syndarens egen tust til synden,
denn« lusten gör det at han gär alt widare, och
synden wckzer; och emedan Guds Ord emedlertid
icke läter honom wara opämint/ sä är ingen an«
nan utwag, antingen ffal han gifwa Guds Ord
rstt och lata säga sig, eller blifwer han förmä-
ten deremot, och sä länge Guds Ord wil före»
halla honom den synd, som han icke wil siäppa,
sä länge gör han pä trotts emot Guds Ord, der»
wid blifwer han julängre m härdare: som en ften,
hwitkenrullar ned afet berg, som blifwer julängre
ju hastigare i sin fart, sa lHnge ingen ting clr i wä<gen,som kan göra motUnd;och mötercknnagoti
wägen, sä har sienen sadan fart, at han stöter alz
iftan sig och löper öfwer, och det immerfort, til
des hcm kommer i en hola och blifwer der liggan-.
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des. Sä är med en syndare, som först har rif«wit sig lös ifrän Guds lydnad, tagit sig frchet at
synda, dclmpat sitt samwetes päminnelser, somgör talan deremot,stätt emot Guds Andas pämim
nelser ochrörelser. Ack nu löper han i full fart,
löper ju längre ju hastigare efter synden, nu lö«
per han utföre backen och derföre hastigare; ty nu.
söljer han blott sm egen förderfwade natursdrift,
ochalthwad honom kommeri wägen, Guds Ördsförmaningar, lärares warningar, wänners til-
tal, det ffjuter han ifran sig, det wil han icke hö-ra, och löper sä efter sm egenolycka, tildes han
ligger i förhsrdelsens hola eller afgrund. Sä
war lerusalems förhärdelse. deras egen wilja:
Jerusalem, Jerusalem, huru osta hafwer jag we»
lat föriamla din.darn, men j wiljen icke, Matth.
2^: z?. Deras förtreteliga sinne wille icke läta
säga sig, deras sielfkiokhet wille icke weta at det
stod sä farliga til med dem, deras silkerhet wille
icke betrakta hwad som tjente til deras frid, de-ras blindhet kande icke deras hemsökelses tid, de
trodde icke wara sant hwad Propheterna hotade,
de tänkte wi hafwa ju lange warit som wi nu ä«
re, och otz clr intet ondt ffedt, och märkte icke at
de blefwo dag fran daa wärre; de kommo alt nsr«
mare malet. De stödde sig endels pH sin utwär-
tes styrka, pa lerusalems murar och torn, endels
pa sin utwärtes Gudstjenst och tempel, förutanmsnga andra falsta tankar, som styrkte dem i
deras ondsta, och störtade dem i förhärdelsen.Nu den tankan, at deras synd wan icke sa ftor,
nu den tankan / qt de hafwa gjordt det samma

förr
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firr och intet ondt a'r dem ffedt, hwarföre stulle
det nu ste nu den tankan, at de med dageliga ost
fer kmlde försona sin synd;nu,.at Gud är nädig,
wiareju männistor och icke Anglar; nu, at de
fiulle wal bättra sig, men a'nnu wore det icke lckg-
ligit; och manaa andra falsta tankar en syndare
gör sig, sä länge han alstar synda>wa'sendet, da
han under all den M clr konstia, at bedraga sig
sielf, alt detta sclger jag är rätt stenfagert at uppe-
hälla sig sielf i orättiärdighet, och ar altsä alt de»
ras förderf af dem sielfwa. I synnerhet kan det
sägas, at en syndare bidrager pa lre M til sin
förhärdelse: antingen at han icke wil weta Utaf
sit olycksaligatilstand,wil förswarasitt upförande,
och menar det ar ratt gjordt, at sä länge deras
öfwerdadiga ga'rningar icke kunna läggas dem
klart för ögonen, sa aro de färyige at löga: De
<3ro rena och hafwa ingen synd, de äro rika och
hafwa ingen nöd. Uppenb.B 3 :i7. De syndersom de icke kunna neka til, wilja de hafwa an-
seende för intet, föt ringa ting, för ströplighe-
ter, för manstligheter, som ingen ckr fri före; och
deinwckrtes synderna, deras ringa kärlek til Gud,
deras lilla ömhet för sin M, deras lilla begäref-
ter Guds Ord, deras föga lust til andeliga ting,
deras lordista sinne, och sadan: mera, det är i
deras ögon icke wärdt at en gäng tala om, eller
eroa sig öfwer: det är allenast stenhelighet at for-
dra annat af männistor. Dernäst förhardar en
männistä sig sielf, nar hon wäl änteligen ärkän»
ner sitt syndiga tilstand, och a'r öfwertygad atHon som hon nu 6r icke kan blifwa salig, at hos

henne
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henne bsr sse en fseändring, en omwanbelse, en
sinnes förnyelse, at det nya kreaturet saknas än«
nu, utan hwilket intet aaller; Detta wet hon,
wen wil at sädant stal komma af siq sielf, och u«
tan at hon wil göra sia nsgot omak eller bekym-
mer derföre, menar afwen at det wal kommer
med aren, samt at genom tidens fsrandring blift
lver wäl ock hennes sinne förandradt; detta: I
dag, i dag, om du hörer Herrans rsst, det wil
hon icke weta af. Sluteligen förhärdar en män<
nissa sig sielf, när hon hwarken bekymrar sig
vm sitt synda-tilstZnd eller näde tilstand, nar hon
lefwer i werlden, hwad det andeliga angsr, som en
den ständigtsr drucken, utan nagon eftertanka,
utan pröfning och ransakning, tager dagen som
han kommer, läter allting gaiom detgär,kommer
tid,kommer räb. Detta är denrätta sömnenesan-
da, som Gud hotar at Han wil inffänka, Es. :

15. Den willo anden. Es. »9: »4- och detta a'r mer
Fn halfwägs til förhckrdelse. Detta war nu den
första frägan, bwarifrän förhärdelsen kommer.

La't otz nu se för det andra hwaruti förhärZ
delsen bestar, hwad det är som wi kalla förhärdel»se. Förhclrdelse bestar egenteligen och förnamli-öast i själenes blindhet, at en syndäre ärkommen
salangt isin synd,athan icke längreserssn olycka;
och dernäst bestar han i känstolöshet- Detta war
lerusalems förhärdelse i war text. lesus wisar
deras blindhet med detza orden: "Dekände icke
"'den tid i hwilken de sökte woro, de wiste- icke
"hwad deras frid tilhörde,det war fördoldt för
*'dergs ögon." Gud hade nu icke styldt det för

dem,
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t»em, det war dem länge förut sagt af alla Pros
pheter, de wordo clfwen oftast warnade af lesus
sjelf, lesus hade sä tydeligen lagt dem derassynd
för ögonen, och huru det ffulle gil dem, och detsom annu mera war, Guds Ande sckger: de för»
siodo at dst war dem Han mettte; och hwad kun<
de wara tydeligare,<ln det Han i dag sade? Men
de woro blinde, och det war fördoldt för beras ö»
gon, ty de hade sielfwe tilflutit sin ögon, och Wil-
le icke se, icke höra,icke weta mera; det följer al-
tid med ja det ckr förhäroelsens in-
wärtes bestaffenhet,at dä en syndare hörerGuds
Ord tala, och bestraffa den ena ochden ändrasyn»
den, han wet dä, at Guds Ord icke ljuger, han
wet sn mera,at den och den synden som bestraffas,
finnes hos honom, och dockkan han icke se, icke
tro, at han star i fara; sannerliaa, detta är en
blindftet, som ckr nastan otrolig och obegripelig.
Wi ffulle icke tro det wara möleligit, om icke tnwärr! altför manaa exempel wiste, at inqen ting
är allmsnnare. Du tror iu at Bibeln ar GudK
Ord? la, du trorju at i Guds Ord finnes ingen
psanning? la, du wet juckfwenwäl och har hun«drade gängor hördt det, lckst det> tagit det för aft«jordt, da GudsOrd sckger: horor och horkarlarKola icke ärfwa Guds rike; drinkare.qirige,falike,
firymtare, lögnare och fiere ftdane, äro Gudi en<tyggelse,de hafwa icke del i Guds rike,deras delar t den sjön, som brinner med elo ochdu wet äfwenwäl, at den eller den egenjka/.pen afdetza finnes hos dig; antinqen du härtilwil saga nej eller ja,ss wet du det dock, at sä är;
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fan du dä icke.se, at det är dig som Guds Orb
talar om och pekar pä? huru kan du dä göra dig
tankar om Guds Rike? Ser du icke at bin själ
ftär i fara? Nej! alt det andra, men detta icke;
si detta är just blindhete»,, tller förblindelsen. Du
wet Guds Ord säger: Alster icke werlden, densom älffar werlden/ i honom är icke Guds kär«
lek, och du som älffar werlden, är nedsankt i
werldenes lustar, werldenes omsorger, werldenes
ära, kan likafullt inbilla dig at du lefwer i Guds
kärlek, änffönt werlden ligger dig mera om hier-
tat, mera i tankarna, än din salignet. Kan stör<
re blindhet wara til? Wore deuna blindheten i
timeliga ting, sa wet du sielf hwad hela werl-
den stulle saga om dig; men da det nu är i unde-
liga ting, iktll det intet hafwa at betyda; är icke
detta just förhärdelse? Det ar fördoldt för din ö-
gon, nemligen den fara du stär uti; men hwar-
föreär det fördoldt? Hwem hardölgtdet? Mon-
ne Gud? Ligger swaret icke tydeligen nog för
din ögon i Guds Ord? blifwer det icke ofta nog
sagt? ja oftare an dig <lr kärt och du wil hörat,
hwarföre är det dä fördoldt? är det annat än din
egen stlkerhet,som tillycker för sanningen?sr det annat än upsatelig blindhet? du will icke
weta af at säar, derföre wil du aldrig rätt under»
söka bitt egit tilständ eftsr Guds Ord. Det war
lerusalems förblindelse, at alt som blef taladt om
Guds wrede, om Guds domar öfwer dem, det
ansago de för nagot som icke angick dem, de wo«
ro altför fromma dertil, at Gud stulle wara wred
pg dem/ det war omöjeligit at Mant kunde ste

emot



<mot dem, som woro Guds eqendoms folk, det
war allenast onda mclnnifforsbttterhet,eller ffen-
heliga männistors egensinntghet, eUer melancho<
li,?a männistors Miller, elleren fafang och strym»
tad gudelighet, som lärde och tänkte sädam; sH
at de förkastabe nlt sadant opröswadt. Etter tm
förhckrdelsen bestar i sadan sielfgzordblindhet, ack!
sZ är ftuktan wärdt, at altför mänqa gs pä för«
hätdelsens wag, och sta i fära för förhardelsens
dom; ty är wal en ibland hundrade, jag wil tcke
säga ogudaktige, utan>ibland werlbenes barn,
fäftngelige, köttslige, jordifft sinnade mänmffcr,som wil weta af at han är i det tilständet? Ehu«
ru mycket Guds Ord at öfwerbewisa
dem, sä blifwa de dock fastr i samma tankar: de
aro Guds oarn, Guds folk, de stä t Guds nad,
stackare den, som wil tala deremot, eUer twiflar
derpä. Ia ckr det icke sä, at den titul, du ar
rätt et werldenes barn, du är sä werldsiig, dit
harlusttilwerlden, kan mangen höra helt kall-
slillltgt, ja roa sig derat, och anse det sasom nä«
got dederliait, derest de dock, om de hade minsta
respett och tredit för Guds Ord, borde anle det
namnec likasom man sade: du clst en satans lsm,
du har ingen del t Gud, men sä stor är blindhe«
ten, sä littt tror man det man dock med öpna ö-
gon läler i Guds Ord; de hafwa ögon och se ie<
ke. St! as denna blindheten, at de icke wi!le kän»
na sitt tilstand, fZlier nu ock den andra blindhe-
ten, at de 'lcke k lnna kunve den tid i hwicken de
fotte woro:" de ss, nja icke pa nsdenes nd, de seMe at dec är Guds längmodighet, och aldeles
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icke deras tilständs godhet, som har gjordt det,
at de hit intils aro ostraffade: det ckr icke derföreyt Gud hafwer intet emot dem, eller ckr tilfrids
med dem, utan derföre at Han wil gifwa dem
tid at bättra sig, at Han onnu spar dem, det
Fr ännu deras besskelses tid; mcn de qifwa icke
akr derpa, de läta den löpa förbi, och weta dock
icke huru snart den är utlupen; de tänka, det
ssal altid wara som det nu ar, Gud ffal altid ta-
la deras onda wasende, efter Han nu täl det,
Han stal altid werka, efter Han nU werkar, Hanfial altid sta färdig med sin nad, efter Han nu
tilbjuder den. war det lerusalems besök-nings tid, ännu war tid för dem at kuttna blift
wa räddade: men efter de icke kände den, sä sck»
Her lesus: Det stal komma en annan tid, dä det
«cke längre stal wara deras tid och dag, utan
Guds tid, och Hans hämde-dag: "den tid stal
tomma, at dina owäNner stola stantsa omkring
big" :c. Efter nadenes tid som ckr mistbrukad,
följer wredenes tid, efter hemsökelsens tid i nä«
der, da Gud ännu wil omwända otz, följer hem»sökelsens tid i wrede, dä Gud wil straffa;
te "nu i dag om j h'ren HerransOrd, förhärdeö
icke edor hjertan;" Ack! "at du pa dentta dinorn
dag wiste eller wille weta, hwab din frid tilhö»
rer." Som nu förhärdelsen bestär i blindhet, i
en dubbel blindhet den ena at icke se sin egen fas
la och eländiga tilstand, den andra at icke st
Guds nade och hemsökelses tid, sä följer nu af
denna blindheten en"tänsiolöshet,"at deickeak«
M alt hw«b Gud gör med dem: talar Gud, det
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höra deicke utan blott med öronen, ttt hiertat täi
ta de det aldrig komma, hotar Gud, det mena
de icke anga dem, bewisar Gud nade sä anse de
det som et bewis at de stä w.U mcd Gud at de
nu kunna se at Gud har dem och wWa.,
nar dem, agar Han med ris, sä bkfwa de a'le«
nast warre och bittrare. Det ar förhä: delstns de»
staffenhet, sä warvet med lewjalem: Icms gret
ofwer dem, men Hans tärar folio sa»om pa sten.
Hans tärar kunde icke en gang beweka dem til eft
tertanka, hwad detza tarar wille betnda, och haf-wa i följe med sig. lesus hotar dem och ftr»
kunnar derasolycka,"den tidstal komma":c. men
de aktade det tcke, utan logo ailenast derat: dö
mente lesus <ir icke hemma i krigs wäsende, Han
förstär icke hwad fästnings werk wi hafwa. hwad
brand anstalter hckr äro. leAs tager M ochwil reformera i templet, begynnandes med den
falssa ffrymtaktiaa utwärtes Gudstjensien, ont
det nagot wille hielpa; men de bleswo allenalt
wckrre, de lade räd at förgöra Honom. lesuslbiifwer derwid at predika i templet; Men de
bleswo ock derwid, at hata, förakta. och ffaffHHonom af wHZen. Nsr det ckr kömmit ,ä wioa
med syndaren, daärhan forhirvad pa sin sida;dersöre liknas etförha'rdat hjerm wid sten, ickstvld jern, koppar eller andra tn detza,ehuru härda de ckn äro, kunna de likwil upmökas
l elden. men en sten, om Vrn ckn lagges i elben,
smalter den dsck icke, Mr du pa sienen, sä bäicS
Van lcke för siager, han drttwer hammaren tilba-eo, eller siyaa stycken derafden i ögonen som ll>r
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derpä; sädänt <lr et hsrdt hjertä. "Det stär: wi
läkeßibel, men han wil lcke lakt warda." ler.
51: Z- Sielfwa Guds plägor, som dock plögä
upwekä, uträtta äfwenleds intet, et hardt hjerm
blifwer som et städ, det ar hardt och want at
siäs pä, at det icke merä fötandras; 'hwad stat
man siaeder mer,medan j afwiken bestö mer?"
Efa. i: s> Det <lr et bedröfweligit tekn, at en
männistä är kommen wida k förh lrdelse, när öck«
sä Guds ris och tuktan icke kan böia henne. Sa
wär det med Jerusalem: Guv häde försökt allck
wägär med dem, och intet wille hjelpa. Han ha»
de. jannerligaförsökt harda medel, osta stagit dem>
Hifwit dem i fienders händer. lätit dem förtryckas,
och nu denna tiden woro de ater i ktamma< ty
Zlomarena här<fade öfwer dem, de habe en Ro«
«nerff, en hednist Landshöfding.i staden; men alt
Vettä Man baming. Nu stod faledes intet tilba»
ka mer än det sista, neml. at görä en cknda mel>
dein, atGub nuicke längre stulle tukta dem til
bättring, utan NU rätt-siä dem säsom tit straff.
Och just detta,gör enförhärdnd syndäres tilstand
sä mycket usiare, at alt det som Gud rljest brukar
til nndra syndares omwandelse, d<t gor sadäiia
<jllenast härdare. MedwalgarningarwinnerGud
wsnga; tnen alla Guds wälgärningar giordeIe«rusalem allettast säkrare; oe ansago Guds wäl«
gckrningaricke sasom karlekstäg at draga bent
med til omwandelse, man som en belöning för de"ras GudstienjtV som en försäkran at de woro re-
dan omwänbe; "wet du icke at Guds godhel lac«
tar dig M batttW/"R0m.2:4. Nei del wec

, , icke
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icke en härd syndare; utan "med sitt förstockade
och förha'rdade hjerta, samkar sig sielf wrede pä
wredenesdag." Rom. 2: s, Andra Winner Gud,
Zenom tuktan och aga, at Han öpar deras ögon,
som Tobie med gallsn, at Han gör demwisa med
törne, Dom. B. 8. Men hos en lörhärdad gör
ock detta intet: "Du Pr dem men de kännat in»
tet, Du plsgar dem, men de bättra, sig icke, de
hafwa Ophärdadt sitt ansikte mer <ln en sten, och
wilja icke omwanda sig." ler. 5: 3. Wdre äw
blefne omwcknde genom hotelser, deras hjertan,
har blifwtt upwekt i dem,. söm det stär om Josta,
ncir han hörde at Herren Wille göra siaden olnc«
kelig. 2 Kr. B. Z 4: 27. Men en förhärdad ler
Ht alla hotelser, och anser dem säsom drömmar
och snack, hataralla demsozn hota, och wil icke
tro at de tala af Gudi: "Andock han <ln hörer
"denna förbannelsens ord, walsignar hansig lik-
"wäl i sino hjerta och sckger: det warder icke. än
"sä ondt, lag wil wandra säsom mitt hjerta täc>
"kes. s Mos. A, «9. Somliga förbättras af
erempel, de Gnds straff och domar, som de se pa
andra, förffräcker dem, degä w i slgsjelfwa:
men den förhHrdade, bryr sig icke deröm; om hanän känner en rörelse pä et ögnablick sH Drgär
det dock strazt, och han tcinker det ffal awrig räe«
ka til honom / som Syrack beffriftver Kans tan»
kar: "jag.har wA förr giordt sa mncket, och mig
6r intet ondt wederfarit." Men detrcltta omwän»

medlet är Gnds Ord, Kwarigenom aUe de,som blifwit omwcltlde, äro komne til en annansinnes författymg; men öwad <lr för räd för den
C 3 ftr»
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förhärbabe, som föraktar Guds Ord, och tror
icke annat i Guds Ord, utan det som honom be,
hagar? Men hwad som icke stär honom an, derom
tänkerhan, säsom de fordomtänkte:"Blud,bjud,
bida, bida hckr litet och der litet" Esaicl 23:15.
"Mer det ord som dll otz i Herrans Namu
"wilja wiicke höra Dig. 1er.44: 16. Der war-
"der intet utaf; wi wilja wandra efter tan»
"kar, och göra hwar och en efter fin onda hier»
"tas tycko." ler. l 8:13,. Si detta ar det som
Gud kallar förhärdelse, och efter hwi ket hwar
och en m 3 pröfwa sig sielf, om hän är närä for»
härde!sen,pä det han kan rakna efter hwad Guds
klocka har siaqit", och ännu i akttaga sm hemsö<
kelles tid. ochidag, medan han horer Herrans
Ord, besinna hwad Hans ftid tilhörer. Icke de
attenast som lefwa i wiya siags siyggcller klinna
hlima förhardade, nez hwar och en isin synd,
fan gi sa wida at han kan blifwa förhardad;
mangen som lefwer utwckrtes clrbart för werlden,
fan hafwa et förhurdadt hjerta, ja mängen blott
vnder sin obekymmersamhet och sorglöshet för sia-
len, kan blifwa fhrhirdad. Pröfwa dig sielf, o
Mannista! huru myctet af detta förgift bor i ditt
h ena: när man rörer wid din synd, ar du däsl
konsiolös, at det imet gär dig til hjertat/det ärsom det icke ginge dig an? Eller om din synd rö,
res. sä at du kan marka det angar dig, at du
da antingen förbittras deröfwer, i stallet at för-

eiZer ock ar du för dig sielf allenast ler
derät och föraktar det? Du ser Guds domar pa
andra, och tager dig ej ezcmpel deraf, du ser an«
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dras bastiga död, och tanker icke pä din egen, du
hörer andcas samwets öngest, och du forfäras
icke derwid, du jer hurn angestfulle de kunna wa»
ra som aro dock bckttre än du, och du tänker icke:
gär det sä med det färffa, huru wil det dagamed
det torra? "Blifwer denrattfardigemed platts sa«
lig, hwar blifwer dä den ogudaktige," sager Pe«
trus? Och i synnerhet om du finner en leda til
Guds Ord, du anserdet säsom en börda, du hö°
rer Guds Ord utan rörelse, du hörer hälst det
Guds Ord, som ej egenteligen angär dig, utan
kan kittsia dina öron; och du finner i alt detta
hos dig et sädant sinne, at fast du wckl ser alt det«
ta <ir icke rätt, och borde icke sä wara, sä bekym-
var du dig dock icke derom? Nu sä star du san»
nerligen allaredo sä farligt som du kan, du a'r
just pä brädden af förhärdelsens graf, och fattas
icke mera, <ln at Gud i det samma öfwergifwer
dig, och Hans näd stäpper dig, som hit intils hae
hallit dig liksom wid fiiken af din kjortel, pä bräd»
den af ditt forderf. Detta war nu det andrc»,
hwaruti föl härdelsen bestär. Gt,

L<lt otz höra för det tredje med fa ord: "hwadsom följerpa sodanförhardelse?" derpö mäste wis-
serligen följa et we; ,ag wil icke ft'ga, at pä sä«
danförhärdelse altid fölier ewig förbömmelse, nej,
wänga hafwa warit sä wida förhätdade, at de
hafwa hclrdat sig sielfwa mot Gud, och aro dock
genom Guds föwnderliga nad blefne omwande:
hwad war icke Manatze för en förhärdad synda-
re, Hans hjerta bief dockwekti Hans lif, och hanblefr<lttelWn omwänd, Förhärdelsen har sinä
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zrader: den yttersta graden afförhsrdelsen, och
et ff,rstoctadt sinne är, nsr Gud öfwergifwit en
syndare, som aldeles icke mera wil höra Guds
föst. Mr det sr kömmit sa wida med en synda»
re/ ds, om han sn lefwer en läng tid, sa lefwer
han som en lefwande helfwetes eldbrand: men sälsnge förhsrdelsen icke onnu sr kommen i den
srad, hwilket wi aldrig kunna se eller weta, nsr
det ffer, eUer om det redan stedt, sa sr der wsl
ännu hopp om omwsndelse. Dock stljer det, at
en ssdan syndare, ju langre han gar, ju wsrre
han hlifwer, ju sskrare bliswer han til sinnes, ju
hardare blifwer Hans hiettä, ju dlindare Hans ö«
gon, ju större ksrlek nl synden, juosskrare Hansomwsndelse, och detta ar olycka nog. Det föl»
jer derpä, at om han sn ksnner en rörelse i sitt
sKMwete/sä sr han icke i ständ at göra sig nytta
deraf, synden bar sä snsrt honom, atminstonesynes det honom sielf wara omsjeligit, han tör
nastan icke tsnka pa nsgon omwsndelse. Det har
han deraf, at han gjordt sig hard, Hans egeu
hardhet blifwer honom en pläga, sä at, om sn
han til et ögnablick inbillar sig likasom han nu
wiile bedja, kan han dock icke, om han wi>le gra-
ta sa kan han icke. Derfäre talar Skttften om
"wredeneskar, som sro tilredde M fördömmelse."Rom. 5?; H?. Wredenes kar, som hafwa hs-dadtsy sselfwa,derab egen obotfärdighet.bereder dem
til fördömmMn, gör dem sasom til et fortorkattrs. sem i 'e duoertil annat sn «t upbrsnnas:
och af sädana sr helswttet fullt, det sinnes icke et
snda wekt elter böjeligt hierta der, der sro wsl

grader;
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arader: men siatt ingen bojelighet e«er blödig»
het Men om en ewig fördömmelse icke altid föl-
jer derpa, ack! sä följer dock altid et we pa för«
hardelsen, atminstone et timeligit we, samwetes
plägor och uselhet; stal sadan syndare omwän->
das, det sser sällan, utan sasom genom eld, sa-
ger Paulus, genom stora bedröfwelser och härd
bättrings kamp, at han mä räddas som en branb
utur elden; stal Manatze, som war kommen myc,
ket langt i förhHrdelse, befrias genom Gttds näd,
sa mäste Gno gripa honom härdt an, nedstörta
honom af sin thron, kasta honom i fclngelse, lö«
ta honom sitta i band och boior, om han der til
äfwentnrs kunde blifwa fti frän satans snarorz
annan wag at frälsas för en förhärdad syndare,
sinnes nappeligen, ätminstone för manniffors ö,
gon: dock ingen ting at förestrifwaGuds aUmakt
och undranswärda näd. Säledes se wi. at Ie«sus här i terten förkunnar det M stelf förhardan«
de Jerusalem timeliqa olyckor och ödeläggelser,
"den tid stal komma" :c. Detta war det sista och
endaste medlet som stod tilbaka, sedän han hade;
försökt alia medeb, rad, förmamngar, ord, ho«
telier, ätwarningar, faderliga ris och aga, lang«
modighet och rättfHrdighet, walgHrningar och
straff, alt detta wilie intet uträtta, nu förkun-narHan förödelft/ at förkunnandet derom stul«
le ännu wara et medel, om nägon derigenom kun«
de upw6ckas, och sielfwa förödelsen det sista med-
let til räddning, hwem som däräddas kunde; hwih
ket<ifwen ar at hoppas, at wid lerusalemsföröz
Pelft en och annan sr blefwm omnMd; de sä'

C § go
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zo ju fSrödelsens siyggelse sa lcknge förut, de pä«
minte sig ock da wal lesu Ord, iom Han dem
sagt, och at detlnu kom, som de förr icke bade
welat tro; hwarföre ock lesus pä et annat stclllesager: "at för de utwaldas fful, jkulle detza dagar
vlifwa förkortade," Han sag, at ibland dem lik»
wäl woro nsgra utwalde, som wal sent, dock om-
siderstulle läta sia afGuds Anda winnas, och
för deras stul Wille Han göra pinan kortare och
drägligare.

Men ester tiden är förfluten, sä lat oh ännu
med ct ord eller nva widröra det sista och fierde:
"Hwad som af denna tezten ffal beweka oli, at
"läta Dawids förmaning i wär ingäilg ga otz til
"hjertat: .I da.q oin j hören Herrans röst, sa för»
"stocker icke edor hjertan." Ha'r ckr icke en rad i
terten, som icke a'r rörande: lesu tärar ffola be-
weka 06 dertil; det wore et onaturligt barn, som
kunde se sin fader och moder gräta öfwer fin oar-
tighet, och likwäl icke bewekas derigenom, at,
minstone til blygsel; st här, o syndare! din Ie»sus, dinWän,din Frälsare, ewighetens ochsaligo
hetens Fader, grater wckl öfwer Jerusalem; men
sannerligen äfwen tillika öfwer din och deras syn»
der, som med Jerusalem nalkas alt mer och mer
til förhärdelsens dom. Tclnk icke at lesu tärar
ei angä dig; wil du icke tro at detza. tärar i Hans
allseende ögon ocksa räcka til dig? Atminstone ma
du dock tro, at de tärar Han falde under sitt li<
dande, som lvar för hela werldenes snnder, äftwenwal angingo dina ftinder: "Han offrade bön,
Md starkttop och tgrar," ssger Paulus Ebr. 5.

Der«
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Dernäst ssal beweka otz lesu hjerteliga och bewe,
keliga önffan: "Ack! at du wiste, pä dennadm
dag ":c. ännu önstarHan det samma om dig och
hwar en syndare. lesus scig omkring fig en hop
fromma och lydiga larjungar, willigt folk, som
fttilgo och prisade Gud, och gingo före och efter
Honom; ty detta ffedde wid Hans Konungsii-
Za inridande; mm lesu öron hörde ickesa myc»
ket pä deraspris, som Hans ögon ssgo med jäm<
mer pä de mänga onda och ogudakttga, och öf,
wer dem suckarHan, öfwer oem gräter Han,
för dem önffar Han, ack: at äfwen du, du wi-
ste. WMrligen har lesus ännu ssna i detza ti»
der, och de äro wäl Hans ögnasten och glädje;
men sa Han ser obotfärdiga, sci a'r Hansnadomatellg, Hans längtan efter syndare,Hans
begHrlighet efter sjalar ouphörlig: o! at äfwm
du, du, du wiste, sä lsnqe der är ännu en til«
baka, sa önssar, sa längtar Han; Han lemnar
demo. och motioi öknen, ochsökerdet borttap«

-päde, Luc. 15. Widare ssal beweka otz, Chri-sti härda hotelser om siraff och fnrderf; Guds
domar blifwa icke ute, i synneshet dä, när Gudi et land har gjordt ljuset rcktt klart, och det däicke fruktas, sa kommer Guds domar desto wistsare och härdare; likasom efter et klart ffen afliungeld, fötjer härdare dunderssag. lerusalemsförstörelse kom hastigt, pa den tid de minst ftuk«tade, da de icke Hollo dec möjeligt at kunna ste;
wi hafwa ock sedt en stymt af Guds dommar, wiKaswa afwen sedt et stycke af wart lerusalemsföröoelfe, battra wi ch icke, ho wet hwad otz

a'nnu
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Hnnu fsrestZr. Vtterm?ra ssal beweka ost lesuifwer och n 'ftiqyet mot det ogudaktiga wasendet,.
otHan utdl-ef dem som och sälde; Hcm gjor-
t>e det samma wmt. Jok. 2: ,;> och ännu fant
Han det icte battle, detwar tekn M förhardelse;
men hwaraf kom denna lesu ifwer>monhan kom
afensfwerilnillq,afondstaochbitterhet?acknej!
fast mera afk.irlek lil själarl?a, Han ser battre a'n
M, hwad olycka mänMorna göra sift sielfwa
med synden; derföre iftas Han molsynden, eft
ter Han slssar s,6len. Skal da ickelesu ifwer«f karlek til wsraMar, upwäcka hos otz en if«
lver,af karlek til wär egen Ml? en. ifwer siiger
jag, at bortlckgga onda wanarter, som dräpa sjck«
len,"kötsiiga begarelser somstrida emotslälen";
1 Pet. 2:1. Annu närmare, stal beweka otz, le-su oafläteliga arbete pa Wlar;Han saa. deras för«härdelse, Han witzte at de inom fä dagar wilie
taga liswetaf Honom, dock Wille Han icke för-summa at arbeta pä dem, "Han lärde hwar dag
jtemplet," och hwad tro Han lärde? «landetta,som war begynnelstn af Hans »redikö»ämbete,
och likasom Hans teet och summan af Hans lclr«
dom: "Omwänder eder och tror Ewangelium."
Han larde hwar hag', at om nsgyn genom Hans
hotelser och stag, hade lätit sinä himan krotzas,
sä wllle Han nu. genym Ewangelii lsrdomjaka och förbinda/ trösta och hugswala; och det
aör Han ännu dageliaen dags med os. Slute-ligen, stal beweka otz at dock icke förhsrda wära
hjertan, Christi Blodiga lioaude. Tertentalar
wäl icke m det,.men det följde fä dagar derefter,

dock
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bock sager texten sa mycket, at de lade rad at fsr<
göra Honom; och detta lesu inridande, detza
Hans hotilser, denna Hans reformanon i tem«
plet, giorde dem förbittrade at basta med Hans
död. Nu syndare! lät döck alla detza ting bewe-
ka och röra dig; lät lesu tärar och suckningar,
Hans klagan öch hotelser, Hans arbete pä ditt
M, Hans lidande för din sM? förmä sä mycket
ihos dig, at om du i dag börer Herrans Ord,
och när du hörer det, du dä icke förhärdar ditt
hjerta.
Vs>u! s Du barmhertige Gud, bewara c>D för et hardt
, hjerta, afwänd fran otz alla plZgor, i synnerhet
den plägan,, som är den aldrahardaste, et förstockadt
sinne. Uplys wara förmorkade förständs ögon, atwi
ma se hwad wär srid tilhärer> och kanna war hem-sökelses tid, Lcfy bört fran ösi stett chjertat, och gif
ost hjerta»» af kött. Du som kan göra Abrahams bar«
af stenar. forbarMa Dig öswer alla dem, som äro pH
sörhärdelsens wäg> at de ännu matte blifwa Dina
t>arn: för dem, som Du redan lemnat och öfwergifwit
i förhardclse, wele wi icke utan ofwerlemnHdem at Dina domar; men det bedje wi, det hopp
hafwe wi til Din bärmhertighet, at ingen sadan, n»
eller hadanefter ma finnas idland osi, eller nagon af«tz nagon tid komma bland deras antal. Gif osi hog
«ch kraft, lnsi och nad, ti! at tjena Dig, md et ly-
digt och willigt hjerta. L.a>: Dina tärnr Du i dag fäldtöfrver Jerusalem, wara otz en ögnasalwa, at uplata
wara ögon> och se war sxnds wederstpgglighet, son,
tommit Dig at grata, nar Dusag den, och at swtt<tas blod nar Du bar den. Gif at wi Ma spsgla otzi lerusalcms exempel, och af deras <kaba blifwc! Wi<se. Böj wara öron at hörci Din röst garna och med
lust, upwek wara hjertan til at lyda Din röst wil-
ligt och troliga, p« det Du, som wjl hv, et fMrss,

sade
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Adt hjevta, m 3 finna en beqwäm bsning hos otz> ti»
detz wi «winnerliga lkola haswa wsr boning hyyDig
i Vin himmel och HZrlighet, Amen.






