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<) HErre, du wäsendteliga Ord! OGud,
du soin är dctLjusct,igcnom hwilkct ljn»

set ar gjordt; du som ärWagen, Sanningcn
ochLifwct, i hwilken intet lliörker, ingen will»
farclse, ingen fMngclighet, iugen död ar. Dusom ar der Ljuset, utoiu hwilket all ting ar i»
del luörker; Wagen, utom hwtlken alt ar idel
willostigar; Sanning, utom hwilken alt är
föfänglighet. SägHErre et ord: warde ljus,
at jag mä seLjuset och undwikamörkrct;at
jag mä se Wagen och undgä willostigarnc;at
jag mä seSanningen och iindwika sätanglig.
httcr; at jag mä scLiswct och uudwikadöden.
Uplns miq, HErre uut Ljus, min Nplnsning,
minSalighet,som jag ffal frnctta; HErren,som jagffal bcrölna; min Vrudgume, ät hwi!«
ken jag stal upoffra uug. Uplus «ägcr jag)
uplys, du mitkjus, denna din blinda tjenare,som fitter i »uörkrct och dödsens ffugga, och
styr Hans fotter pä fridstns wäg, pä hwilken
jag ffal iugä i förunderliga tabcrnakcl ttl
HErrans hus, med gladje och liekännelses
röst. Ty en sann bekännelse ar den wagen,
pä hwilken jag ffal inga til dig, och pä hwil«
ken jag ffal Utgä iftän det owagade och kom<
ma til dig, stm är Wagen; tn du är densauna Lisscns Wag. SM. 4.



I Namn Guds Faders, Sons och
dens Helige Andes.

göras bör, ewigyeten nalkas.
Vä hafwer en KyrkionesLarare »)ma'r,
teligen talat. Ehwad wi göra under him«
melen, det bör göras til den ändan, at

ihogkomma himmelen, och söka til himmelen. Men
göre wi annat, til annan a'nda, dä förlora wi
det, och det gör oh förlorade. Ingen bättre
ning kan för händer hafwas, an hwad som ster
i anseende til det/ som oundwikeligen <ke <?al; in»
gen bättre tanka sattas, ön den, som ewiqhetcn
fattar. Ty at betänka ewigheten, tommer op at
soratta förgänqeligheten.

En ratt Chrifien bör i synnerhet tre
ting, nckmligen: Döden, Donien öch Ewigbeeen.

Säsom wart lif <ir en stadig gang til döden;sa <ir af nöden ai döde«l städse för ögonen dafwa.
Da Daniel läter l>!mta asta, och strö krinq tem»
plet, warda de afgudadyrkares werk upt<l»tte.
Da wi besinne, det wi ej annat i war kropps wa«
ning finna, än jord,som maste til wrd warda;
blir nogsamt bekant, huru fäsangt det cr, wid
detta ftogtiga werloenes wclsende sig fasta, som
likl en rök,medhastförswinner. Pat, ichen Jacob,
Vä han lag upva sm sotesing, lade han först si»a

«) Aullusimus.
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fötter tilsamman, och sedän afsomnade. Sa bsre
ock wi samia alla wärabcgärelser, tankar, ord
och garinnqar tilsamman, medan wi ännn
at wi des b.ittre mäge den daq b>, som
stal önda alla wära dagar/dodsdaqcn; ty dei,som wil winna cn salig dcd, inaste wal sticka sinlefnad, förr än han dör. Den ka«l aldria nä en
god ända, som ei mcd tio, karlek, Kopp, bön, tä«
lamod, ständaknghet, och cmdra Christeliga dyg-
der siq bereder til ändan.

Dä en Kampe tänker at fackta, beser han noga
forut den plats, upoä hwilken han til knmpeil
tänker framträda, pa det han wid drabbandet, ej
ma raka nti olaqenhet, och segrcn förlora: Eme-
dan wi hafwe dodsens bana för osi, nppä hwilken
wi mastc det yttersta tafiandet mhärda;w äl högt
angelaget,ot siundcliqcn dctta bccrackta c),pädet
wi ei obercdde mätte ftnnas,ochKronanförsp»!w.

Döden har städsc sin ögo:, nppa o§, at antin,
gen wi gä eller sta, ata eiier dricka, sofwa eller
waka, sa lurar han ester sit bestämda rof; der-
före mäste wi framgelit pä honom, bäde ögoir

och
b) De fanqar, soin waiiia pn sin frilet, sta ssnrna wid fan-

gclsets dör.; och cn bandlMw wakar incrcndeizl wid op»
ninacn af sit hui: sa bör ock du med dina tankar alti>
wisias wid dcn portcn, igciom du »kal mga, til

hasligarc, än du förmod«r. viä p.,.

c) Oen annalkande dcdcn kan illqcii mcd «,'adt nwl> cmot,
taaa, utan som lailgc bcrcdl sig upz,'ä honom, s<-i^
lii), i. ;s,

«!/Em!d,in du ickc wct,hwa>'csi dödcn upra dig;
la wänc» du uppä honom aiicslades. Oiä/ltei. i. v.zd.
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och tankar kasta, at han ei oförsedt mä ost förra«
sta. linct wrtager döden mera des kraft, ön al-
tid hafwa i minnet e). Uti affan förwa<ras eldeli bast, ac han cj stocknar; uti dödseos l-e«
tracktande, som ffer i trone, erhälles näden frugt-
sammast ar lhogkomma, hwad en qanq !?al b,in-
da. Lycksalig »n- fördenfful den, som siq sa ffickar
i lifwct, som han wil wara funnen i döden. Del-
ta fordrar HErren utaf os;, hwarföre Hans ord
äro deszc: är du icke wakcn, sa ffal jag komma
til dia./ som en tjuf plägar komma, och du ffal
icke n?tta, pZ hwad siund jaa. kommer til diq. Up-
penb. B. ?: 3. 'Tft efter wi intet wete, pä hwad
tid otz döden ffal sandas nlhanda. ffola wi alla
tider on emot hooom bereda 5). Och fast ha'ldre
eftertrackta det högsta högsta lifs«
tidsmal; mera at lefwa wal, än lenva lange.
Gude ig lefnad, ar högsta äloer. wi ock
domen ofi eri»dra. Tn da ffal ransaknincz
anställas med alfwar, u:rop ffe med b,i'fwan,ez'es
cntionen med str.inqhet Domaren ffal komma
uti Gudomellg Alömägtighec; han ffal alla döda
upwacka som under jordene sofwa, och alla werl-
denes ändar för ssn thron ftamhafwa, och de o-
gudaktiqe krafteliczen fördöma. Han ffal komma
uti Gudomelig Mestades närwarelse; alla ögon

A 3 ffola
e) Stall diq döden for ögonen, betratta och tänk uppa ho-

nom, sa blir dn pa dctsäitetsaker sö>' honum. viäliel.
f) Wi böra a!!a slunder tanka uppa det mäl, hw>util wi

aila öguMick hasta. Bernhard.
8) Den som dör fsrr än han dyr, h«n dft icke M hG

fial Auizustmus.
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ssola honom se. Han ffal komma uti Gudomelig
wördnad; för honom ffola sig lwja all derassom i himmelen, pa lordene och under iordene ä«
ro och alla tungorstola bek.wna, atlEsusChri'stus ör HErren, Gud Fader til a'ro.

Cn ftrsträckelig ankomst bliswer detta för al«
la dem, som nadenes tid försummat li). Deras
Domare <irAlsmägtiq, luru wilia de för honom
bestä? Han är narwarande, hwart
wilia de taga undfiygt? Han är AUwis, huru
wilia de sinä hjertcm förborga i i? Han är ock en
rättftirdig Domare, som anser ingens person i do«
men, ej eller tager mutork), utan hm gifwer
hwariom och enom, efter som han handlathafwer,
«nedan han lefde huru wilja de straffet undwika?
»Cor. 5: »°.

Dä ten dyre Guds mannen Hieronymus det<
tabehierlade, utbrast han i defta orden: anrin,
yen jag arer eller dricker, »»pstär eller til hwi-s> gär ljuder alrid denna rösten for min öron:
Srar up i döde och kommer för domen. Med
det samma instämmer Nilus och siiger: Jay ler
narr ochdag efter daZen, dä

stola
I») Domen bsr försträckz de »nda fsr straffet, men fagn«

de goda för löncni stnll. Augustinus. Ps. ivc,.
i) Wid yttcrsta domen blir för de oaudaktige omöjeligt at

warz ftrdolde, men odrägelizt'at »ara uppcnbare.
Bernhald-

K) Domseni da«, stal l»mma., dä rcna hjertan stola ga<l«
mer, an spitjfnndiga ord/ och et g'dt samwele mcr, än
sulla pengar: ty Domaren stal icke luuna bedrazal «<tz
vrd/ ej lil« b«wel«< «<d gäswyr. 3)«nbal^



ssola alla synder, svndarenom för ogonen sral»
las >). Cain och Absalon ffola se deras broder«
nwrd; förra werldcn sin säkerhet; Sodom och

deras boleri; Sichem och Dina deras
störaktiqhet; lerodeam sit afguderi; Achab sin
orattfirdiqhet; lesabc! sm illistiqhet; lerusalems
döttrar sinhögfcird; SimonMagus sin trnlldom;,
?llez.'ander kopparsmeden sin arghet emot Paulum;
luoarna sin hadelse och ondffo emot lEsum och
hans Apostlar. Skola ock jemwal alla alldra m),
deras, sä w.il hemliga som uppenbara,misigärllin«
gar, dem och hela werlden,för sattjas. Dä
den helige Bernhardus detta sig til hjertat förde,
suckade han och sade n): We miq elända; da dom«sens dagkommer och böckerna ffola öpnas,u'i hwi!<
ka alla minä ord och aarningar ffola upraknas, och
för HErranom framhafwas, da la'rer jag sta mcd
et hangande Kufwud, för mit onda samwete fful,
fram for HErranom uti domenom, helt för»?r.lckt
och ängsiig uprepande alla minä beqangne brister.
Da stal det scigas om mig: st människan, och hen«
nes garningar; hafwom da domen altid uti ihoa.-
kommelse,at ej domen ma blifwa 06 tilfördömelse.

Sidst stal ewigheren oh stundeliFen i min'
ner wara: t'? hsn är er haf, uran strand; er

A 4 djup,
l) Domlens dag kallas en dcrg, ty da bllfwcr ci

run: för barmhcrtighct! en upvenbarelsel dag,<y tastal
all ting uptackas, som nu waritdoldt.

m) Icke de aldrar ngaste tankar, som igcnom wans«
kömmit at onses, Ma i den domen lemnaj opslc
Gerhard.

7Sömnlöla Narrer.
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djup, uran bc»trn; en rid, uran rid; ett lättgd,
uran önoa. Der ffola be ftrtappade,
rakneliga millioners ara libande, altid undergH
ziya plägor, och da de der la'ngji warit yafwa,
fiola de nappeligen ffattas at wara i första minu-
ten afpinan; men twärt emot, ehwad salighet de
utwalde halst ätniuta,stal altid tiltaga, men al«
drig anda taga, och ffal wara ja sa ljuf-
lig/ja frögdefull, sä äresull, sa obestrifllg,sa obe.
gripelig, at en tima wara hos Gud, stal gifwa
större glädje, an tusende, som werlden kunde ska'n«
ka, i mang tusende ar. I cy, medan wi lefwe i
dödeligheten, sa läter ost betrackta ewigheten, och
lefwa honom til ara, som utt ewighet ewigt les-wer, och densaliqa ewighet af näde gifwer.

Om Elia lase wi iKonunga B. 19: iZ. at hansiod i dörren af kulone, och granneliqen tilsag,
hwad som af HErranom ste stulle; sä ffole wi
siadeliga tanka pa hwad nu omrördt a'r. En
styrman ser altid efter en önstelig hamn; en wan»
dringsman tanker dageligen pa det sata fädernes»
landet; sä ffole wi ockttamgent eftertrackta,at wiw
na en salig död, glad dom,och frögdefull.ewighet.

Hade rika mannen, om hwilken halwlas uti
bagsens förordnadeEwangelio, alt detta behjer-
tat, hade han witzerliga sökt at battre lefwa, at
han mätte s.ulare dö. Men en willo- ande hade
intaczit Hans hjerta, derföre wandrade han wilse
om sanningen; en swar sömns ande, war öfwer
honom kommen, som tillyclte Hans ögon, ty sofhan sa lange i syyden / nl des han waknade i dö,

de»/
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den, der Hans ögon se uti mörkret och stummet,
hwad farligare är an döden. Esaia' 29: 18.

Men Lazarus war wäl betankt, derföre gick
honom wal. Hela Hans lifstid war en stadig hog«
kommelse af döden, domen och ewigheten, derföre
blef Hans död honom en födjlodaq, til det lif,
som i den saliga ewigheten, ei wet utaf nagon
död. lag wil alt derföre instamma med David:

P5.49:2, ?. Hörer til alt folk; ackter hcir uppazaUe
I, som pa denna tid lefwen, bade den menige man
och Herrar, bade rike och fattige; den ene med
den andra. Ehwad i ftören sa tanken uppä cht'
da»/ sa gören i i»tet illa Syr.7: 40.

Ewangelium Luc. 16: 19.
De Gudfruttiqas lidande pä jorden, och

saltghet i himmeten; och ogudaktigas wal-
gäng i lifwet, och undergang i döden.

O HErre Gud! tänk ännu pä osi, och öfwer-
gif intet dem, som akalla dig, och dig k»ir halla.
Drak. i Babel v. 37.

Sadant arbete, sodan lön; sädantlefwerne,
sädan cknde. Enoch lefde rättfardig pa jorden,
derföre blef han lefwande uptagen til himmelen 1
Mof.B. 5: 24. Paulus arbetade troliga, derföre
wardt honom RattfardighetenesKrona förwarad
2Tim. 4: 8. Ty godt arbete, gifwer härliq l«?nWish.B-;: »5. HwarföreDavid ftger omGud:Du lönar demwal som Ditt Namn mickta Ps.61: 6. Det ,'amma betygar ock Syrach: Den.som HEnen. frucktar, honom warder wal aäw

A 5 ganbes.
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gandes, och na'rHan tröst behöfwer/ stal han war«
da bestärmad Syr. l: i >?.

Men sasomde ogndaktiqe ondt arbete drifwa,
och illa lefwa; sä mäste de clta af sins wäsendes
frugt, och af sin rad mätte warda, och röna, at
de fakunnogas lusta dräper dem, och de nalnas
lycka förqör dem Ordsp.B. i:;',; 2. De lefwa i
synden, i ty fä de ock syndenes lön,den ewiga dö-
den Rom.t.: De taga sig hädanfard med ct
obotfärdigt hjerta, derföre hamna de i helfwe-
tet, med ewigt qwal och smclrta 0). Pharao lefdesom han aldrig stulle dö, derföre dodde han, at
han aldrig mera fick lefwa, utan helfwetet och vi«
norummet blef Hans hckrbärge til ewig tid; hwil«
ket kallas den andra döden. Sannäs altsä det
Salomo talar: Den ogudaktige stal falla genom
sit ogudaktiga wasende Ordspß. 11:5. lemwal
ock' hwad Syrach wittnar: Eld och matk a'ro
hamden öfwer de ogudaktiga Syr. 7: ly. Oh fä»
»eställas twänne pcrsoner uti dagsensEwangelio/
hwilka, sasom de fört ätstiUigt lefwerne/ sä hafwa
de ock fatt stikillig lön, ätstillig cknda.

Den första nämnes, och intet nämnes; han
n'mnes en man, men ej til stand och namn.

Men hwarföre nämnes han icke p)? han förde
et syudigt lefwerne pä jorden,alt derföre blefhans
namn utstrapat af jorden,Pf. 9:6. Han lefde

ej

0) Eorg tn lyckelig syndare, ty Rättfärdighetents sward
hanger utdraget öfwtr Hans hufwud. N>l.

p) Har <ni ty han h« lassm ln stuM chyrtgatt.
Chrysostoinus.
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ei efter det ord,som gick utaf Guds mun, i ty wil»
le ei eller Gud, föra Hans namn uti sm mun, det
han hotar genom Propheten Hoseam: Du acktar
inlet Guds Ord, derstre wil jag ock intet akta
dig Hos 4: 6. Det samma betygar han genom
Salomo: De rclttfardigas amiunelse a'r uti
signelse, men de ogudaktigas namn stal förgas
Ordsp. B. »o: 7. Om den HHrdnackade Amalech
sade HErren: Han ffal förgöra Amalech undan
himmelen,at man icke mer ffal tcinka pä honomci)
2 Mos B. l?: 14.; sa ster ock med fraffaren.

Det gär altid med de gudlösa, at anttngen ute«
siutes deras namn af den heliga Skrist, ellee
«varda de, dem til blygd, anteknade, som Iero«
beam, Achan, Achab, Herodes, Pilatus, ludasIscarioth, Simon Magus, ochandra; bwilkei:
Gud stikom förkunnar genom Propheten leremi»
am: De stola komma pä ftor ffam, derföre at desa därliga handia; ewigffal denffammen wara,
vch ej förgäten warda 1er.22: n.

Han kallas dä bara en man eller msnniffa,
efter han war skapad til Guds belate,född aflu«dasttgt, omstoren efter löftet, det nogsamt stön-
jes deraf, emedan han kallar Abraham fader,
och Abraham namner honom sin son Men hanwar en pafogel til sin drägt r); ty sasom pHfo^lert

stoltiserar
Den rike nimitti hHr l litnclsen ulan namn, sasom de»

der icke ar wärd at af Gud nämuas. Theolchyl.
r) W,d rik domar l'r ingcn ting sa högel gm at frukta fsre,som högiwds siulan,- bö är ritcdomens matk; swar«llae» ffer, at den icke ar hiqm'd!>l, som ar ril; tag l»rt

bsgmskt, s» stada icke uk«3?marne. Augustinus.
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stoltiserar af fj.wrar, sä högf<frdas denne af sm
klader. Han war et jwin ii! sit lefwerne. Swi»
net emottager det goda, som ifran hinnmlen kom«
mer, men aldrig sm ögon cil himmcleil uplyfter;
sä anammade denne,stora wälgarniilqar afHEr-ren, men aldriq derföre HErranom tackade,utan
det goda som Gud honom gifwit, til smsNamns
lof och a'ra, der mitzbrukade han til synd och Guds
wanara. Han war en sten til hjertat, ty ftrr ha»
de Gud kunnat fa wattn af hällebarget, an en
botfärdig tär af Hans ögon; Lattare kunde Laza-rus winna bröd af stenar, än atnjuta en smula
bröd af Hans hand. Han war ock en djefwul tilsm anda; det c>r en männifko bracklighet at falla,
men det är en djefla arghet at framhärda. Han
syndade högeligen, men giorde intet nagon
battring j utan som han sit lefwerne i orlsttfardig-
het böriat, han det ock i orattfardighet
Han lefdc utan Gud/ och dödde utan omwckndel-
se, derftre blef han, utan nad och barmhertighet,
ewinnerligen förtappad.

Han kallas en riker man. Han war rik pä
harliga hus och prMiqa boninqar; deruti han
stoltiserade som Neducadnezar i Badel Dan. 4:2?.
Rik pci joro ock »ordagods, han kunde sana som
kornbonden: Släl, du hafwer mycket «odt för<
warat in til mana är, gör dig goda dagar/ at/
drick, war glad Luc. »2: 19.

Hau war rik z) pa ffatter och häfwor; Hans
wisthus

,)Ägodelar mä ,cke hallas för onda; ty de gifwas öt de
«yd«/ cj eller börg de hällqi, för dct hWa «oda, ty de
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wisthus woro fnlla de der spisninq utgiswa kuw
de, den ene efter den andre; Hans tar woro tu-
sende,och hundrade tusende i Hans afwelsg.ndar;
Hans oxar gjorde mycket arbete, ingen stada,in,
gen olycka eller klagail woro pä Hans gator Ps.
144: >3,,4.

Rik pa wanner; han hade ftm bröder. Woro
dehe ei bröder cfter blodet, sa woro de
bröder cfler högmodel; woro de intet alle af en
fader födde til werlden, sa woro de likwal af den
fadren diefwnlcn, som dem förförde i werlden;
hade de intet alle legot uiwer et hjerta, sa hade
de dock alie-et obotfardigt hzerta.

Han war ock rik pä quld, men fattig pa Gud;
han hade sm stora del af werlden, men ingci,

"arfwedel i himmelen.
Hulu anwandc han detze HErrans gäfwor?

Christus sager: Han klä<de sig i purpur t) och ko,
sielig linkl.ider Han benöide sig ej med ringa kla'-
der efter sit stand, utan gick öfwer slt ständ, och
ontog enKongelig drogt, fast han ej warafKon,
gelig siagt. Han wille wara mer, an han war;
war dock mindre an han war. Han war fullec
högt stattad hos och i sma egne ögon,
men wagde mindre an intet hos Gno, och war en
slyggelse uti dens Höqstes asstn. Hau mente, ef-
ter han kunde Mderna betala, sa hade han oc^frihet

gifwas ock at de onda. Augustinus.
t) Det är en Ko' mannissan at stryta med

' sceMr oH purpur, och at lysa i e' wärbigt purpur niev
en nedrig själ. m Oäsvu.
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frihet dem at draga, lika som alt wore lofligt atöfwa, hwad man hafwer förmago at göra. Hanbar alt derföre til öfwerflöd, mera tlcider pa en
dag,an mänga fattiga, til nödtorft, kunde klädas
med, ialla deras lifsdagar. Han tänkte intet
pä Adams stinklader i Mos.B. 3: 2i.,ej eller pä
Elia ludnaklckder, och lädergjordcl
i: 8- Ei pa de swära hotelser, som HErren <lör
öfwer de stolta, genom Propheten Esaiam: Der
stal wara stank för goda luckt, och et löst band för
bälte, och et ffallot hufwud för krusat har, och för
«n wid mantel, träng sack Esaiä 3: 24. El eller
pa det HErren talar genom Syrach: Hwad hög-
modas du arma mull och asta, som dock icke an<
nat ast, an en siem trsck, den stllnd du ännu lesi,
»ver. Och om ön läkaren la'nge derom sig mödar:
sä gar det dockpa ändalycktone altsa: i dag en Ko»
nung, i morgon död: och na'r männistan är död,sa ata henne ormar och matffar Syr.io: 9, «o,
, 1,12, 1;. Han besmnade intet, at högfärd u) a'r
odygders springekalla; alla dygders stiufmoder,
olla Gudaktigaö förstörare, himmelens olviin,
helfwetels dotter, djefwulens waqn, hwarpä Lu«
cifer kutffar, och förer de högsiirdiga til yttersta
förderfwet. Men alt detta war. för honom enfa,

bel:
«) Jag wil icke satta min fot pä högfards wHgen,atjag

icke mä synda; jag w>l icke synda, at jaa icke stal kom»
ma i obeftand; jug wil icke lomma i obcst«nd, at jag
icke stal salia; jag wil icke falla, at. jaa icke »tal dlifwas
«t, sasom Adam ur pa» adi>et. Högf »rdm kan »cke haf»
wa bestönd, «h om hon faller, lan lM icke sta upp «>

«en. Ambrosius.
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bel: denröda purpuren stack honom sä i ögonen,
at han förgat den röda helfwetes eld. De dyrba»
re linkläder, behöllo sä Hans sinne, at han intet
aktade de hwita Rattfsrdighetenes Mder, med
hwilka de ödmjuka och ncdriga ffola Up<
penb.b.7: 13. Men säsom högfard drifwer til
aUa synder, och den dermcd umgar, kommer
mänq stygczelse astad Syr. io: is., sä war det
honom x) ej nog, at han war högfardig i klader,
han war ock öfwerfiödig i mat och dryck; detgior»
de ej tilfyllest, at han beredt djefwulen en präktig
brud, en högfärdig sjal; han Wille ock tillaga för
honom en set stek, en göddan kropp; ty han lef«
wcr hwar dag kräseliga; tiden som Gud honom
förlänr til omwändelse, den anwander han til för-
härdelse; dagarna som woro bestarde, at afbedja
de gam<a synder, de anläggas at bega nya, at
han des förr,matte syndamattet upfylla,och kom»
ma til sm ?) förtjenta anda, förtappelse Phil. 3:
19. Hans buk war Hans gud; Hans kok Hans
kyrka; Hans 2) lararc satan, werldenes förförare;
Hans kläckor, som til kyrkan ringde, credents och
glas,som stundeliqen klingade; klockare warßac-
chus, som färdist ffankte in, af basta win; hanH

psal<
X) Exempel siadna icke der te hafwa börjot, utan sedän de

fatt aldlig sa litct inrymn e, la göra de sig slörre ut«
lymme, och ledan msn en gang «iktt ifrän rätta wagcn,
sattes man pa det hala. Vei. ?2«rc.

7) We dcn wälluslige; ty efter en litcn tid mäft han lis«som eu gödckalf siagtas. Kiluz.
Den som älstar olattfäldiLhtt, hatar sin egen sjal. Hi«-

lonpmus.
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psalmer woro desie: kommer och later osi lefwa
wcil, emedan wi kunne, och bruka otz, emedan wi
unge a'ro. Wi wilje fylla otz med basta win ochjalwo; lat ol; icke sörsumma majblomstren. M o§
bära krantiar af de unga rosor, förr an de fallna.Lat ingen wara lattlös i wart brassande, at man

mä spörja, huru glade wi warit haf-
lvom; wi hafwe dock intet mera derutaf,<in det.
alt det wi göra kunna, stal wara ratt; ty hwilkelticke sa göra kan hwad honom lyster, han qciller
intetWish.B.2:6,7,B,9,li.la,kommerochla«
ter otz hckmta win, och dricka oh druckna, och wa»
ra sa i morgon som i dag, och anda myckermer
Esaia 56:12. Men han hade likwäl hördt,hwad
Gud sagt om siik ypptghet 2): We dem som om
morgonen bittida uppe are, til at befiita sig om
dryck, och sittja intil nattena, at de af win stola
hete warda: och hafwa harpor, psaltare, trum«
mor, pipor och win uti deras kaUats: och se intet
uppä HErrans werk, och ackta intet uppä Hans
handers gärningar. Derföre mäste mit folk war-
da bortfsrdt oförwarandes, och deras härige
hunger lida, och deras meniga folk torst lida; der«
före hafwer helfwetet utwidgat sinä sial, och up,
gapat med sinä kaftar utan matto, at nederfara
stola bab« deras härlige, och den menige man,
Häde derasrike och glade. Esaiä 5: 11, 13.14.Dock

,) Winet är gfwit at wi Me dermed förnöja oss, men ic-
ke wanhedra otz! at wi stole le, men icke bcles; at wi
fiole mg wäl, men icke blitwa illa mäende! at wi Ikole
upftlssil war kropp, men icke fördarswa war Uls lraft
ttt> 1. uä
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Dock acktade han detta intet; nclr en drinkare

en gang blefwarnad b), at han ei stulle sä mycket
öfwerlasta sig med win och siarka drycker, ty der«
igenom förswagades Hans ögon,at han med tiden
torde blifwa förlustig af synen; dä swarade han:
lag wil hckdre wara blind och sitta hos minä so-
ta winqlas c), än hafwa syn, och lefwa med torr
mun: Sä sade ock denna, sig haldre willa utan lif
och salighet wara, än löta win och drycker fara.
Han drack fördenssul win af stolar, ochsmörgde
sig med balsam, och bekymrade sig intet om lo-
sephs ffada,Amos6: 6. sä at intet annat war dos
honom an glcldje Slagta orar, drapa far, ata
kött, bricka win och säga: Läl ost äta och dricka,
Wi maste dock i morgon dö Esaia Dä en
winkallare war uttömd, öpnades straxt en annan;
han giorde hwar dag win til watn, och soisen til
spyor.at all bord woro fulla med fiemhet ochspyor
allestädes Esaiä 8. Sä lefde han dag
til weka, frän weka til mänad, fran mönad til ar.
Han frögdadesig med trummor och harpor, och
war glad med pipande, och blef sammal med gods
dagar, och förffräcktes som nogast et ögnablick för
hellwetet Job. 21:12. iz Han sade med sinä 5-bröder, lika som til Gud: Gack bort ifrän oy, wi

B wil,a
b) En drinkare ffilmmer nalmen, förlorar nöden, mister

den ewiqa harllghtte»/ och rätar i ftldömeljen. I^il,.
<!r poenic.

c) FyLeri är en smickrande tjefwul/ «t sött fölgift «ch «
behaclllig s, lld. balil.

«l) Fvllttilt är lt sjelfmlt laftl». (3«Q. L9.85.
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wilja intetweta afdina wägar e), ho ckr denAls,
magtige, at wi honom tjcna stola, eller hwad fful,
le det bata osi, at wi löpe emot hWom? Job. 2l:
14, i?. Han kunde säga om sig, som Smynderi»
des, det han i 20 ar, hade aldrig sedt solen gä up
eller neder; ty strr ckn solen nedergick, war denne
siemaren sa öfwerlastad af stcnka dryckers dunstf),
at han hwarken kunde se efter himmelens sol,eller
Rattfardiqhetenes Vol; ty nar solen uprann,snar»
kade han sa w.ll i syndscns sömn som i den lekam»
liga sömnen. Han war saker ochGudlös somSar»
danapalus, Konungen iAsicn, hwilken lat uthug-
aa sig en grafsten, och deruppa sätta en hand,mel>
sammanknapte fingrar, likasom han wille knckppa,
och dcfalte deröfwer stl ifwas desie orden: at, drick,
spel, alt det öfriga är ej wardt en fingerknäpp.
Da den store Philosophen Aristoteles läste denna
striften, sade han: hmu stulle man annan graf-
strift kunna göra öfwer en oxes begrafning? Sä
war ock denne arme sialen förblindad. Hade han
lätit GudsAnda regera sig, hade han wäl kunnat
tänka, det pä et sa'kert lefwcrne, fölier witz förtap»
pelse. Men han siog :et i wädret:hwarigenomock
hande, at sasommänen är langst sian solen, och sna<
rast l?yndar til förmörkelse/ da han a'r fullast, sa

war
e. Gäsom watnet utsiacker elden, sa utsiacker wi« förxuf»

ttt. ttom »4,
f) En drncken är föga stild istän et swm: ty bada aqa

imet förnuft, det cna af noturen, den andra af fri
wilja: baia sika töttlliat, och icke andcligt löje: swi-
net kan icke, den druckne nil icke sola det «ndlliga»

Qner. Eccles. »z.
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war denne lckngsi afsöndrad fran Gud, nckr
han mast lefoe i sit frossande, maste omsider se
fördömelsens mörker,sfwer kropp och själ tjockna.
Han utfliclte den godaAndans lampa, derföre
stadnade han uti den ewiga töcknen i Thess. 5:19.
Han bad ej mcd Dawid, det HErrenwille wisa
honom sinä wagar,och honom sinastigarPs.
25:4. ity rakade han inpä oratta och wil«
lostigar. Han löste tygelen pa sinä kötsliga begck-
relser 3), och lät dermed satan sa grimman uppH
sig, at ha»» ledde honom ifran den ena synden nl
den alldra. Först ledde han honom til qirughet:
ty en rik ar antingen sielf girug, eUer arfwinqe til
en girug, hafwa de aamle sagt; ja som ingen sond
är allena, sa hade han sä wäl ttwifwels u«
tan)warit betagen afgirughets last, som af andra
odygder. Fran girughet leddes han nl högfard;
fran högfätd ti! willust; fran wällust til obarm-
hertighet Det gar sä oeme, liyen. at man
gilwerför mycket ät sinä egna lemmar, gifwer man
för litet atChristi lemmar, som med Lazaro hände.

Det war en fattig man,ben<imdLazasus, säger
texten. Har nämnes den fattige, men den rikas
namn warder ej ihogkommit. I werlden ster det
gemenligen sa, at nar pungen <lr full, <lr den ma'g«
tigas namn i allas mun, da fiyter han otwan up«
pa, som olian pa watnet; men den som är arm
och har intet; han nämnes imet han kcinneö in«
tet. Dock har det sig annorlunda hos Gud; han

B 2, aklar
5) Ma drinlare likna ps wHt sätt ttist, i hwlka ormar,

»Mr,gr«d«r och atst.li>gedM fM«u«V uptvmma. Aug.



aktar de oaudaktiga för inter, men deGudfruckii«
ge arar han Ps. ,5:4. Han förckingrar dcm >'om
högmodige aro, i deras hjertas sinne: de
sätter han af sätet, och upsätter de rinqa Luc. i:
51,52. Han stär emot de högftrtiga, men de öd'
mjuka gifwer han näd > Pet. 5: >.

Rika mannen hadc föraktatGud, deröreblef
han ock föraklad. Lazarus arade Gud, derföre
wardt han ock arad. Han förde Gnds lof uppä
stn tunga, och bar Hans namn i m hjerta; i tyför-
de Gud Hans namn i sin mun, har Hans namn
leknat pa handerna Esmä 49: >6. och later Hans
namn upteknas i sit Ord, hoitom til et odödeligit
namn för werlden, fast han war uti ringa anften-
de icr werlden,och nti ströplighet döddefran werl»
den. Sa läter HErren sannas, hwad han for,
dom sade til Eli: Den mig ärar, honom wil jaa
ara; men den mig föraktar, han stal konnna pH
fiam i Sam.2: ;c?.

Lazarus bemarkcr sa mycket som hulpen afGud,
eller den som wantar efter Guds hielp. O huru
wal kom har man och nami: öfwerens. Han war
en liten tid af Gud öfwergifwen,men med äro och
hsrliqhet är han bekrönt worden Ps. 8: 6.

Han bessrifwes har til alMliga sinä plägor.
Han war fattig, at han mäste soka sit bröd för ay»
dras dörr li). Hwad tung börda fattigdom är,
weta de bast inlyga, som deraf äl o beswäraoe.
Den HeligeAnde hafwer derom pä ätstillige sta'i»

len
l,) Vom armnd bl r fsltryckt, sa lystt sfwcr,löd«t: de»

lite plägas wal, den anne saknar blödtt.

Somnlösa Närrer.
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len i sit Ord talat; sasom genom Salomon, der
han saqer: Dens rikas ffatt ar Hans faste stad,
men fattigdom gör de fattiga blödiga Ordsp. B.
12: »5. Genom Syrach sager han: Sorg och
fattigdom gör h ertat we uti ftestelsen öfwermät<
tan Syr. ,8:20. Och an widare genom bemälie

Det är battre wara död, an tigga
Syr. 40: 29.

Den andra plagan war krankhet. Ei war han
sjuk til en lem allena; ei hade han w.irk i hunvu«
det/ som SunamitisteQwinnans son 2 Kon.-
-4: ,9.; ej til fötter, som Assa Konnngen af In»
da 16:12.; ej til handen, som Icro-
beam 1 Kon.B. i): 4/6.; ej til magan, som An»
tiochus i Maccab.?: 5.; utan til alla lemmar, ss
at ifran hufwudet til fotabzellet, war ej annat/ ansar och etterbölder Esaiä >: 6.

Da den gamle Tobias war blind, och blef afSngelen Raphael hcllsad med deha orden: Gud
gifwe dig swarade hanl hwad ssal jag
haf<na för gladje, som i mörkret sitt/a maste, och
icke kan se himmelens ljus Tob. <-:!,,,:,? Hu-
ru myckct mera mätte denna elanda klaga all sin
gl-'dle wna förlorad? N'rKonungHistias hade
wnk af sin böld qwittrade han som en trcma,och
qwivdc som en dnfwa Esaiä?B:l4.; huru mycket
högre ordsak hade denne at sig jamra, som til Ke- "
la tiopeen war belagdmedsäroch bölder >)? Sa<som hälsan är tlxand alt timmeligt godl, det höq»

B 3 sta
y Hela kroppen war ful! med lal, «t siort elästdt ftulle Z

>ior barmhcrtightt. Chlysost.
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sia goda; sa <3r ock ibland alla swarighe»
ter,detswaraste-

Den tredje plagan war huswildhet och hjelp»
löshet: sä at ehuruwäl räfwarne hafwa kulor och
foqlarne under himmelen näste, sa hade likwal
Lazarus intet det han kunde luta sit hufwud til
Math. 8:20. Job war krank, och hade hus och
hemwist, likwäl föroannade han sin födelsedag
Job. ;. Histias laa uti etKommgsligit ftste,
«pwaktad bade af manner och läkare, men kla,
gar ftg oockhögeligen Esaia'zB -4. Hwid anasian
matte det hafwa warit uti denna fattiga sjalen,
som pä en nd ssulle se sig brödlös, hälsolös, hus»
lös, tröstlös och hjelplös K,, sa at Hans hus ei an»
nat war, an en öpen himmel; Hans sang, kalla
jorden; Hans bord, rike mannens dirretröstel;
Hans bröd, bedröfwelsens bröd; Hans dricka, tarar;
Hansklader, sär; Hans endaste läkare, hundatungor.

Uli detta sit stora elclnde tager han ti flygt til
rika mannen, med förmodan, det han, som satt u»
ti lycka, stulle förbarma siq öfwer den olnckeliga;
och han, som hade mer än han betarsde/ stulle an»se den som imet hade.

Men huru anställer han sin bön? Han begsrer
intet nagra krHseliga rätter, utan ett hunds rätt;
intet helt brsd, utan smolor af bröd; intet smolorsom lag pä bordet, utan smylor som föUo af bor-

det,
lc) Inqen lofwe sig detjom Ewangelmm icke lofwar. Slrif»

ten lofwar otz icke har i we> lden annat an sorg, fölföljel»
str, ':?r angslan och ftestelser. Beredom op hattil, «t
»l lckr obenhdl ma ufgisw» et. Augustinus.
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det, men feck dem intet. War icke detta en stor
obarmhertjghet? Han hade bröd nog för ssna hun-
dar, men ej smolorför en männillä; hundarna
mättade han, sin medbroder föraklade han, och
lät af hunger försmackta. Intet kunde frässaren
enffylla sig dermcd, det han ej wiste hwadGud af
honom fordrade, ty han hade ffrifwit honom ats
stilliga allmoiobref til, deruti han honom sin lvil-
ja uppenbarat.

Det första brefwet hade han honom tilffickat,
genom sin tjenare Mosen, hwilket war sa ffrifwit:
Om din broder <lr fattig i nägon stad, sä ffal du
intet sörharda ditt hierta, eller tillycka dine hand
för honom, utan ffal uplycka henne, och gifwa ho«
nom, efter som honom fattas s Moseß- is: 7.

Det andra brefwet war honom tilstaldt genom
Dawids hand: SäU Hr den som later sig warda
om den fattiga: honom stal HErren hjelpa i den
onda tiden. HErren stal bewara honom, och halla
honom wid lifwet, och läta honom wäl ga pä jor»
dene,och icke gifwa honom nti Hans fienders wil-
je. HErren ffal wederqwecka honom pä Hans so«
tesäng - du hjelper honom af all Hans krankhet Ps.
41:2,3,4.

Det tredie gaf honom Propheten Esaias i han-
den, af detta innehall: Bryt den hungroga ditt
bröd/ och de som el 'nde äro haf i ditt hus. om duser en nakot, sa kläd hoNom, och drag dig icke un-
han för dilt kött l). AltsH ffal ditt ljus utbri»

B 4 sta
l) Det som giswes en sangliggantze pa jsrden, det zifwes»«k en sittjande i bimmelen. Gregor,
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fia sasom en morgonrodne, och din förbättring
ftal wara til, och din ra'ttfa'rdighet warder för dig
.«aendes, och HErrans hclrltghel stal taga dig til
sig EsaicksB: 7,8.

Dec f<erde brefwet lydde sä genom Tobiam:
Hwar dukan, sä hjelp den torftiga. Hafwer du
myctet, ft gifrikeliqa: hafwer du litet, sä gis af
det litsta med godo hjerta T0b.4:8,9.

Det femte brefwet war detta, afSyrach honom
före>krifwit: Förgät icke den fattiga, nar du en
g:ad dag hafwer: sä wederfares diq ock den gläoje,som dubegärar m). Du mäste dock dinmödofamma
swett androm löta, och ditt arbete arfwingom öftwergifwa «oyr. 14: >4/ls.

SkuUe han ej wiljadestesig til lydno stcllla(för«
utau manga andra, som Gud honom tilstickat)
sande han honom andä et annat med starpare ord
genom Salomo: Den som tilstoppar sm öron för
dens fattigas rop,han stal ock ropa och intet hörd
blifwa Ordsp.B 2,: iz. Men alt detta satte hans sido: sasom han war öfwerdsdig, da Gud wal»
signade honom; sa war han obarmhertig da Hans
broder bad honom. De sär som Lasarus hade,
kunde intet beweka honom til medlidande; de smo»
lor som han begclrade/ ej öfwertala honom til
mi!?undsamhet.

Intet kunde han enstylla sig, at Lazarus hade
siort medfölje, af andra tiggare, som kommo ho-
nom til last; ty han kom ensam; intet ai han ej

sedt
m) Den satlige sr (pH lM satt) som tn Himmels-lvag/

i,ä hwittm ma» komnm til sadttn. l»«m.»;.
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sedt honom, Kan läg för Hans dörr, at han Kade
honomför ögonen, bäde na'r han in,och utgick; intet
at han war enfrist och sund tiggare, som sit bröd
förtiena kunde, han war til hela kroppen eländig.
El kunde han förebära, t»et Lazarus ju begarade
almosa, han lag och tiggde för Hans dörr, och om
han el hade begärat medtungan, sä hadehan dock
mer än tusende sar, som om hjelp ropade Ty sä
mänge sar, sä mänge striande munnar. El at han
war en oförstämd tiggare, som begärde mycket,
han bad allena om det, som ingen pl.igar neka,
namligen om brödsmolor. El kunde han föregis»
«va, det han ingen jedt förelysa sig med barmher-
tighets erewpel; Hans hundar, som intetkunde ta»
la, de talade tilsin herre, för den fattigeni; desom woro grymma och bitande djur,förmana ho»
nom til warkundsamhet, i det de sieka den elanda.
Han hade förutan detta sedt, huru hela naturen
sig til inbördes tjenst stickar. Himmelen gifwer
arlaregn och serlaregy, jorden gifwer sm frugt,so«
len lyser, elden wärmer, wadret swalkar, watnet
lastar, men han wille sig intet til efterdöme ställa.
Han war omildare än en hund, grymmare sn et
willdjur, oförnuftigare än en best,obet<lnksamma«
re än alla ting, som utan lif ock tankar äro, at
hwarken himmel eller jord, kunde Hans omilda
hjerta röra.

Men huru länge ligger Lazarus uti sit elände?
HErren som ej later derattftirdiga i oro bllfwaB 5 til

n) Honom som ingen Mannista Wille »idröra, jlicko de»fölnuftige. ChryMomus.



til ewig tid Ps. 55:23. han kommer med hjelpen,
da nöden är som högst 0).

Ocb der begaf ftg ar den farrige blef död.
Nu förwandlas Lazari tilstand; Hans timeliqa
sorg, i ewig.gläd)e; Hans uselhet i salighet. Gudsom hade sagt: Akalla Mig i nöden,sä wil jag
hjelpa dig, och du ffal pri»'a mig Ps 52:15. hanhaller har sit löfte: han hade lange suckat medNe«
hemia: Tank uvpa migGud til det ba'sta Neh. 1
3». Med Dawid: Vasom hionen ropar efter
frifft watn, sa ropar min sla'l, Gud, til dig. Min
M törstar efter Gud, efter den lefwande Gud:
na'r stal,ag dertil komma, at jag mätte se Guds
onsigte P». 42: 2,3. Och med Hilliä: HErre,
,ag lider nöd, lisä mig EsaiH z«: 14. Nu winner
han sm önstan p), Hans bön blifwer hörd, Hans
Nöd sedd. Hans siäl hugswalad, Hans hjerta tröstadt.

Den fattiga blef död. Tilförene hade frassaren«ätt för, nu gsr Lasarus fore. Men hwarföre dörsaLazarus först? Monne detta stedde af en siump?
Vlck nej! det synes ste ftr följande ordsaker.

Hans s,a'l behagade Gudi, derföre hastade han
»ned honom utu detta onda lefwernet Wish.B.4:
,4. Det ar, som Dawid talar: Dä de rsttfärdige
»opa, sä hörer dem HErren, och hjelper dem utur

all
o) Hm oftonen upgar for den rättfäldige Ijui; ty han lö«

ncr i nedgangen st» tlarhet,derföre sages: den som fruk»
tar HErren, henom stal wäl ga fä det yttersta. <3«Zor.

z») HErre bcte mig dct t>l flut, at sömncn intager mig med
hwila; hwilan med trygghet, ttygghcten N«d «»Me»,

mcd cap. lv,

26 Sömlilosit Nst«r.
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aN deras nöd Ps. 34:7. Gud wille det Lazarusmed sin död, ssulle beweka rika mannen til bät»
tring, den han ei kunde beweka til barmhertighet
i ssn lifstid; ja at fördarma sig öfwer ssg sjelf, som
lög imellän döden och helfwetet,som Pettus imel«
lan twclnne krigsknecktarAposttag. 12:6. efterha»
ej kunde röra honom til warkundsamhet, öfwer en
annan, som lag uti hunger och nöd; w Gud hasi»

lust til Hans död som dör Ezech. 18:;?.
Derhos war ock Hans Gudomelige behag, det

Lazarus ffulle med sin afgang, strifwa honom be»
grafningsbref til, och erhindra om sin dödelighet,at
desto mera taga tiden i akt, uti hwilken han kallad
war. Summan af brefwet war detta: Tclnk pH
mig, sasom jaq ar död blefwen, sä maste du ock dö z
i gar borde mig, i bag dig 5yr.38:13.

Den farrige blef död.
Han dödde gäma och med et gladt samwete q),

ty den Helige Ande predikade för honom uti hjer«
tat afPropheten Esaia: De rättsärdige warda
borttagne för olyckone; ochde som redeliga för sig
wandrat hafwa, komma i frid och hwila i deras
kamrar Esaia 57: Och af Wishetenesßok:
De rättfärdige stola lefwa ewinnerliga,ochHEr»
ren a'r deras lön, och den Högste bär omsorg för
dem: derföre ffola de fa et harligt rike,och en ston
krona afHErrans hand Wishlß.s: »6/17.

Han dödde salig: Han hörde/ som Johannes,
en

g) O fslla siäl, som beftiad ifrau sin jordista kropp,
stlingar sig uv til hunmelen, som Der och stilla icke
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en röst af himmeten saga til sig! Salige äro de ds«
de/ som i HErranom dö, harefter; ia, anden sa«
ger, at de stola hwila stg ifran sit arbete, ty deras
gerningar följa dem efter. Uppenb V. '4:1;.

Han dödde emellan Nnglarnas händer, hwilka
alle honom i dödsstunden upwaktade; den ene tar«
kade tararne af Hans öqon och sade: grat icke; den
andre wiste honom de hwita kläderna, som han i-

stulle, och sade: detta arHErrans tjenares
arf och deras rclttfärdighet afmiq,scigerHErren;
den tredje tiltalte honom med detza ord:
gack bortLazare nti din kammar, och stuc dörrcna
igen efter big, fördölg diq et litet ögnablick. sä län«
ge wreden gär öfwer Esaia 26: 20. Ia drag har«
ut ka'ra barn, drag han, haf et godt mod, och ro«
pa tilGud sa stal han förlotza dig
Den fzerde sammHnlade haruppä Hans ögon med
detza ord: Sä hafwer nu HErren uttagit dina
sj 11 nm dödenom, dina ögon ifrän tarar, dina för,
ter ifrän fall. Nu fär du wandra för HErranoM/
vti de lefwandes lande Ps 116:8. Den femte in«
stammer med detta Wt: De rättfärdigas själar ä-
ro utiGuds hand r), och intetdödsqwal kommer
tviddemWishß.?: 1.

,Och Hans sjal wardt al Nnglarna förd utiAbra-
hmns stct. fördes icke sjalen af en An»
gel, hwarföre afsa mänga? Til den ändan (utan

komma manga Änglar tilsamman, at de
4- mätte

r) Den som lvil regera med Christo, walj fattigdomen med
honom, at du mä muta hwilo med den fattige lazaro. Ty
ingen k«n glädMn«i> werldcn och regera med Chlisw. Aug.
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mätte göra et gladt Änglachor, och med sa mycket
störretriumphinföra dennaklrkomna himlagästen
i himla frögdesalen. Det <ir som Augustinus ta,
lar: Onglarna älffa sinä medborgare,genom hwil«
ka de hierteligen astunda de rum upfyllas mi de«
ras stad, hwilka geuom deaffällige Onglar äro
lvordne öde 8).

ludarne stnfwa, at n<lr ben nlMrdige dör,
komma treÄnglastarar, at honom upwackta; den
ftrste säyer: kom i frid; den andre: han wandrar
för Gud; den tredje: han!kal komma i frid. Men
da den oräMrdige dör, komma tre swärmar med
dzefiar och honom omwerfwa Den enetiltalarho»nom med detze faseliae ord: De ogudaktige haftwa inqen frid sager Gud; den andre.- du ffal wa«
ra un ewiqt qwal; den tredje: far ned och ligg
med de nedstörta >l slön.

Huru de heligeAnglar jfickassg medkazaro,det
höre wi: Hans släl l) wardt afOnglarna förd uti
Abrahams fföt. Wacttarena föra sin ffatt, den de
bewakat; himmelffe inwanare en himmel älffan»de siäl til himla; de u) bclra henne sa lmfiigen,som
en moder sit trötta barn til dwitan. I fordna ti»
der bredde man kläder under Komlngafötter,dem
man gärna a'ra wille 2 Konungaß.9: 13. Hclr

breddes
z) BaM. d!ap. 27.
t) Ingen kan i tenna tareda'en wara underlasiad sa fiorielänee, som den der sötcr en ew,g ara. dianili^rlt.

6e p 789.
u) Hwar Hngel ftögdar fg, at b.sra denna bördan. Än»glarne betungas gnrna med slite buroor, at de mä«föra männistylna til himmellitet. Chrysofi.
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Vreddes Anglahcknber under dens fattiqas
Salomonladegulläple pa silfwerffalarOrdspß.
25: 11. nu lagges en helig själ, pä heligeNnglars
armar. Den största <lra en undersate kali weder»
farasärdet,atKonungensätterhonomnD sig uti
«ra och myndiqhet,som Joseph utiEgypten i Mos.
41:40. Och Daniel uti Babel Dan. 6: 2. eller
da han iklades kongliga klader, sättes päKonun'
Oens hast, föres kring stadcn/ och för honom ut«ropes: Sä stal man göra dcn man, somKonungen
gärna Hra wil, som Mardochai hände Esth. 6:«,.
Men hwad är detta deremot at b.sras pä himmei-
stä andars händer och försattjas iAbrahams stöt,
der Gud sielfutropar: Sä stal man göra denM,som Gud wil ara och salig qöra.

Hwarfure föres Hans själ uti Abraliams stöt?
Gud Wille, det en trogen son stulle försattjas til
alla trognas fader. Abraham harbergerade ga'r»
na, han hade undfätt Gud ochAnglar til gäst; u-
ti Hans stöt föres Lazari sja'l af Ang arna,atfros»saren stulle sa mycket mera til blygd warda, dä han
säg den fattiga, hwilken han föraktat, wara tilss stor ära kommell.

Hwad <lr däAbrahams Mx)? Abrahams stötsr den himmelsta ftögd och rolighet, hwarest de
Kndelige fattigas försattjas mi, hwilkom
himmelriket tilhörer, som Augustinus sager.
, Säsom nu HErren inttt läter den rättfardige i

oro
x) Abrahams stote sr de ftligas hwilostalle, de fattigas

hwilk« himmelriket hörer til, M d« ,ft« detta llswet
stola Uptaggs. 3l»!lUll.
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oro blifwa til ewig tid Ps 55: »z. sä lilter han ej
eller den ogudaktiga framgent grönffas, Man af-
hugger det tra', som intet wilbära goda frugt,olh
kaftar det i elden Math.z: 10.

Blef ock den rike död. Här sullkomnas hwad
Dawid tclar: lag hafwer sedt en ogudaktig, dm
war fast wa'ldig och utbredde sig,och grönffades,sasom et lagerbärträ. Dä man gick der fram om,
si da war han borto: tag frägade efter honom,
dä wardt han ingenstisdes fun»en Ps. ,7:35,36.
Nu tiltalar honomHErren och säger: Bestckll om
ditt hus, ty dumästedö och ickewidlif blifwa EsaiH
58:1. Statt uv. du maste din wag; du ffal m«
tet blifwa hcir: for ditt öfwerdäd (afguderi) maste
du grufweligen forderfwad warda Mich. : io.
Nu kommer en wäcktare af himmelen, som sager
om honom som fordom omNebucadnezar: hug«
ger tradet omkull, och hugger bort qwistarna, rif-wer bort lofwet och wrstör des frugt Dan. 4: n.

Här framtrader nu djefwulen och förehaller ho»
nom alla Hans mihgHrningar. De synder somhan lackat honom til,med dem försträcker han ho-nom, at de som warit honom behageliga, warda
honom faseliga, och bnfwa til et helfwetts förgift,som sallit honom tilförene aldraljufwast; h<lr wi-sa sig de grymma andar ock för honom, beredbe
at föra själen til afgrunden, den de tilförene för»
fört til synden.

Nu upwaknar Hans samwete: det som tilsörsne sofwit, biter nu som en helfwetes orm, vämin»
nande honom «li et ögnablick Hans höMd, ftos,

ftri<
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seri, dryckenjfap, obarmhertighet, och dylifaan»
dra flera laster, samt alt det onda han bedrifwii
hela tiden han i werlden lefwat. Hwart wil nu
den arma <Mn taga Ser han öfwerfig, jäfinner han en wreder Gud; ser han undersig, upgapar der et brinnande helfwete; ser hanför sig, är der döden; ser han efter sig, ropa Hanshimmelstriande synder; ser han omkring sig, för,
sträcka honom djeflarna; ser han pa werlden, honhafwer honom förlätit; ser han pa sinä fem brö»
der, de kunna honom intet hjelpa; tn en broder
kan ingen förlösa, eller Gndi nagon försona, ty
det kostar för mycket at förlösa deras sjalar, sci at
han mäste lata det besta ewinnerliga P5.49:8,;,.
ftr han pä sinä penningar, de gälla intet; ty silsi
wer ochgullhjelper intet päHErrans wredes dag
Ez 7: 19. ochkan intet mätta sin själ deraf, eller fyl,
la sin buk deraf, ty det hafwer warit hollom en
sörargelse til Hans mitzgärningar. Ser han pH
andra fina ffatter och häfwor, dem mäste han an»
drom lemna och arfwingom öfwergifwa Syr. »4:
»5. Ser han pa sin Gudsfruktan, hafwer den
warit största ogudaktighet; ser han pä sinä böner,
hafwa de warit bannor; ser han pä til
sin ncksta, hafwer den warit obarmhertighet; serhan pä sinä bclsta gärningar, hafwa de warit grof«
waste mitzga'rningar; ser han pa hela sit lefwerne,
hafwer det warit et obotfärdigt wasende, och en
stadig död i syndene. Och dä han att detta ö-
tclnker, falnar tron,hoppet.förswinner, all för,
trbstan tager en tlnda. Ar hilr nsgon tro^

>
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sä a'r det en djefia tro, ty han tror ock strffräckcs;
a'r der nägot hopp, sa ar det allena, at alt hopp
a'r ute; ar der llägon förtröstan, sä warder den
strart til mihtröstan, at l>an utbrister: Nu maste
jag fara til helfwetes portar, förr än jag mig det
ftrmodade, och tänkte ännu langre lefwa. Nu
maste jag icke mera se HErran uti de lefwandes
lande: nu maste jag icke se männistor, »iclr demsom sin tid utlefwa Esaiä z 8:' o, 11. Jag haf-wer wandrat i ftlkerhet, lika som jag giorde et för«
bund med döden, och förwetat mig mcd helswetet
Esaiä :> 5. Ity som molnet warder alt och
gär bort,sa far jag til helswetet. Jag kommer icke
up igeu och besitter icke mit hus/ och mit rum blisi
wer öde Job. 7:9.12. Om än jag fast länge bidde,
sä ärdock helswetet mit hus, och min säng cir i mör»
krena upgjord. Ester hwad stal jag bida och ho
aktar mic hopp? Neder i helswetet warder det fa«
randes, och warder med mig liggande i mullene
Job. l 7: 13, > 5, 16. Ty jag wet at helswetet ta,
ger dem bort som synda, säsom hetta och torka ftr«
tärer snöwaitnet bort Job. 24: <9. Helswetet ar
bart för mig, och fördärfwet hafwer intet täckelseJob. 6.

Uti denna sm stora Zngest och hiertans ftrtwift
lan,ropar han til berg och högar: Skyler mig for
Hans ansigte som sitter pa stolen, och förLambstns
wrede. Ty den siore Hans wredesdag ar kommen,
och ho kan besta? Uppenb.B.t»: it>, 17. Sacan
<lr Hans rbst.

Dli wi detta atänke, mage wi wa'l instswmaC med
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med Dawid: Huru platt intet äro alla mcklmi-
stor, dc dock sa säkert lefwa Ps 6.

Han bessrafw?». När Lazarus blef
död, siar det intet at hali blef begrafweu. Utan
twifwel,som ingcn uitte honom hus at bo uti,sä
lcmnadcs honom cj clicr nagon graf at hwila uti.
Ingen hade lätit siq om honom wärda i lifwet,ss
droq ez eller nägon försorg for honom efter döden.
Bci hade warit billigt,atde!!kropp,som warit den
H. Andas bomna, hade mcd heder kömmit til fin
slsta boning. Mcn et djcfia hardärge,
beledsagas med största prakt til grafwens harl er»
ge. et as ringcs med alla klockor i
staden v)/ en stor pomp och likprocetz anstalles,
Hans supbröoer aro Hans följesbröder. Pa detta
sättet ncdcrsattcs kroppen i grafwen, men hwar
hamnar själen? Texteu sager: nar han i helfwe-
ter och pinone läg.

De hafwa warit disciplar af den Pythagoriffa
Skolan,som sagt: Sjalarne wara
hafwa warit dnciplar afSaduceernasSkola,som
föregifwit: wara ingenstades. Det aro
annu dijciplar af den Romerjfa Pcifwens Skola,
de der lära: Sjalarne wara mäligestades, en del
uti s>ulF<nult<?, ei» del uti limbo inKmtum, en del
Uti limbo P3ttum,hwilka aro sädana rum,som sin«nes pä intet rum. De förste talade, som förnuftet

dem
>) Forftttarcn talar efter dct hos otz Chrisina brukeliya be-

grafningsialt,' mcnnnMing mcd klockor, wid liks begraft
mng, har aldrig warit brukali, eller brukas ho?ludarna.

,?) En ond död bewiscr tidm efter döden. August.
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dem sade; de andre, som deras kötsliga lusta war
bäst til lag; de siste,som deras pnng wille hafwa.
Men wi, som aro af Christi Skola, wete imet af
mer cm rum,sir gäsier;him'
melen för de goda; helfwetct för de onda; afbag»
ge sinnes exempel uti Ewangelio: Lazari M för-
sattes uti Adrahams stöt; rika mannens siäl i-)
jtörtes uti belnoetet? Hwad är da helfwctet? helft
wetet ar et dödsens land, fördömelsens boning,
förglömelsens waning, der satan är husfadren,
inwailarcna de onde andar,samt de sördömdaskroppar och Mar, bade ward och gäsier, ewiga
pinonilnnms tralar; des port ar förtwiflan, des
gemak, fanqelse; tapeter, mörker; iunandöme,
eld och mycken wed, hwtlket HErrans Ande up»
tander som en swafwelström j des g Istabud är hun«ger; des kalats,torst; mat,e!d; dricfa,swafwel;
mustk, timande; timmeklocka, wralande; sang,
bnimande sjö; tacke, helfwetes glöd; siinkande
luckt, ar balsam for alla: b-nla eonfect, huggör-
ma galla; der är en eld, som bräimer; kolo, som
tranaer; matk som srätcr, men mör-
ker.som lnser; lius,som r'k och dimbo hyser; band,
sombe.ingsta; bojor, som fängsla; umgänge,som

C stracker;
«) Sa lanqe dm rike lefde, sa war tzesfjal beMfwcn, om<

färdade kroppcn ,»ed si; lösom sin Imf, och blcf drrförenär han dödde, lcke af änglarnc uptagcn, utan ftrd til
helfivctct. T« den som h.we täult pä nagot h:m-melstt eller högt, hc-n war M ickc til annat waröig, än
afgrundcn. Dcrfme da HErren sager, at wattt Ke-
«rafwcn, l« gifwer han lilianna/ at e es jja! ftck sit harbär»«e > dtt ytterft» och mörttet. 1 eopli.WLuc,
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äsyn,den tusende qwa! upwclcker; lif,som aldrig dör; död, soin ewigt lefwer.Uti lohannis Uppcnbarclst lase wi om en ffö-

ka,hwl ken war kladd med purpur och rosenfarga,
och öfwergyld med gu!d, a'dla stenar och pärlör,
och hade en gyUene taik i sln hand, full medstyg,
gelse,och hennes boleris orcnliqhetUppeob.B.!?:
4. Men et rop kom sfwcr henne, hon <ir fallen,
och worden en djcfia boninq,och alia onda andars
tilhäU. Hennes synder racka up i himmeten, och
HErreli draqer til minnes hennes orattfardighet.
Sä mycket hon hafwer s(q bulig hallit och i wäl,
lust warit. sä mycker sta'nkcs henne pina och gröt.
To hon sager i sit hjerta:lag sitter och är en
Drottninq och icke och hafwer ingen sorg.
Derföre stola hennes komma pa en dag,
död,grat och hunger, och hon ffal warda upbrand
l elo.Urpenb.B. >8:

Alt detta kommcr öfwerens med rika mannen.
Han war klädd med purpur ock kosteliga linklader
och lefde hwar dag kr.iscliqa. Men et röp ärhördt:
fallen är rcka mannen, och ar worden en djesta bo«
ning d), och alla orcna a»dars tilhill; Hans syn«
der ra'cka up i himmelcn, derföre ar/)Errans wre«
deseld öfwerhonom uptänd, som bliiuier til neder,
sta helfwetct s Mos. ?2: Sa mycket han nafwer
warft l>srlig och i wa'llust, som ssökan lefwat, ft myc»
ket staokes honom pino och qrat. Han hafwer brun»
nit afkötslig lusta, derföre brinnerhans själ i ewig
eld. Uppenbß.lB:7/9. Nar

b) Sadane som mänmskorne gätt ur detta lffwtt/ sä kom»
ma de in i det ewiga. August.
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han i helfwerer oH i pinone' c) läsi,

ee sin önon up. Hi)'r had.' han bort kopa ö»
gonsalswo, at han mattc sedt; men han l,?t werl,
denes fagra g'<mts intaga sin sqon,i ty mästehan
i Helswe<e7 och i pnionc uplyfta sin öqon cl):
han hade intet welat wandra i liuset, mcdan han
ljllset hade; derföre hafwer mörkret beqripit ho-
notti, at ha» aldriq mer ftr se liusel Iol). «2: ;s.
Han hade tilförene bordt uplyfta fin ögon e) til
Nädastolen,och stkt tröst; men som han det ei
giorde, mäste han nu uplyfta sin ögon tilDomsto-
len och aldrig winna tröst.

Oeh sick <e Abraham längriftän och2.azarus
i Hans ftör t), ropade sade: Fader A»
braham warkunna dig öfwer miit, och lc.

Hwcnfore qör han sin bön til Abraham och icke
til Lazarus? Han mente, det Abraham intet ssulle
weta utaf Hans onda wa'seude, och saluuda kun,
na bewckas des snarare til barmhertiqhet.

ludarnehöiioAbraham förderas fader,derföre
tager han tilgang til honom, som en son til fadren.

Han hade ingen barmhertighet lätit passina e«
mot Lazarus, sa dristade han ej eller uägon bön

C ? til
c) Han har icke sagt pinorummct allena, ulan helswetet och pi-

n?nc: sadane beiöniugar fa rikcdi mar och girig'et.
6) We den girisse, ty H>,odela'.ne stila öfwergifwa honomoch lago.ne möta honom. Nil.
e) Den onudatliie sfal upl fta de sgon i siraffct, hwilkahan tilslutit 1 brotttt. Greg.
t) Becank har, at pa den dagen stal den som gjott en an»

nan oratt, se den han emotbrutet, i stor arai och dcnne
le dcn förre / i stor fördöinel.e. Theoph.
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til honom anstalla; ty et förffrackt samwete strscrsic, altid til det wärsta i?: > i.; derföre be-
der han Abraham, det han »ville simda
ot doppa det yttersta af sit finger K) i wattn :c.
En obilliq bcqäran war detta, at Lazarus ffulle

Hans fful fara frsn himmeten til helfwetet O«billiqt, at et Guds barn ssulle betjena en fördöm«mclsens träl; obilligt, at den som ingen barmher-tighet bewisat i werlden> ffulle winna barmhertig<
het i afgrunden, der ali barmhertighet hafwer en
önda. Hwarföre klagar han sa l sylmerhet öfwersin tungas smärta?

Han hade med sin tunga i) hadatGud, försma»
dat Hans Nam», Hjort gack af Hans bud, löje afHans rätter, förtalt sin nasta, utttwl Hans namn
til det wärsta, Hans tunga hade farit efter at göra
fiada, och ssu'. it med lögn, som mcd en ffarp rako-
knis han ha>e talt ondt än godt, och halrefalstt än ratt K), talt g<lrna alt det som til förderf

tjenar
L) Dm rike masic tigga af d<n sedän lyckan sa hasiigt

w ndt sia. c>m; och den som pä nar Hall nytz hade gätt
Lazarus ftrbi, ha» anropar honom nu fjcrran i<rän. Chrys.

I,) wamjes nu icke wid dens hand, som med fin ktopps
bolder hade mättat hundar. nan wcdcrftkar icke dens
bjelo, som af far hade ruttnat! han styr icke för at läta
de förr orenc handnm räckas til sin lackra mun, d«
smutsigc singrarne röra sin tunga, Salwianus.

,') Ibland alla twppcn? lemmar lida Hans mun och tunga
mau, mcdan hon mast syndat med detze lemmar.

Il) Letta mä de höra, som wilja wara barmher'tige. De mä hora at de lida strass, som gcrna setzt an-
dra lida uod! at den fattige laffas, men den rika af st«»«a MM bräniies. lierin. 6« temp.
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tienar, med falffa tungo Pf 4,5,6. Han ha-
de med sm mun swälgt och frossat, och onytteligen
förtart HErrans gäfwor, dcriöre ock ster, at den
lem som mäst syndat, warder ock ma'st för synden
plagad.

Hwarföre han begärar watn, det gifwer ha«sjelf tilkanna: M pinas <warli?a i denna läga«
nom. Wiizerligä hade han ordsäk at klaaa öfwer
smpläga. Da Konung Hiffias läg sjukpa sängen,
qwidde han högeliaen; huru mycket mera denne,som läg fördömd i afarunden? Da Israels folk a«
to manna i öknene, klagade de: Nu c'r war sjHl
borttorkad, war öaon se intet annat a'n Man 4
Mos.B il: e. DadedruckoafwaltnetiMara,
knorrade de 15:24. Huru mycket mera
denne, som hade eld til mat och swafwel til dricka?

En sior plaga war för mistgerningsman hos de
Romare,i det et glödandeharneskdem pakläddes
pä bara kroppen, det de tumcam moleNgm kallade,
hwilka de elände männiffor jämmerligen förbran»
de: Hwad stal wara för sma'rta hos denne, som
beklädes med helfwetes l.^ga?

En fajelig plaga utsiodo de elanda sjalar, som
lefwande kastades uti den glödande koppar-oren,som PeriUus göra Ut, der de med ffrän och kla-
gan msste andan up Men hwad mon det
wara för pina,atliaga i den sjön,som briimer med
eld och swafwel Uppenb B. 22: ,0.? Derhansö-
ker efter döden, men finner honom intet Upvenb.
8.9:6.; der hän begarar dö, men döden ftyr i<
fran honom.

.C 4 Upps
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Uppä denna begaran hwad swarar Abraham?
Pä en obillig bön följer rättwist swar, hwilket

lyderja: Niin jon,rank pä, ac du hade godcme,
dan du lcfde, och Ä.azaru2 bade deremor ondr l),
«l, hafroer han hugnad ocb du pinasm). Hans
begaran warder afstagen; han som ej Wille gifwa
en brödsmola, fär ej eiicr en wattudroppa n). Han
hade intet welat siäcka den fattigas hunacr, sä siac-
kes ej eller Hans törst. Tilförene begärde Lazarussmolor af bröd, nu begärer han en droppa watn
afLazarisinger. Mätes altsa honom med det matt,som han mätit Math, 7:2. Ty hwad ma'nni>?ansar, det maste hon upssära Gal. 6:7. Dom utan
barmhertighet ffal honom öfwergs,sombaimher'

icke gjort hafwer lac, 2: 13.
denna begaran ej anhördes 0), hwad talar

han widare? han ansialler en annan bön för sinä
bröder: jabedcrjagdiy fader,ardu jander ho-
nom uri mino hus, jag hafwer fembröder, ar han förwarar dem; ar de icke tomnm
uri derra pinorummer.

Ester han sä talar, mann nägon barmhertighet
warhosdefördömdasicllar? ack nej! De aro sä
genomdjcflade,at hwarken kärlek eller barmhertig«
het, eller nagon Christelig dygd <lr hos dem at fin-na;

I) ?azari fel renades i fattigdomeni stärseld, och ben rika
manncns goda garnmgar belöntci med detta liswets lyck'
salighet. Gregor.

n,) Man kan ickc wam rik pa jsrden och i hclfwetet. Chrysost.
n) Gud som ar en domare, ftr all ting.
0) Dcrfäre nekades denrike i pinan all barmhertighet, es,

tcr han ickc wclat bewisa barmhertighet da ha» lesde.
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na; ty de aro alla,som de qrymma fördömellens
cmdar, ftlila af arqhet, ondsta, bmerhet, at de ha'«
da Gud, danna himmel och jord, och hela werlde-nes Ulldergang ön>?a. Men lnvarföre han beder,synes wara ordsaken, at han fruktade,der dekom-
mo til honom, stulle Hans pläga blifwa sa mycket
större,emeocm han gifwit demtilfälletilöfwerdad,
och mcd sit fördömeliga erempel til synden retat.

Hwad följer för swar pä denna begäran? et
korc swar: De hafwaMojen och prophercrna,
böre dem. Härtil sager han ster: nej, fader A-
draham ,men kc>m nägon af de döda, da baura
de ftF.

Men hwad hade det hulpet, om uagon af dedö,
de kömmit? Den som intet hörer,n,ir den lefwan,
de Guden talar, huru skal han höra, der en död
talade? Israels folk wille intet höra Most och A«ron; Gud ffickade icke allenast en, utan tre helf,
wetes eldbrandar,Chorah,Dathan ochAbiram 4Mos.i6: ;2., hwilka med deras exempel för dem
prcdikade; men det oaktadt, fara de dock fort utisin hardnackenhet. Saul wille intet höra Prophe-
ten Samuel, Gud lat djefwulen tala med honom
drade han sig intet, utan lopp satan i munnen.ludarne wille intet afläta med deras otro, däka«zarus, Marthe och Marie broder, upwcicktes frände döda, aflEsu Christo loh ,i: 53.: huru j?ul«
le detze förhardade rika mannens broder nagon
battring gjordt, a'uffönt Lazarus blifwit sa'nd tildem, efter de hade förffuttt twu pg Gud, ordet

C 5 ftan
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franGud,fruktan förGud, omwckndelsen tilGud,
hotelseil afGnd? Den soin intet aktarGnds rop,
han ccktar ej eller Hans underwerk. Derföre swa»
rar Abraham: hsra de icke Mosen och Propheterna,
sä tro de icke eUer om nagou af de döda upstodo.

Säsom han intet hörde, da den fattigeLazarus
ropade, sä mäste han ock ropa, men aldrig hörd
blifwa. Pä jorden hafwer han utan battring lef»
wat,ihelfwetet mäste han utan hugswalelse blifwa.
Nu aro Hans lustiga dagarförbi; nu hafwer Hans
plädje en ända. Ha'r bodde han uti kosteliqa hus,
der bor han nti den kulan der intet wattn uti är
Za6>. 9: l i. Har förlustade sig Hans ögon afcome-
dier och andra ffadespels affäbande;der se de intet
annat a'n de faseliga djeflar, samt eld och rök,som
upgsr utafafgrunden. Härhärde Hans öronmusi»
canters Ijufwa stammor; men der de onde andars
rytande ochfördömdas ack,ack,we och klaqan; nusaqa ti! honom de förtappade sjcllar: Du ärssagen
lika som wi, och dig gar lika som otz. Dit pral a'r
neder i helfwetet sarit, samtmed dine harpors klin»
gande Esaiä'4: >o n.

Nu stiger han iqen til dem p): Wi hafwe felat
om den rätta wägen, och rättwisones lius hafwer
icke lyst otz, och förständsens sol a'r otz icke upgän,
Zen. Wi hafwe canget allesammans oratta och
stadelic.a waqar, och wandrat pä willa stigar,men
HErrans wa'g hafwe wi intet wetat. Hwad

hlelper
p) dc oguda?t!ge här blygai at btfänna, det stola de der

utropa med egnatungor fär hela «crlden, och uppentaraför
hwaroch cn,daderaisamweti böcker bliswit uplötne.Btrnh,
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hjelperost nu hwadaagnar ost nuwart
högmod och rikedom? Alt a'r dct framfarit som en
ffngge, och sasom et ryckre, som öfwergar Wish.
B. s: 6,7,8/ 9. Nu smme wi samteligen, at de o-
rättfärdige taga en ond ailda Wish.B 3: ly.

Nu tiltalar han M slelf: lag war rik,men han
hafwer aiort mig til intet; han hcuwer laqit mig
wid,halsen, och upsatt mig til et mal. Han hafwer
kringhwarft mig mcd sinä styttar, och singat minä
niurar, och intet stonat Job. l2.

Hwilken är den som han talar om? Det ckr dell
storeGuden, hwilken, sager om de ogudaktiga:
lag jkal hnnnas, och ingen monnissa skal bedja

det af Esaia 47:3. Hwilka a'ro stytterna?
De fördömde andar, och alla helfwetes plägor.

NusiqerGudtil honom och allaförtappadesjä-
lar q): Ester jag kallade, och i swarade intet; jag
talade, och i hörden intet, utan giorde det mig
misttyckte, och utwalden det mig intet tackt war.
Derföre siigerHErren HErren altsa: Silmine
tjenare stola äta; men i stolen hungra: Si/ mine
tjenare l?o!a dricka; me:» i ffolen törsta: Si,mine
tjenare ffola qlade wara; men i >?olen ti! !?am war<
da. Si, mine tjenare stola frögda sig för godt
mods fful; men i »kolen för hjertans ängeststul ro-
pa, och för jämmer gräta

c>) Har anforiros de oqudaktiqas kroppar at maffarne, dcr
alifurlros dcms sjalaeat clden, tildes de i fit oly.leliga
sallstap saml>!de, leinnas i ewig wända, cfter de want
I«Uffaps- brödcr i odyatzer; Ty ct ocb scimma tr.ift
far dem, hwilka en och samma tällek iMena. i iuslqrnc.
L«nd. ineä. csz». Z,
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O jammer, at hnnara,men aldrig m?ttas; t3rssa,
,nen ej lassas; warda ttl ffam, mcn aldriq norät«
tas; gräta,men aldrig hugswalas: waw i nöd,
wen el wsnta ; brinna.men aldrig up«
brinna: t>sras, men aldrig förtaras; dageligen
dö. dock aldrig dö!

Sa ser man det; den illa lefwer, han illa dörr),
den illa dör, kan aldrig wal upwakna.

I. L.ard«mett.
hit min son, at jag tager uppa diq, om du

är min son i Mos.B. 27:21. Sa sade Isaac
til Jacob, da han Wille honom; sa säger
vck Gud til sinä trogna, da han med salighct wil
bekröna dem. Gudgör intetsom de obetänsamma
handlare,omhwilkaChristus talarkuc. 14:18.19.
hwilka först wahrorne til fig hcmdlade,och sedän
dem besogo; utan han wil ftrst pröfwa 06, sedän
«ntaga osi; först taga pä ost,och sedän wälsigna

Nildettiden tager han p.i' osi med hunger, som
Jacob i Caanan 1 Mos 8.42:2.; och Onkan i
Zarpath 1 Konung.B. 17: »2..; undertiven med
forföliclse och förtryck,som Israels folkutlEgyp'
tcn 2 Mos Bl: 11,, q.; uiwertiden med falffa
tungor, som Naboth och Susanna iKonung V.
21: Hist.omSus. undertiden medsiukdom,som den borttagna, hwiiken lag wid dammcnße-
thesda loh. 5:5.; dcn wattusigtige Luc. 14:2. och
andra flere; undertiden med frestelser af djefwu-
len, som Job, Job. 1: och Paulus 2.Cor. 12:7.:

un,
i) Pä et ondt leswerne, följer en ont> anda.
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undertiden ps annat s.itt, i det en ftom Konung,som Dawid, hafwer en falstNädherrc Achitophel
2 Sam. > 5:; >. En fromßadherrcObadias, haf»
wer eil afgudnkKonuilg, somAchab iKon. 18:6.
En rttislnlugfaderiom Jacob, hafwer onda barn,som Simeon och Lewi 1 Mos.B. 30. En Gud«
fruktig son, som losias, hafwer en ogudaktig fa«
der i Ammon 2K0nung.8.22: 2. En r.-ttfaroig
Man, som Job, Job. 2: hafwer en hadande
qwinna,som lobs hustru war Job. 2: 9. En för»
nufliq huliru !om Abigail, hafwer en dare til man,
som3?abal - Sam. 2,5:14, En redelig Herre som
Mephiboseth, hafwer en stalkakcig tienare, som
Siba 2 Sam.' 6: ;. En trogen tjenare, som Ia«
cob, hafwer orättradighusbonde, som Lavan i
Mos.B. 3': 22.

Undertiden tager Gud pa wZrt egit lif s>, som
pa Hiffiam, med en böld EsaU 38:21. Underti-
den pä dem som af wart lif komne äro,som lairi
dotterMatK.9: ochKonungsmannensson 10H.4:
Undertiden laterhan en man beröfwas sin hustru,som Abraham sin dygdiga Sara 1 Mos. z.
Undertiden en hustru sin man, som ludich sin Ma»nasse ludit. 8: En qwinna män och barn,som
Naeml Ruths 1: och ankan af Nain Luc.7: Et
barn, fader och moder, som Esther, Esth. ?: 7.Ia han gör det annu underligare för wär ögo»r
lynes. Herodes gifwer han enKongl. Thron at

silta
5) Det lorsct, s„m dig pälngqes i TrcEnighctcns rad, har af

«wiahet wartt bestutit! saftm ct besynuer.igil hjel^medeltil
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sittapä; Petrus et korsi at hänga uppa; Antio»
chus en Kong!. Krona at siolcisera med; Lauren-
lins glödande kol med. Belzazar gyilene
käril at dricka af; Vtephanus stenar atstenas af;
Nero en spira ac regera med; Johannes Dä-
paren et swärd athalshuggas med; Holophernes
fnc win at plaa.a sig med; Johannes Ewangeli-
sien sjudande olja at dödas med; rika mannen
purpur och kosteliga linkläder, at hoqfardasmed;
Lazarlls ruttenhet och sar al plagas med: at et
Guds barn ofra haröfwer maste sig förundra,och
saga med Dawid: Migförtröt om de stortaliga,
da jag säg,at dem ogudaktigom wäl gick t), Ty de
aro i ingen dödsfara; utan stä fasiesäsom et pa-
lats- Dc aro icke i olycka,sasom andra mannistor,
och warda icke sasom andra männistor plagade.
Derföre mäste deras stolthet wara en kostelig tiug,
och deras öfwerwald mäste Heta alt wäl ulordt.
De swälla i ansicltet som en ftt buk: de görahwad
dem lysier. De föratca all ting, och tala illa der-
om, och de tala och lasta högmodeliga. Hwad de
tala, det mäste wara talctt neder af himmelen:
hwad de saga, det maste galla pa jordene. Der-
före falier dem den menige man til: förty de nytt«
ja deras wattn tilfyUest; Och f''ga: hwad ssulle
Gud ftaga efter dem? hwad stulle denHögste stö«

ta
t) Nakna de ftlissa i himmelen, rikna de fsrtwmha i helf»

wclct, sä ffal du finna, et langt sicre bllfwn sirlorcde gc»
nom medgang an motgang. Det är en ftor wrcde, näl
Gud >cke wreKgas pn «yndan; Den stonsancheten är wi°<
serligen wndsali>i,et, scda» Gud »lonat, w>l h»n hänumsi
hau förgäter lcke Mn upstjuter sirisset. Hieron.
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ta om dem? Si, dct äro de ogudaktiae, de äro
lyckosamme u) i werldenc, och.warda rike. Skal
det da säfanqt »vara, at mit hjerta ostraffeligaleft
wer/och jag minä händer < offyldighet twär? OH
warder rlagad dageliga, och min näpst är hwar
morgon för handene. lag hade sulit nar sä sagt
som de; men si, dermed hade iag >ördömt a!l din
barn, som nagon tid warit haswa. laq tankte til,
at iag det booripa m.ute; men det war mig för
swart. Tildes iag Zick in uti Gudö hclgedom,
och märkte uppä deras ällda. Men dn satte dem
pa det hala. och förstörde dem i grundPs. 73:

Wil mcm ftöga, hwarföre HErren detta,qör?
sa larer wisserliqen falla samma swar, som Hus'
bonden yaf den oförnöqde arbetaren i wingärven:
Ma zaq icke göra uti min ting hwad iag wil
3)?ath. ,5. Mon leret saqa cil krukomakarei»:
hwad gör du? Eller barnei til fadren: Wi haf«
werduafiat mig Esaias: 9,12.? Gud hafwer
frän alia werldenes tider sä harliga sortsit rege->
menle, at honom intet felat. Han regerar pa ior«
den mcd s»n nad, i himmeten med sin harlighet,
i helswetct med sin rättfardighet; hwarföre Wil-
le wi da ftäga etter halls Gudomeliga ffickelse?
Wi börc otz til rattclse sialla hwad Syrach talar:
Bättre är en fögo klokhet med Gudsftuktan,

«itt
u) Det ar swalt, ja (pa wltzt satt) omöjeligt, at cn nyttior

bade när»ar>>ndc oO' t>lkomma!>de ngodelar; at h«r fyll»
duken och der lickta siälen, at gä iftä» wallusi N! wallust:
at bäde i tidl'n uch wara den förste, at badel hun«
melcn och pa joldc» >cfwa i harlighet, Hieron

x) Wattom otz för at rqni«ka de Gudonlfliza heoiligheterne,
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o'n stor klokket med Guds föraktning. lemwa'l
hwad Chrysostomus sager: Wi >?olc akta oi;, at
ej fördrista, at »vilja utforsta Gudomeliqa hemllg-
heter,eUer at tanka dem ste uraf en handeise, utan
efter Hans Allwishet och Faderliqa hjcrta. Densom wil inga utt det ljus, der LlusensFader bor,
han kommer tilbakamedförblindade ögon och för,
wirrad hjerna y); ty Hans Höga Majestat lilläter ej
«ägon förma'ten efterfragare,utan älstar cn wörd»
fam sms a'ros lofsiullgare. Derftre skal ftrweten«
het underkasta sig tron, och clregirighet nedfalla
för HarlighetensHErre, och det med sä mycket
djupare ödmjukhct och tilförsigt, som alla Hans ger,
ningar aro för Hans barn idel walgerningar, huns
endaste utseende, at för dem gladje «tse. Et pa,
per lagges undertrycket,atwinna en wackcr ffrisl,
guldet under stHmpelen, at fä Konungens belite
och öfwerstrift; parlan poleras, at komma n! sit
rattawarde; diamanten siipas,at des mcra glän,,
sa; marmoren uthuages/ atförestaUaKonunqens
bild; de utwalde tilsturas med korset 2), at kom«
ma til hclrlighet hos Gud.

Twan,
eller tro at de böra handhafwas p« ftmma satt som mä»<
msteliga saker, utan med siörsta wöronad. Chryso>l.
Deil ft»n ransalar det Gudomeliga Majchitct, ha»fö.brylics af de: hällighet.

,) Sä>o»l föraldrar aga de barnen, som gifwabopp omsig!
mm lata bllfna dem, som de <e wara otamdc och aldelei
utan lopp, at gora hwad de wiita. Mcn den, sou, e»
fedct ia t:llat«r gora ,>wad han wil/ den »li van »cke la»
ta ft ärfwa sig. Men den ,onen som han wll lal« ärsM

dcu agar ha» uct. August.
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Twänne sro,soM uti GudsOrdkaNas ssldolda;

den ena ar Gud; ly sä sager Propheten Esaias:
Snmerliga ar Du en fördold Gud, Dulsraels
Gud,Frälsaren Esaiä 45: »?. De andra öro
Guds wännel, om hwilkaDawid talar: De haf-
wa listig anstag emot Dirr folk, och rädfiä emot
Dma Ps.Bz: 4. Detza öro ganffa litet
warderade af weriden, uti deras högsta wa'rde.
Det gär undernden til uli Guds Helgedom, som
un lekamlig malto. Finaste parlor ligga under
gmflMste wagor, basta i iwartaste muU,
llufwaste rosor silta bland de w.irst »nngande tör-
ne; de sataste Guds wänner sinnas utt ringalle
wilkor. Det är ingen stapnad hos dem som werl»
den behagar. De äro som deras Chri,
sius.de aldraförakte igaste och wanwyrdaste,fulia
med wirkoch weoermödo,ja säftrattade.atman
gömmer bort ansigtel för dem EsaU s?: 2,3.
Werloen wet ej bättre wckrdera Guds Helgon, än
hänen pärlan ibland strsen. Ty det wil mera til,än
töttsligt förnuft, at ratt Himlastalter toön na.

Gud, sade ka<!as oct sördHld; det är,som
Dawid smnger: War Herre är stor, och stor sr
Hans magt, och det är odegripellNrburu han r«
«er«r Ps.: 47:5- I synnerhet ar den Store och
Allwise Gudens Gudomeligaplckgsed, at wisa sig
fördold uti de werk han brifwer med sinä utkara-
de pa iorden; at werldenes barn mäste deröswer
förstumma, ei wetandes annat derwid atsa'ga,sn
hwad truMrlarna mäste wittna omGuds under»
werk miEgyPtm: Det m Guds finger 2 Mos.B.



Sömnlöla Narrer.50

8: ,9. Och som de hedniffe Konungar Nebncad-
nezar ochDarins: Det är ingen ai.tian Gno, som
sä hielpa kan, som Sadrachs, Mesachs ochAbed-
Neqos Gud Dan. 3:29. Han cir cnFrälsare och
nödhielpare 3) och gör tckn och under bsde i him»
melen och pä jordenDa». 6: Hwem hade t.inkt,
at Propheten Elias, da han blef sökl af Achab, i-
bland all folk och Konunga Rike, at nörtas i för<
derf, satt wid bäcken Kerith;lefde uti den dyra ti-
den uti en fattig Ankas hus i Zarpaih < Kon.B.
,7: mäste fiy förlesabel altimilGnds bergHo-
reb i Konung B. 19: at HErren <a stora werk
stullemed honom förehafwa, och sä höga Gudo»
meliga tckn bewisa, som aldrig nagon tid pa det
satt aro stedde, ibland alla som lefwat pa »orden?
Lat icke Gud honom raka mi nöd, at erte ho»om
näd? Lat han honom ickc lida hunqer och törst,
at genom underwerk nara honom genom korpar,
hwilke förde honom bröd och kött afton och mor»
gon 1 Konung.B.'?'.6. Desiä maste gifwa bröd,som ej af bröd wistte; kött, det de sjelfwe gärna
upslukat hade, der icke en höa,re befalininq warit,
at det för HErrans tienare spara. De wilda fo-
glars natur, mäste förr sig andra,änetGuds barn
stulle nöd lida, Hwadan de denna spisen fätt?
antingen en Angel bafwer den taqit af Achabs
bord,och satt den ut för korparna at föras tilPro»
pheten, efter Guds Ord, som de ludilke och en
del af de Christne Larare mena; eller at HErren

baf-
») <»,ud som wet »var swaahet, pl«g«r icke tildela nögvt

siort, utan ftregänget lidande.
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hafwer lätit de sjutusende fromma Israeliter,som
el bögt kna för Baal, den bereda, och korpar den
anamma, at dermed spisa Propheten, som andre
halla före, wet den allena, för hwilken intet för»
doldt är. Da Gud saledes befalli foglar under
himmelen deras t<enst wisa. later han seoan en An«
gcl af himmelen upwacktninggöra,bröd ochwam
tilföra, at bäde himmel och lord, matte detyga,
det Propheten war i ynnest i Konung B. »9:6,7.
Af denna matens k>aft, gick h.,n 140 dagar och4o
nätter, utan at hungra,ty Angla-spisen krafter»
na styrkte, Guds nad den resande m lttade. Da
han til berget anl.inde, ej trött af gäende, ej
matt affastande, (ty den kan ei matt s, hwilken
den Alma'glige underhäller) gick han in uti en tn,
10, der Gud med honom sjelf talade, och befallte
upstiga pa bergct, dwarest han honom medGudo-
meliga wärf utrustade, namliaen at smöria Hasael
til Konung öfwer Syrien, Jehu tll Konung öf«
wer Israel, och Elisa til Prophet, at genom dem
sin werk drifwa > Konunc». B.' 9: 8, >s,> 6. För»
utan hwad omrördt a'r, hwad stora kraft Gud la't
ste genom denna sin tjenare? hqn tilstöt himmelen
med sin bön, at i tre ar och ser mänader el regnade
pä jorden > Konung. B. »7: '.; och atec meo sm
bön öpnade han himmelen Cap. '8:1,; han up-
wäckte Zlukones Son fran de döda Cap.
»7:21. förstaffade eld af himmelen at fort ra or-
ret > Konung H ; och twanne resor eld af
himmelen at upbränna de lwanne tMvidsmanmeo deras;"/som woro komue at taga fast pä ho»

D » nom
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5»
nom 2Konung.B.»: lc>: ll« Han delabelordan
med sin manlel, Ät han tillika med Elisa gick torr»
stodd mitt igenom fiodens d<up 2Konung.N- 2:
8. Til siut pä alt delta blef han, med brinncmde
wagnar och hästar, upförd til himla 2K0N.82:
il. O HErre, huru bewisar du dem din underli»
ga godhet,du derasFrcllsare.som trösta pa dig Ps.
17:7. Sasom nu Gud md dennasin mwalde,
hafwer sig fördoldt ffickat,och omsider sin näd för
honom härligcn uppenbarat, at hela werlden är
deröfwer satt uti förundran,sa wisar han siq ännu
i dag underlig med sma wanner, men förklorar
ändtelig fin kärlek mildelig, at da han synes wara
längst borta, a'r han som närmasi wid handena l>);
Och ds han likassm under et wredesmoln sig bort»
gömmer, later han nädessträlar härligastgläntsa,
at olla mäste sckga,som Moses om Istael: O Hu»
ru kär hafwer han folket! 5 Mos.B.;?:;. Ochsom ludarna om Lazaro uti Bethanien: Si Hu»
ru kär hade han honom! loh. 11:36. la, huru
ta'r hafwer Gud sin helgon, huru läter han deras
plagoris fiyta af glsdjones olja! Deras ltdelses
törne bara salighets eosor! Deras Myrhams bit»
terhet, gifwer Paradis sötma!

Warer fördenlkul töliae, alle wi, som korset
draga. otz paminnandes lEsu nadelöste, som sä«
ledes hugneligen klinga: Salige ckro de bedröfwa»
de, wde stola fa hugGalelse; Math. 5:4. S5
hafwen i nu bedröfwelftMen jag stal ster se eder,

och
b) Gud sr «l aldlig ncllmare, sn »Zr han syne< Mr»

low läuzst iftsn «H «ndcr lolstt. Augnst.
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och edart hiettä ffal och ingen ffal taq«
edor qlädie ifran eder loh. 16:22. lemwalhwad
Apostelen Jacob talar: Salig a'r den man som ta»
leliga lider ftestelse, ty da han bepröfwad ar, ffal
ha>» fa LifsensKronoden Gud lofwat hafwer al»
lom dem soin honom slffa lac. i: i

Sasom Guds karlek är en qyldene kädja, den
omkrinq hela wärt icmads lopp sicz sträcker,atden
ena naden vä den andra fölier, sasom leder uti en
kädja: sa ffal siutet som pälidandctfölier, wc.rasom et gyllende smycke som wid Guds nadekädja
hanger/ at wi med gladje ffola förnimma all wär
wederwardiqhet, siukdom, fattigdont, förakt,för»
tal, han, ftrsmädclse, efterstallninq, med dylikt
mera, ej annat wara an fördolda Guds walgär-
ninqar,som oh til hö.qsta goda landa c); Ia war
ftestelse ar ej annat, an en klar morgoMerna,som
gär för Nattfardiqhetenes Vol, och en säker un,
derpantpa harlighetenes oförwanffeliga krona t

Pet. 5:4. Tv den som hoppas uppä HErran, ho,
nom ffal barmhertiqhet omfatta Ps.?2: ,Q. Den
rclttfckrdiga ffal altid upga ljus «gen, och from»
mom hjertan Pf. 97: >l.

Hwad utseende Gud med de ssna hafwer un»
der korsbördan, det betygar han sjelf med desiä
orden: Jay wet wckl hwad tankar iag om eder haf-
wer, nämligen fredsens tankar och icke bedröfwel»sens tankar, at jag stal gifwa eder den cknda,som
i efter wänten ler. 29: ". Denna Guds san»

D 3 ning
«) Da börjm Tnd uphöja,nir han fölnedrar. Omel. »



Gömnlöla Närrer.54
ninc, rönte den helige Martyren Stephanus, d5
han sag himmelen öpen wid desstenande,ochlE-sum stä pä Guds höara hand Apostl G.?: fs.

wiste sig lEsus standande, hwarftre
i.te sittjande? lEsus wille dermed betyga, det
hail utj högsta nöden wil stynda sig at göra sinä
trogna biiiano Ps,B:2z. Da den dyre Guds
mannen Johan Arnds lag uppa sin sotesänq, feck
han kortt för sn afsted, en nn)cket söt och ljuft
lig sömn, och nclr han upwaknade, utbrast han i
denna Wi sagom Hans harliqhet, sa«som enda Sonens h.lrlighet af Fadren, full med
nad och sanninq 10h.,: 14. Och da han af sinHustrubleftilfr3gad,na'r handitta stdt ha e?swa»
rade han: Nu pä stuuden wid min ljufwa hwila.

Hwad näd den trogne HErrans tjenare Sau»
bertus är wederfaren, witnar Wenccsiaus Berg»
mau, nclmliqen: at da han lag uppa sit yttersta,
hafwer ha,l med leende mun och frögdande stam»
ma sagt til sinä wa'nner, som hos honom woro:
Ack/e. ack se, huru manga tusende h.irlig ffinan»
de Anglar <lro har tilstädes, sadan prakt och här»
lighet hafwer zag aldrig sedt i minä lifsdagar!
och deruppä gaf han up andan. D. Herberger
förm"'ler uti en sin bok, den hanTraurbänder kal»
lar: Det en lungfru har sedt omkrmg sin döds«
sckng et helt Änglachor.

Hwarfore läterGud sadant ffe? Til ingen an«
nan ända, än at dermed ftna älffare fa'gna, at
hwad trölt dem i lifstiden felar, ffal dem sa myc»
ket öfwerftödigare i dödssiunden stänkas. la, som

lEsus
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lEsus hafwer tilsaqt dem,at de stola blifwa likasom Allglarna i Math. 22:30. Sawil
hau dem de>, Gudomcliga näd erte, at likasom
förut mcd hugnad lata se de», harlighet, som dem
stal i arones rike gifwas Luc. 22: ?6.

Han wil ock derhos lsta sinä helige Nnglar wa<
ra nlstadef, at sir Gudomeliqa nadelöfte upfylla:
Herrans Anacl lägrar sig omkring dem som frukta
honom,ochh?elperdemut Pf. 34:8. DetzeZlnglar,
som de aro utsande til tjcust för de-
ras stul, som saliqheten <srlwa stola. Ebr. 1:14»sa borcdrifwa de satan, at han ej ma Guds barn
nagon oro tillfynda. To fastän den grymmafien-
den gär omkring, som etrytande le<on, sökande
hwem han upsluka ma 1 Pet.s- 8.; och högsta
fiit anwander, at sa mycket mera dem beängsta
wid deras hädanfard,som han ei förmatt dem för-
leda i deras wandring, sa affiä Älilglarna des vi-
lar, des frestelser, afböja des anlopp,
förstöra des anstag, at han ej mera kan dem sta«
da, än morda'nge!en Israels barn uti Egypten 2
Mos.V. «2.: ,2, i;., utan roligen och med gladje
insomna uti Guds Faders kckrlek, som et barn i
modrens stöt; uli ICsu förening, som en brud i
brudaumens famn; uti den Helge Andcs gemen»
ffap, som den kranka hos .'clkaren. Änglarna a»
namma ock slalen, och föra henne med triumph
och frögd, som Lazari sj.il i Nbrahams <?öt. Hielp
HErre Gud, hwad obeikrifiig gladje, hwad oför<
likneii' gamman, hwad öfwerswinnerlig salighet/
möter da Men uti himmelen! Säsom uti m wni-

D 4 stones
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stones kropp ingen lem, ingen Zdra'ingen blotzs«
droppa har warit, deruti mslälen Kaft sm werkan,
fä blifwer sjÄen hos Gud. til aUa sinä egenffaper,
med W härlighet beklidd til luk
Nit glädje upfyld, mi flikt frögdefullt lilstand för-
Mt, at dä hon mi mäng tusenbe ar hafwer him»
melens salighet smakat, och hon ffulle tilfrögas,
huru lange hon ben ämmtit. ffuile hon swara:
den gladje,lust och nöie,som lag Kos mm Gud haf«wer, <lr sä obegripelig, »a omatelig, sä outransa»
kelig, och alla ögnablick sä Kfwerflödeligen
til, och sä ljufiigen tiltäger, at, om jag stuUe tala
om den tid jag hirlenvat,sasynes den nckppeligen
en tima warit O saliga ewighet, hwem kan dig
bestriswa? Skal det ste, msste den det göra, som
sjelfärobestriswelig, och det obeffrifweliga ssänker.

Dä nu warder kommande i sit
och allehellge Anglar med honom,dä stola de utko»
radesj>llar,lil medföliewara,och med hlmeistfrögd
förenas med deras troppar,dem Gud afjordenes
stoft upwäcker, och hos dem inrymme taqa. Hwad
blifwer h.ir sör gamman, i det de je det som warit
sädt ftrg»lngeligt, stal upstä oförga'ngeligt ä); detsom blifwit ssadt i ffrörliahet, stal uvsta i härlig-
het; det som blifwit sädt l snöplighet, stal upsts i
traft; det som sädt war en naturlig lekamen, stalupstä en andelig lekamen!«Cor. «z: 4l, 04.

Alla
6) O s«liga U! i dig sr ingen alderdom, «»er lrscklightt,

i dig äl ingen l«mmalö«, ingen halt,krokrygg?g «ll«r wa»«
fiaoelig, da «lla sfwt«»sftäm«« i fnlllomlig lefnab til
Christi Ml««liz« slbers «ött. «»?. »?.
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Ma fel och brscsliqheter ffola dä wara Ungt
borto; Jacob stal dä imet halta, af en rörd höf»
tes sena; Mepdiboseth ei klaga öswer swagafötter;
ej Isaac och Tobias öswer mörka öqon; ei Job
och Lazarus öswer sär och krankhet. Alla »kola dH
upstä un största fullkomligket och prakt. De som
tilförene warit däjeliqe, säsom Sara,Rebecka,
Rachel, Abigael, Esther och Susanna, »kola ds
tusendfaldt större fägring winna. Da »?ola desom qläntsanbe stiernor med lEsu til
bomstolen, dock sä, at hwad öfwetträdelser de i
wetlden begätt, det stal hwarren dlefwulen eller
dem ogudaktigom tunnogt blifwa. Ty lEsus
hafwer utstrukit deras mitzg?rninaar sslom et
moln.och deras synder en dimbo;Esaiä44t
22. men alla deras Christeliga dyqder e), stola
hos dem h.lrligen glclntsa; ty deras gärningar föft
ja dem efter Uppenb.B «4:«?. Der ffalHenochs
heliqa wandel, Abrahams tro. Isaaks ftomhet,
Mosis sagtwodiyhet, Samuelsrattradighet,
tolamod, Dawids Gudaktignet, Eliä nitMan,
Daniels stanbakliqhet, Hans stallbröders lässang
i brinnande uanen, Pttri predikcmde. Pauli resa,
Upostlarnas laranbe, Martyrernas lidande,jem»
te hwad de utwalde nsgon tid talat och
glordt nlGuds ära.det ffal altsammans ihogkom-
maö. Hwar beta bröd, hwarmed deioisat de hun«
griga; hwar bagare watn, hwanned de lästat den
torstiga; hwar Nädnad, hwarmed de täckt den

D s nakna;
e) Det är «lbtlei den ftia nödens «v«kan>«thi»»melMt «H«n stoi hcdel g»f»v«sOr sa ganlta imu »ch llns» t.»g. Chl,s
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nakna; hwart steg de gatt, at söka de» siuka;
hwart ord,hwarmed de trösiat de bedröfwade:
det stal alt uti Guds och de h. Änqlars asyn, för
hela werlden beprisas. Dä ffola desedieflarna,som
dem efterstslt, de ogudakliga, som dem hatat ochförfölgt. uti dcn brinnande siön. Dernp-
pa stal lEftls, derasKonuilg och triumpherande
Himla Fnrsie, saga til dem: Kommer i minsFa»
ders wälsignade,' och bcsttter det rlket,/om eder
tilredt är Matb. 2s: 34.Et stortßike stal det blifwa. Johannes saa. utism uppenbarelse, atAngelen som med honom ta-
lade, hade et gyllene rör i sine hand, at afmäta det
himmelssa Jerusalem, och m.itte 12'aQstadicr 1Ip«
penb.B a»: 16.. som efter en dels utrakningas,
la > mil, hwilket dock ei bör forstas efter Geo-
menisst satt. emedan den Helga Skrift ofta sätter
et witzt ta! för et owistt; man star uti de tankar,
at detta nket blifwer etstort rike och mycketstörre,
an allaKonunqariken pa jorde», emedan den sto»
re Alswaldige Gnden, stal der regera, uti sltMa»
jestat,AUmagt, Aliwishet.Helighet, Härlighet,
i alia ewighet, ja et rlke sa stort som Saligheteu
sjelf är.

Et rike, der Gud stal göra sin Helgon
til härlighet ewinnerliga och til glädje utan an! a;
ingen oratt stal mcin höra i det land, ej cUer ffada
och ftrderf mi deras gräntsor: utan des murar
stola Heta salighet. och des portar lof. Solen »?al
el mcr stina om dagen, och mänens sten ej mer I«-sa, utan HErrcn warder des ewiga ljus och Gud

des
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des pris Esaiä 60: is,, 8/'?. Der ffa Ide ut,
waldas rättfärdighet upgä sasom et ffen, och deras
saliqhet brinna som et b!D EsaU 62: ~

Et frugtsamt nke. Calmans mjolk och honung;
lapans och Siams ljufliqe ftngtcr; Amerikas n»
kedomar; Enropa must; Asta' fttma; Afrike wa'l«
luktande krydder, aro ej en droppa emot detta ri«
ket ot statta. Lat de gamla ta!a om de aldra-
hnligaste ortet i werlden f), Tempe uti Thessa-
licn; Adonis lustyärdar; de Vabyloinste hängan-
deträgärdar; Salomonis örtaqärdar; lätPoe,
terna s/unqa, om de Eliseiste fältensla't männistö-förliuftuptäcka alla de förnöjlighe-
ter, som lorden nagonssn gifwit och gifwa kan;
alt detta st..! blott wara en stugge emot kroppen,
en punkt emot wer.den, et sandkorn emot bergen.
Ty nti lEsu rike, äro salighets fmgter,lefwände
wattukällor, l ufwa wällujts sirömar, Guds här«lighets lustgärdar, de der alla tider grönstas ochfrugt bära. Der rörer sig nadenes luft,ochGuds
Andas wäder. Der gifwa frngtcrna ewig styrka,
sirömarna ewig gladje,wädret ewig snndhet, hwar«utafwara dagar aldrig qwällas/ wära ar aldrig
ändas Uppenb.B.22: 2.

Sasom uti detta riket/ högborneKommgar
regera stola,sa undfä de ock en härlig krona, afalla KommgarsKonung, nämliga Rättfärdiqhe«
tenesKrona 2 Tim. 4:8. den oförgcingeligaKro-

nail
s) De utwalde stola gladja sig f'r rummeti behagclighct, ftn»de bebo; för de Hcligas sällffap, som de nyttja: för tverlden,
ftm de ftraltat j för helfwetel,hwillet de undgält. Berch.
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nan 'Cor.Z:2S. enstönKrona Wlsh.B.f:''/.kifsens Krona lac. i: ,2. Det mäm sannerligen
<n dyrbar Krona wara, den Guds hand beredt
hafwer, at sin helgon dekrona. En ssön krona
war den, somDawid tog afAmmons barnasKo-nungs hufwud, och satte pa sit hufwud, hwilkenhadeiwigt en cenmer guld, och adla sienar 2
Sam.l2: ;o.; en ssön krona, den Salomonsmo»
der honom med kröntepa des brollopsdag Hög.
W.;: 1».; men hwad hafwa kronor warit
ot ffatta emot den krona, som HronesKonung
sin helgon til 6ro gifwer;uti den ffal glimmaS-
alighetens Diamant, FridsensAgath, Kärlekens
Karbunkel, Glädjones Jaspis, Däjelighetenes
Saphir, Hälsones Turkos, Liufliahetens Hya,
cinth, Ododlighetensßubin,EwighetensSmar«
«gd, samt alla Himmeissä förnöjligheters ägtapär«
lor. Fast ssal denna kronan sitta uppa de saligas
krönta hufwud, ty en Alsmägtig Hand haswer
den vösatt. En oförwansseligKrona, hwars a'n-
de ssal wara uti början, utan atecwäudo. Andra
kronor hafwa deras möda,ty intet guld är tyngre
Hn kronoguld; ingen krona swärare,änKonunga«
trona; men uti denna Kronan ssal idel lycksalig<
het glclntsa.

Detta riket kallas en Stad. En harliq stad äc
bär at finna, det himmeissä Zion, det nya Jeru-
salem, derom Johannes wlar utl sin Uppenbarel,
se,Cap.2l: 10,11,12,13,14,
af de siu Anglar förde mig i andanom pä et stort
och högt berg, och toiste mig den stora staden,det

Helga
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belga Jerusalem nederkomma af himmelen iftsn
Gud: och hadeGuds harliPet: ochHans ljuswae
lika som den aldraädlaste sienen, en klar Jaspis.
Öch ha n hade en stor och HKg mu)>, den der tolf
.portar hade, och i portarna tolfAnglar, och m,
sirifna nomn, hwilka äro de tolflsraels sickgtert
namn. Ostan ti! tre portar, nordgn til tresnnnan til tre portar, wcistan til tre portar. Och
stadsmuren hade tolf grundwalar, och j oem ds
tolfLambsensApostlars namn. Och staden lizger
fyrkant, och Hans längd ar sa stor jom bredden:
och han mälte staden medgyllenerören,tolftusenv
siadier, och Hans längd, och bredd, och högd äro
lika. Och han mälte Hans mur,hundradefyra o.ch
fyratio alnar, efter ens männiffos matt, somNn»
qelen Kade. Och Hans murs byggning war af
Jaspis; men sielftva staden af klart guld, lik wid
rent qlas. Skenet i staden ckr Guds klarhet, tem«
plet är Gud stelf och Lambet. Här ffal intet waransgon grat, ty Guds hand ffal alla tsrar aftorka
Uppenb.B.'': 4. Ingen strän, när HCrren
alla Zions fängar förlosandes warder, st ffole wi
wara säsom dromande.Da ffal wärmunfilll med
lojewara, och wär tunga full med frögd. De som
med tarar sci, stola med glädie upMra. De gä s«
stad och grsta, och bckra ut Hdla säd, och kommH
med glsdle, och bara stnaksrfwar Ps. l ?, t, s,6.
Ingen bedröfwelse ffal der finnas. HErmns för-löste stola igenkomma til Zion med glädje; ewia
frögd ffal wara öftver deras huftvud: lust och glz«
die stola de tä, w<lrk och suckan msste bottgs Es.
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Det kallas ock et ars, derom Apostelen Petrus
talar: wareGud, oÄ) wärs bErraS
lEsu Christl ,fader, som otz, för sin stora barm-
hertighet,hafwerftdt pa nytt til et lefwaude hopp,
genom lEsuChristi upstandelse ifran Til
et oförgängellgt, obesmwar och owanstcligtarf;
hwilkei i himmclen c-Ir til eder > Pet. i:

Christus är dctewiqa himmeistä arfwet, til
Gudomen född, tilMandomen utkorad; tnGud
hafwer satt honom til en arfwinqe öfwer all ting
Ebr. l: 2. Hau hafwer ex dubbel ratt til hilume-
len; den ena <lr Hans arfsrätt, sasomFadrens en«
födde Son; den andra: Hans sörwarswade ratt,
förmedelst sin dyra ftrtjenst och ftrffyllan; den ena
behaller han försig; den andra af nade »k^lnker.

Et rikt arfar dctta, hwilket himmelens och ior-
dencs HErre gifwer; et stort arf, deraf ft' manga
tusende helgon delaktige warda; et kosteligit arf,
hwilket kallas de heligas arfwedel i liujet Col. 1:

12. Det liknas wid et win, der ingen drägg nti
6r Es. 25:6.; wio et rent silke, som af inqa
kar wet Upp B. >s>: »4.; eloförwanfflligt arf,
det a drig förfaller, utanewigt blifwer: etroliqt
arf; der stal ingen fä röswa sin saders

krona 2. Sam. »s: ej Achab, Naboths
wingard lKonunga.B.2l: ,6.; et arf utan af,
und; der stola el dePhilisteer igenkasta Israels
brunnar, utan der stal wara et arf 3), fullt afsH,

kerhet,
z) Alt hwad i himmelen <lr, stal wara godt, fotträsseligt

och närä til hand? för dct n,ut« wcha, «t is
i «wishet stal bnfwa, «r w>et. A»g.
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kerhet, fullt af frid, fullt al frögd, fullt af rikedom,
fuiitafära. fullt af harliqhet, fullt af gainman,
fullt.af ewia salighet. Sa at om alla Anylar
ock Allglar wille derom med deras walta»
liqaste A,gla mngor tala, sä stola de aldrig hin<
na de Saliqas saliahet at uttala. Sä öfwerswin-
nerlig, sä förtra'ffelig,sa deras
jäilhct,atdct är lattare säga, hwad himmeten intet
ar, äu hwad den ar. Ty intet öga hafwer sedt, in«
tet öra hört, och uti ingen männistos hzcrta upsti-
git är, hwad Gud beredt dem som honom a'lsta
i Cor. 2: p.

Men hwilken <lr da den högste lycksalighet. som
de Utwalde lycksaliqa gir? Det arGuds äffödan,
de; ty wi ssole se Gud, ansigte emot ansigte, ochsom han sjelfwer är 1 loh. 3: Ha'r i werlden se
wi fuller Gud, dock uti en spegel, i Cor. 13:12.
dels i des stapade werk, dels genom ordet i trone,
men bagge äro dunkle, bägge ofullkomlige. Det
gar med os;,som med Mose, hwilken, sä länge han
war mi Istaels läger, hade et tacke för ansiatet,
men dä han yick tll berget, blef detborttagit; sä
länge wi swäfwa i kunne wi intet
begripa, hwad otz 6r förwarat i frögdesalen; men
dä det förgängeliga ikllsder sig oftrZängeliqhet,dH
ssal tacket bortgömt blifwa 2 Cor. 3: OmLabans döttrar ftqer Moses: at den ena het Lea,
och warklenögd; den andra Rachel, och war da'je«
lig, och hade rlara ögon 1 M05.29:16,17. Ja-cob mäste först taga Lea til huziru förr än han fickRachel; sä ster ock med otz. Sa lcknge wi här

wandre.
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wandre,sre wi förstaldeoch Nenögde,at wj e,kun»
ne se Gud och lefwa 2M0j.8.33:20.; dock mä<
ste wi lsta osl nöja; me„ dä wi komme til de först«södoas församling som i himmeten Hro beffrefneEbr. ,2: i;.; der ffola wi blifwa tlarseende säsomRachel. Här i werlden «är sa til, at jemw.il uti
defuljkomligaste ting sporjes mangel; man finnerfiäckar i solen, dunkelhet uti finalte pckrlsr, man«
gel uti ckdlaste stenar. men uti himmele» ffal Guds
närhet K» wara kroppar och s,alar med slik glants
öfwergjuta, och pZ etöswerswmnerligitsätt, likasom genomguda och strälande göra, at alla krop«
pens ochsiälenes egenffaper, inwärleö och utwilr»
tes, stola af himmche klarftet strala. Om man
Mter enspegel emot solen, gifwer han et ffen ifran
sig li?t solen: hmu mycket mera ffal GudsAnsig»
te otz uplysa, at wi stole stina som solen och stler«
nor til ewig tid Math ,;: 43 Kroppen ffal stra-
la som en lyckta af «ldlsste stenar mi solen; mi
kroppen stal s,a'len glimma som et ffinande ijus.
Om man wil tänka pä Salomons hckrlighet. Jo»
fephs och Mardochai präktiga ?Uder, sa blifwer
derpä ej annat siut, <ln hwad Salomon sjelf gör:
«lt är icke annat än fäftlnaelighet i). Men wcln»
de wi ögonm til de Utwaldas hckrllghet he«

tee
«i)Nl«niis««« ffola blifw« lil« med Hnglarne

«ch be rätff«di«« stols sima lom solen» sin Baders rilc.
Hun»d«» nvnar du »cke at s»äl«rnas sten ds ffal blifws,
«tr bm»e knypars lW fi«l »«da M ftlens. ii«otl.
Me6. d2p. 14.

Y Fsttnglllgbltmes fäfängti»«h«to
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ter det: Oen klarhrt öfwer all klarhet!)! ögonm
stola lysa af Gudomellgt lius, allsigtet af him»
melst glants,aila lemmar af Augla - prackt och fck-
griug. Uti örone» ffola liuda Guds ljusiighets
rost, Auglarnas musik och helizoneus stämmor.
Paradis dalsam stal luckten upfrista; salighetenes
sotma smakeu förnya. I lika matto stal slälen til
alla sinä egenstaper förklaras Förständet stal ly-
sa afwishet; wilian af frid; hugkommelsen afkun-
stap; nmmet af fullkomlighet m). Alt hwad för
saliqbel kropp och sial älujuta.stal wittna om
Guds karlek. War suudhet om Gudskarlek: war
storka om Guds karlek; war snlllhet om Guds kar«
lek; w,?r fägring om Guds k.lrlek; war ododelig-
het om Guds karlek; wär salighet om Guds karlek.

Wi stola der se al! Höghet uti des thron, Maje»
stäl uti dcs f rträffelighet,Herrawalde mi des re»
gemenre, Rikedom uli des öfwerfl!>diqhet, Har»
lighct uti dcs obestrifwelighet, W U!ust uti des o-
begripelighet, Nöje uti des fullkomlighct, Salig»
het uti des öfwerswinneligkct.

lutet nagot stole wi begcira n) det wi iu tit »M»
sta ymiuqhet stole a'ga,ingen höghet stole wi efter-
trackta, ty wi are til den ärograd uphögde, at wi

E inczen
I) I det ewiiä liswet stal Gud wara alt < Mm, en ftun»

htt för »ynen/ honung för smakcn, et stränga>pel för Prs,
len, balftm för luckten, et dlumstcr för känslan. Bernh.

m) De i tnmmslcn stolu sä mycket tuädjrl sia, s>, mälssa; sa mycket alsta, som kanna; sa mycket tauna,som prisa och lofwa, Ke,m
y) Hwad som stal «ara tit hands, och ingctt IiNIsM nsmndqs stal ftlqs. Bernl).
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ingen annan hafwa öfwer otz,utanassena densombtz uphöjt, och högst <ir öfwer alla. Inqen brede
wid ok, utan allena dem som wär höghetvryda,
och dem wi älsta, himmelsta Kolmngar och Pr<l«ster; inga kronor, Rättf.irdighettnes Kroi.a om<
gjordar wära huflvud: inga sriror, spiran af et
fullkomligt herrawNde ar osi gifmen; inga rike-
domar.wi besittja de statter,som hwarkenNnglar

ln«ensund«het, en halsa ar otzstsnkt, den ingen sjukdom krän-
ker; ingen starkhet, Anglasiyrka för kropp och sjal
6r war ewiga förmäga; e< wighet och fart, wi
swäfwa som Andar med snckllhet; el lefnad och är,
lifwet med ewigheten bestär o); ej hugnadoch ftögd,
förständet kan ej fatta, ej tungan uttala den gam-
man, som Helgonen hafwa. Wi stole utan ater,

läsa i lissens bok p), der wi, som uti enffi»
nande spegel, se Guds wäsende, Hans wishet, god»
het, allmagt, barmhertighet, helighet. Hwad wi
tilförene ej lärt, «kal för war ögoll stä klarltga sttif»
wit. Dä stole wi weta hwad Gud hafwer gjort,
förrän hanstap>,dewerlden;hmuhan hafwer födt

en
o)Detewic>a lifwets fornojelser stola blifwa btfiandige; ty.

Tud stal blifwa dcras fölnojclsei ursprung. Wulin.
s) I dct ewiga lifwet stal wara siörsta ftid, störfia hwila,

intet arbete, ingen fattigdom, ingen slderdoin, ingen död,
ingen natt, intet begär efter mat, ingen törst, utcn Christi
«ch den H. Trccniahetms astadande, och et ewigt (at «an
sä m« saga) lälande i lifsens bok, det äl i den ewiga san-
»ingen, den högsta w>sheten,GudsOrd, lEsu Christi ö-
fiadandc, stal wara deras mat och dryck,ds rck all hwadhär är förborgadt ffal blifwa uppenbart. August.
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en Son af lika wasende med Fadren. Huru lE-sus som utaf ewighet <lr född af Fadrenom utan
moder, hafwer i tiden lätit sig ftda af en moder
utanFader: huruGudomen ilrförenad med man-
domen, och mandomen med Gudomen, med et
band,som med ewigheten ouplösligt blifwer. Hu-
ru denHelge Ande ar af ewighetutgangen afFa-
drenom och Sonenom; se med hwad för godhet
Gud hafwer otz stapat, med hwad för kärlek han
otz ateriat, med hwad nad han otz Helgat. Wisto-
le se orosakerna q),Kwarföre Gud har lätit den ene
dö, förr an han witzte sig lefwa, och altsä straxt
wid timeliga lifwets bör/an, ingä til det ewiga;
men öter lätit en annan länge lefwa sig til ewig
död; den ene är tagell utur et hed,nlkt
mörker, och färsatt uti Ewangelii klara sten? se
lius uti Guds ljus P5.36:10. och komma til det
ljus, som ej af mörker wet: genom det ljus som sti»
ner i mörkret, och mbrkret icke degriper loh. 1:5.
Men ater lätit en annan framgent wandra i mör«
kret, til det yttersta mörkret? wi stole se, huru
Gud har ftrt sinä beliga underligen,dock altid sa»
ligen. Wi stole tacka Gud för kortzet han otz ps-
lagt, och dä sinna des stora frugt och nytta, oH
alt derföre utbrlsia och Alt hafwer han wal

Marc.7:z7. Lofwad ware HErren, at
han oh en underlig godhet bewisat hafwer, i eno»n
fastom stad Ps. 3«: 22. HErren hafwer gjordt
stor ting med otz, des aro wi glade Ps »26:;.

E 2 Da
Det som warit fördoldt för de störsia Församlingeni lil»
«re, fial i »»ighet blifw» lunm«t. Gerh.
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Da ssal den H. Skrift r) ej wara för osi en
glad, utan en öpeu bok Upp.B.s:i. Wiffole
ds !ust se pä wara siender, och war sqon städa,
hurudem ogudakcigolnwedergullitwarderPs.9n
8. Wi stole försiä de fördömdas qwal, och ost
frogda, detGuds Ord taaitsin fu!lbordan,,atden
en ond wag gär, han masteen gang falla Ordsp.
»8:18. Har bespottcn- osi djefwulen och werlden,
der stole wi bespotta dem igen; altdetta stole wi se
klarligen,och nti et ögnablick,intetstyckewis,utan
tillika; intet meo olust, utan med lust; alt lclra utan
arbete,första utan mödo/ weta utan twekan.

Urafdctta saligä Guds astadande 5), och hwad
wi hos Gud atniuta,stal en stik innerlig ftögd och
glädje i siäl och hjerta uprinna, at wi «ntet annat
stole tanka an Gud, ej annat tala an Gud, ej an«
nat lofsjunga an Gud, och den salighet han sin
Helgon stänker.

Och säsom Gud är et rent och heligt wäsende,sa stalock wär gladje ren och helig wara. Det
ffal wara rikedom utan armod, wishet utan oför-

stand,
r) Chrisii wälsignade mannistlM patur stal wara dos otz när-

warande, och nied den rösi predika om wär
förbomabc salighets hemliqhettr meä. 47.

«) Om nagongladje i himmclm gifwes för Patriarchcr, Pro-
pheter och KonunM, förAposilar, Martyrer och Bekän«
näre. för GudZ Änglar och alla ulwalda, som utgöra m
stor stara, som inacn kan räkna, sa är det en glädje ufwer
all glädje at se Gud. En swamp som kastas i hafwet är
icke sä full mcd wattn, som hwar och en salig männistas
jjal i himmelcn mcd glädje, och det i omatel<«t mätt, o-
ändclig tid; ty lngen stal taga deras glädje ifran dem.
LmniKullWz.



SömMja Naine. 69
stZnd, frsad utan sorg, loje utan grat, tröst utan
ängslan,ljus utanmörker, dag utan natt, fnll,'
komlighet utan mangcl, renhet utan flack,fägring
utan ffrynko, mätthet uwn hu!iger,wederqweckel«se utan matthec, ro utan oro, ljufiigt samqwam
utan falsthet, lycksalighet utan afund, lifutan
död, salighel utan anda, ty Gud ffal wara alt u-
ti allom.

Betänk, o männistä, hnru mänga lycksalighe»
ter duaf Gnds näd ätnjutit i din landsflygtighet
och mödosamma lordista wandring; hwad tröst
du smakat af'nansOrd,hwad styrka af Hans Sa»
krameitt, hwad hjelp i nöd, hwad wcderqweckeise
i lioande, hwad hjertstyrckning i matthet; men
hwad tror du för salighet ffal dig möta i sjelfwa
Fadcrneslandet? HHr hafwer ali ting stätt digtil
nöie; luften har warit din foglabur, sjöarna dina
fissedammar, stogarna dina diurqärdar/änaarlm
dina lustgärdar; bwad förnöjlighet ffal da Para«dis ffänka? Ar Pkt ffedt i fanqelsct, nwadL,l dasse i Palatset? Ar sadant wederfaret i täredalen,
hwad ffal dä hända i Vröliopssalen? Der stole
wi kalias tilLambsensNattward,tala medGudr)som et barn med fin fader, en brud med si,t bruvqu-
me,en wan med den andra. Af Gud ffole wi Gu-
domeliga rörelser förnimma,ljufwa ord/)öra,dem
ingen tunga kan uttala; med de heligeAnglar och
Guos heigon ewig lofsäng haUa u),rerom Johan»E 3 nes

t) I det ewiga lifwct stal ajkldande fslja pa tron,omfamnan,
de pa hoppet, atnjutande pa karleken.

.u) Odu lMallgastt lif! O i san!,i»g saliga rike, som ej
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nes talm? i Uppenbarelsen mev deste ord: lag hsr<de sZsom en stor röstafen stor st i himelen,som
sade: Halleluja: salighet och pris, öra ock kraft,
ware Gudi wärom HErra Uppenb.B. 19:1.Om oet frögdar ens hjerta, da man uti en kyr»
ka hörer Musikanter sjunga och spela, huru mycket
större förnöjelse »fal det gifwa, at höra hela him»
melen stä uti frögdesang x,? Om en Angel neder»
siege af himmeten, at ftunga pä jorden, stulle he»la werlden sattas i förundran öfwer des stämma,
och innerligen sig frögda. Hwad wil dä blifwa,
n.ar sa manga sinom hundrade tusende millioner
Anglar och Helgon ffola i lafsängen upklinga?

strängaspel, Dawids harpa, deZionitistesangares cymbaler, komma ei annorlunda hare»
mot at stattas, <ln en ffallrande trumma, mot et
wälklingande symphonie och luta. H<ir stola ock
alla fulikomligheter v) i högsta jirad sig wifa,god,
heten,mildhete,i, wänligheten och ljufligheten stola
härligaste karleks kadjor smida, at draga hjertan
til sig, och med et ewigt band sig förknippa, ffön-

heten,
»et af nagon dsb, som blifwer utan ända: pä bwilket in-
g' t,dll följa: hwarest en bestandig dag utan natt ej wet af
undcr Anglachorer sjunqer Gudi utan uppehäll, S«on» laftsang, och en oförgängelig Krona lroner des hufwud.

,)Det ewiga lifwetkan bättre letankas än utt«las, och äl
i lanning mer än det tänkei och sages. Aug.

7) O Himmeistä Borgersiap. dn ftlra hemwist, du ymnoga
och «!t godt innehallandefaderneeland. Et folk utan b»l«Kr, inuewanart utan oro eller sörttet. Bernh.
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heten, fägringen o.ch härligheten stola uti sinapräk«
tigaste throner sig se lata, alla sinnen röra, alla
ögon til sig Lust, fröKd, glädje, gamman,
stola uti det himmeistä Paradis,som de fyra huf«
wudfloder i det lordista paradis, sig utsprida, och
alla själar och hjertan hwar minut öfwergjuta och
upfylla. De himmeistä lillior och rosor, hwarmed
de stridande Christi kompar och de heligeMarty,
rer och Korsbärare aro bekrönte, stola altid stä
uti blomstrande fägring, och grönstas pa deras
hufwud; frugter,som der inbärgas,
stola med ewighetens, oförwanstelige blifwa;Liftsens wattn, som der rinner, stal ej nagon tid ut-
torkas, utan wallust stänka som med en ström,at
Helgonen stola druckne warda af HErrans hus
rika häfwor, och fröqda sig för godt mod stul Ps.
6s: 14. Den blomstrande tiden, stal framgent
blifwa i sm sommar, och sttaste frugter stänka; sH
at själen stal sig häröfwer frögda, andan gläd/a,
sinnet förlusta,kroppen faqna ochsiunga af glädje:
Herre, här är otz godt at wara Math. 17:4. Dä
de twänne mHn, som woro utsilnde at bespeja Ca»
naan, kommo tilbaka,och buro de stöna windruft
wor, warbt hela Israel sä upfyldt med begaran at
intaga landet, at de intet annat önffade, ckn kom»
ma til den sista triumphen. Twänne äro som ost
hafwa förständigat om det himmeistä Canaan;
den ene är Stephanus, den andre Paulus; den
förre säg himmclen öpen Apostl.G.?:ss.; den an»
dre war uptagen i tredje himmelen 2Cor.i«4.De som detta landets frugter bärg/äro de twänne

naturer
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naturer i Christo,hwilka utsprungne äro til salig«
heten, och siik ftrnöjelse gifw.i at sedän wi tusen»
t>e fagnad niutit 2, ochi manga tusende ar denna
salighet smakat, ssola wi näppeligen warai begyn»
nelsen af wär gamla, tn lycksaligheten stalwäxaoch wara sa länge Gnd blif-ver.

O hwilken höq Gudomelig heinlighet och nadZ)
ör det, at den Milde, Nadige och Barmhertige
Guden, gifwer för en kärleks pust, ewig lust; för
en droppa a'ttika, som wi smakat,
stcknker 08 ewighetenes gl!dje,win; för et ögna,
blicks fastande, oräkneliqa himmeistä ratter; för
en timas arbete, en nädes lön, utan anda! Men
hwad wil man mera tala om det otaliga?Alt hwad
laq härti!ssagt,är mindre anetbarn derom lallat.
Tn hwem kan bestrifwa det obessrifweliga b)?Hu-
rukan mull och asta rckteligen handla om dyrahim«
lastatter? I ty o männistä, om du wil wara ratt
betankt, sa betänk den ewiga saligheten wil du

altid
2) Det elviga lifweti ägodelar aro sa mänga, ss siora, sa hör-

liga, at de ofw> rga alt tal, alt matt och alt warde. Mg.
») Wi försia mycket om den himmeistä härligheten, som wi

aloeles icke förma uttala, och mycket tale wl derom som
wi ej aro i ständ at förstä Chxys.

d) Om det än kunde ste, at jag hrl och Hassen blefwe för-
wandlad til en tu»ga, sa kunde jag dock icke »ttala den
h!mmclj7a härligheten. Corill.

«) O du li/, som Han beredt dem som sig älska: du lifiiga,
s«liga,<akra,st!lla, ssöna, bchageliga, kysta, heliga lif,som wei af mgen dod, ingen bedröfwelse; du lif, utun
fiäck/Ntan s,rg,utan anastan, utan förderf, utan owzftn,
de, utan omsklfte och ombytlighet; lif, fullt af snygghet
vch wardighet, hwarest Gud stal ses anstgte emot «nsigce»
«ch Alen af dmna lifstns m«t, utan brift mättaj. Aug.
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altid lefwa förnögd, ditt innersta nöfe wara, at
langta tilhimmetcn och ssicka dig til ewigheten. I
werlden är bäde ondt och godt,i helfwetei ondtoch
intet godt, i himmelen godt och intet ondt.I werl?
den ar bade fnd och ofrid, i helfwetet ofrid och in«
gen ftid, i himmeten frid och ingen oftio. I werl-
den är bade rikedom och fattigdom, i helfwetet fat-
tigdom och ingen rikedom, i himmelenrikedom och
ingen fattigdom. I werlden ar bade glädje ochsorg, i helfwetet sorg och ingen gladze, i himmeten
gladje och ingen sorg. Iwerlden ar bade halsa och
ohalsa,i helfwetet ohalsa ocl) ingen hälsa, i himme«
len halsa och'inaen ohälsa. I werloen ar bade ära
och wanara, i helfwetet wanara och ingen clra, i
himmelen ara och ingen wanara. I werlden a'r
bade tif och död, i helfwetet död och intet lif, i
himmelen lif och ingen död.

Alt derföre, latom osi intet se pä det synliga, u»
tan uppa det osynliga, förgata det til rygga ar,
och stracka oy til det som framman til är, jagan-
des efter mälet som föresatt är, til den lön, som
förehKlleö ofwan efter af Guds kallelse i Chrifto
lEsu Phil. 5: 13, »4. Sjungandes medDawid:
Min sjal langtar och trangtar efter HErrans gar»
dar: min kropp och släl frögda sig i lefwandesGu-
di Ps. 84: ?. Min släl törstar efter Gud, efter den
lefwande Gud: na'r stal jag dertil komma, at jag
matte se Guds anfigte? Ps. 42:,

Den som haflver et Fmsteligt palats at wanta,
honom ar intet swärt at förlsta en halmhydda.
Da Saul kan wittNK et Konungaßike,kan han
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wäl förgäta fin faders asnor > Sam. 9: Dawid
lemna en herdastaf, da honom gifwes enKonglig
Spira i handen 1 Sam. 17:42. Petrus förglöm-
ma hela weriden, när han ser Christi klarhet pä
Thabor. Math. 17:4-

Moses är fyratio dagar och nätter hos Gud pä
Sinai, och sadan himmeli? sötma smakar, at han
hwarken känncr hunger eller törst; hwarföre stole
wi ickeförakta werlden, och all den wederwärdig«
het hon ffänker, da wi hafwe Paradis-salighet
at hoppas? Denna tidsens wedermöda, är ju icke
lika emot den härlighet, som pa otz.uppenbaras
stal Rom. 8:18. Wär bedröfwelse, den dock ti«
melig och lätt är, föder uti otz en ewig och öfwer
alla matto wigtig härlighet -.C0r.4: 17.

Om wi annu ffulle lida,hwad deHelige nägon
tid utstadt; hungermed Elia 1 Konung.B. l?:
fängelse med Jeremia ler.2a: kindpustarmed
Micha iK0nung.8.22:24. swärd med lohan-
ne Math. 14: io. stenar med StephanoAp.G ?:

59. sa skulle wi uptaga det med dmvasiewördnad
och tacksäielse, allenast wi, genom lEsu förtienst,
mätte se lEsum i Hans härlighet. Det skulte för
oh fast ilta anstä, om wi ailena skulle framträda i
himmeten, utcm at hafwa lEsu Christi tekn pH
wär kropp, och hafwa burit korset efter honom.
Hwarföre skole wi efterApostelens förmaning häl«
la för aU glädje, dä wi falle uti mangahanda fre«
stelser lac. 1:2. Tn ju swarare korh, des härli»
gare krona; ju wngre arbete, des rikare lön.
Hwilken kunde mera kampa än Paulus 23im.4:z.
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8. Blefhonom ickeßckttfardighetenesKrono ftr,
warad; den som wil smaka kärnan, mäste br.icka
skalet; den som wil hafwarosen, maste ej sky tsr«
nen; den som wil ärswa himmelen,han mäste dra«
ga kortzbördan pa iorden 6 . Ty om Gud har sH

de jordilkahafwor, at inqen kan dem
winna utan möda.huruffole wi da de höga himla»
statterfa niula, utan at mycket lida. Gär genom
den tränqa porten,aro lEsu eqna ord i Math.?l
i; alt derföre stole wi ftlmodeltgen pä denna mö'
dowägwandra;räcker änfföntden ena olyckanden
andra handen; Na bedröfwelse-wagor öfwerwärt
stepp, at wi masteklaga med Dawid: Din hand
är dag och natt swar pä mig, sa at min wätssa
borttorkas, sasom det om sommaren torrt warder
Ps. 32:4. Mine tärar äro min spis dag och natt,
da man daqeliga til migiaaer: hwar är nu din
G»d Ps. 42,: 4. Latom oft dock wara tröste, och
forbida HErran, han ffal wal görat P5.27:14.;
han stal lata wara sorgedagar hafwa en ända Es.
60:2 ~ Derföre om werlden faller oh swar, at
wiräka i fattigdom ej hafwande nasson guldklmw,
til hwilken wi kunna säga du är mitt hopp Job.
31:24. Wi hafwom dock en fader, til hwilken wi
kunna säga: Du a'r min Gud Ps. ?i: Is. Hafwe
wi inga hus: I minö faders hus äro manga bo,
ningar, och om icke sa wore, gär jag bort at bere«

da
«!) O min sj«l, om wi dageligen ssu'l< utsia plagor/ o« wi

i lang tid stulle utiiä sielfwa helfwetet, oa det M matte
fä se Christum i harlightten och >:juta de soligas sa"stap;
mon det ej wore wärdt at läla a!l bedlöfwelse, da wi st»l«
K«f sa mycket godt »lifwa delaltige. August.



da eder rum, aro ock lEsu nädelöfte loh. 14: 2.
Hafwe wi inga kläder, wi hafwe lEsu Cyristi
Rattfärdighet, den ost tackcr; hafwe wi inqa röda
torailevat pryda otz med: wi Hafwe docklcsu ro,
senfargadeßlodsdroppar til wärt smycke. Hafwe
wi ingen jl>'gt eller wanner: Gud är wär Fader,
lEsus warßlodsförwandt ochßroder,denHel»
ge Ande wär Tröftare, at wi kunne af glädje in-
stamma med Dawid: wi hafwe en Gud som hjel-
per Ps. 68: 2 l.; och med Ajsaph: HErre, när jaa.
dig hafwer,sä frs.qar jag eftcr himmel och jord in-
tet. Om miq an kropp och slal försmacktade sä är
du dock, Gud, aitid mins hjertans tröst och miu
del Psalm. 73: 25, 26. Are wi föraktade för
werlden: warom frimodige; under ruggotaffal,
ligga ofta sötaste kärnor; under grofwafte macu,
latur, finaste linnen; under ringaste gestalt, sata«
ste Guds wanner. Intet stand är under solen,
ingen lycksalighet pä jorden sä härlig, sa förträffe»
lig, sä ärofull, som troZnakorsbärares. Stor är
deras titul,dock fast större deras majestät och hclr»
lighet. De wandra och swafwa under Guds för«sorg, styrelse, ffickelse, haan, förswar, upslgt,nad
och barmhertighct ?). Guds ögon waka öfwer
dem, Guds öron höra dem, Guds mun trösiar
dem,Guds hjerta förbarmar siq öfwerdem,Guds
armar oinfamna dem, Guds sitter komina demtil

hjclp.
e) Gud älssar otz som sielfwcr kärlcken, kanner otz som all<

wstenheten, som godheten, regcrac som höghe«
tm, styrer som all »rdsaf, furswamr som salighelen,
nerkar som kraften, nplyscr som liusct, besiar som froiu-
hticn, hjclper som allmogtm. Beuih.

76 Sömnlösa Nörrer.
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hjelp. Guds wishet leder dem, Guds alsmagtig-
het bcstnddar dem, Guds barmhertighet uppehal<
ler och försörjer dem. De baraGuds nadeskrona
pa deras hufwuden, Guds ixsegel pa deras hjer-
tan, Guds beltte i själen; dedraga ärepalmer i
deras hander, siä omqjordade kring om landernH
mcd fanningene, aro kladde med rattftrdighetens
krafweto. hafwa fötterna stodde med fridens Ew»
anqelio Eph.6: 14, i>. De äro en ston krona uti
HErrans hand, och en Konungslig hatt uti din
Guds hand Esaia 62.: z.; de äro etKongligt pa-
lats, deruti den himmeistä Konungen residerar,
och sin lust och nöje hafwer. De aro springek.w
lor, hwilke undfä deras wattn af Guds djuphet,
det ar:de hafwa alla sinä tankar,rörelser,werkan,
förehafwance, af Guds ingifwande, ochlämpa
alt tll Hans Namns lof och a'ra t). De äro werl»
denes herrar, jordenes prydnad, församlingenes
pelare, anglarnas glädle, djeflarnas sträck. Gud
Fader alstar dem, med samma karlek,som han <il«
stat sm Son lEsum Christum; lEsus anammar
dem, och omfattar som en brudgume sin brud;
den Helge Ande förswarar dem, som en Furste sit
faste, han pryder och utstosserar dem, som en Ko-
nung sit residens, och hwem kan upräkna alla de

nädewerk,
s) lag älssal dig, min Tub, och wil stadse mer och mer

Wa d:g, eincdan du efter «älgärnmg, da du
i bochm gjovdc »mg efter ditt belatt/ har hedrat och uphöjt
m!g ibland dina kreatur, som du gjordt/ och adlat mig
med tzitt anlets ljus. hwarmed du teknat m<tt hjerta, hwar-
med dn ock jtildtmig bade iftan.de Wöse och lefwande djuvcn,
vchfögasömngatmig under Snglarna. .Hul.äc>li!.c, ly,
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nädewerk, som Gud med sinä utwalda drifwer?
I anseende til detta, stole wi wara som bedröfwa»
de, och dock altid glade 2 Cor. b: 1 o.; glade i hop-
pet, tolige i bedröfwelsen Rom. 1 : 12.,

Bedjom wi, sa latom otz bedja med gladje, ty
wi hafwe en mild Fader at handla med, hwars
hierta ar fast ömare om des utwalde, an en mo-
ders hierta om sit barn, det han sjelftilkänna gif»
wer: Mon en qwinna kunna förgckta sit barn, sä
at hon icke förbarmar sig öfwer sm lifs son? Om
hon tln förgäten, sä wil zag icke digtty pa
händerna hafwer jag teknat dig Esaia'4y: > s, >6.
Han lofwar fast trösteligen och siger: Och ffal ste,
at förr an de ropa, wil jaq swara; och medan de
6nnu tala, wil iaghöra Esali6«: 24. WarFräl,
sarelEsus ar Nadastolen, och sitter pöGuds hö-
gra hand, och manar godt för otz: den HeligeAn»
de willsignar wara boner, och beder öfwer dem,som Jacob bad öfwer och Manasse;
hwad stal da de trogne bedzare fela, da hela den
Helga Trefaldighet nad bewisar?

Ate eller dricke wi, görom det med gladom hjer,
ta: wär spis besäckras med Guds Faders näd,
lEsu wälsignelse, och den Helge Andes styrko

Arbetom wi tilGuds clra, och war nastas from«ma; warom glade, hwad wi göre ffal lyckas wäl
Ps.»: 3. HErren stal ffaffa at wart arbete ej ffalförtappat warda,eller bluwa utan srugt E5.62: i l.

Rese wi, warom glade; Gud Hr för otz lom m
bewakare 3), gar för ost jom en ledsagare, efter ostsom

l) Guds barmhertWt förekommer otz, at wi mägt helaii



Sömnlöja Na«er. 79

som en bcffyddare, omkring otz som en eldsmur.
Gä wi til kyrkan, warom glade; kommom wi

til kyrkan och hafwom fyrkan med otz, et heligt
hjerta, der Gud bor; tilGuds hus, der Hans ära
bor, sa ffal han wara när allom dem som honom
akalla/ dem som med alfwar akalla honom' göra
hwad de gudfruktiga bega'ra, höra deras bon och
hjelpa dem; sa at wi ingen predikan ffole höra,
inaen bok läsa, med mindre ju Gud ffal lägga
kraftiga Skriftenes spräk n) i hjertat, och wid in»
fallande nöd oh dem vaminna, at dermed os; kraf«
teligen styrka, som med ädlaste kordialer,och ljuf,
wasie szala^recepter.

Ga wi til Skrift och Aflösliing, latom otz trö-
steliaen framträda MNndastolen, och ropa: Ab'
ba kare Fader,HErren ffal utstryka wara mitzgclr-
ninssar som et moln i), och wara synder som en
dimbo K) Es. 44:". Sla wära mitzgärningar ne»
der,ochkasta alla wära synder ihafsensdjup Mich.
7:19. Asplana den handffrift, som emot otz a'r/
och taga den af wägen C0U.2:14.

Gä
filjer otz, «t wi mage nmda ftalste. Forekommer at
wi magc lefwa; följer otz, at wi mage stildse lefw» med
honom. August.

K) dwarest Gud ',r iarart/ larej lätteligen det som stal
lälas. August.

i) Sa ssyndar sia zen barmhettige Guden, «t ftia den styldl»
ge >f' >in san.weteto plaga, likasom plägnde den elandigal
lldande mer ben barmhettige Guden / än sjelfwa lidandet
den <!aiidlge. Bernh.

K) Sa sior är Guds allmagts godfet och godheteni «Ilmagt,
at imet ar, som han ej wil, och omwandelsen kon öf<
WMkvl«. lul. Lp. 7. aä Venant.
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Ga wi til den heliga Nattwarden, warom gla»

de, o§ gifwes et bord, deröfwer Onglarna i him-
meten mäsie sig förundra, och oh saliga prisa, och
Helgonen sig frögda l); oh gifwes et bröd, deraf
wi aldrig stote hungra; oh ssankes en kalk, hwar«
efterwi ej stolc törsta til ewig tid Iol) 6: En
maltid beredes; hwarigenom Gno stal blifwa i
oh, och wi uti Gudi Iol). 6: s6.

Lidom wi bevröfwelfe, warom glade; Guds
nödelöften lyda sa: lag stal komma edcr til hjelp
i nöd och ängest ler. 15: n.; och än widare:
Han begärar mig, ty wil jag mhielpa honom, han
kcknner uutt namn, derföre wil jag bestydda ho,
nom; han äkallar miq, ty wil jag hora honom;
zag ärmed honom i nödcne, iag stal taga honom
derut och lata honom til ära konnna Ps. 19: >4,
,5,16.; jag skal matta honom meo langt lif.. ochskal bete honom minä salighet Pf. ,21:4.

Ga hwilo, warom glade; den Israel be-
«varar är icke sömnig eller sofwer. Sin wänstra
hand lagger han under wart hufwud, och Hans
högra hand omfamnar oh Hög W.2: 6., at wi
sofwa i Hans famn ,som etbarn i modrens stöt.

Upstä wi, warom glade; HErren skal biuda
wälsignelsen wara med oh i alt det wi f«sretage,och
stal walsigna oh i landena, som han oh giftvit.

B.
Kommom wi uti dödsnöden, warom clade;

Chnstus ar wärt lifm), och döden ar war win,
ning n)/ Phil. 1:21. La«

l) Guds bormheltighet ar <n allman hamn, för den» sm
hafwa syndat. ChlysH.
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Lätom osi alt derföre wara tröste och frimodige,

ehwad hälst ka» päkomma. Som stiernorna kla<
rasistina om kaUaste wi>ttern,solen härligastglänt»
ser ester stor storm,stalGuds nao kraftiqast strala
i högsta nöden; w efter owa'der läter Gud ater
solen stina, och efter iammer och grat, bcqaswar
han oN rikelica »neo gladje, Tob. z: 22. Ito sä«
ger med Job: Om Herren Wille döda mig a), stal
jag likwäl hoppas pa honom Job. i;: med Pau»
lo: Jaa ar wif; deruppa,at hwarken död eller lif,
eller Hnc,lar, eller Förstadöme, eller waldigheter,
eller de ting, som nu eller ting som tilkom-
ma ssola: eller högh t, eller djuphet, eller nigot
annat kreatur,stal stilja ol) lfrän Guds karlek, som
a'r i ChristolEsu waromHErra Rom.B:
Och med brudep: Drag oy efter dig sa löpe wi
Höcl.W- 1:3. la, drag otz HErre lEsu, efter
dig, at wi mage löpa, genom fattigdom til rike»
dom, genoni siukdom ttl hälsa, genom wanära til
ära, genom sorg til glädie, genom arbete til lön,
genoin kamp til krona, genom dödentil lifwet.

il. L>ärdomen.
Hllsser icke werlden, icke eller de ting i werldene
" äro; ty den der älstar werlycii.i donom är ic»
ke Fadrens kärlek, sa talar lEsu karaste La'rmnge

F Johannes,
m) Chlisti död ar war döds lakedsm och lif. Gerh.
n) Den bör ftukta för döden,jom ej w.l komma tUCHristum.

Den kan ej wilja komma t-I ChrislU!!», som e> hoppas f«
rcgnera med honom. Cyprian.

«) Hwar glad och tänk altid at Gnd talar och dig hjelpe».
Ongen.
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Johannes, i loh. : is. Sa ringa kan man stH
uti aUiance mcd twa stridige herrar, sa ringa kan
man täckas Gudi och werlden: ixgen kan tjena
twä herrar, saqer lEsns i Mach. Hwar,
före stole wi aljka werlden hwars frugt ar un«
dergang, des anda döden, at när wi des tienst
ma'st betarfwa, undandraaer hon handen, som A-
malekiten öfwergaf sin tjenare, nar han blefkrank?

> Sam. 30:1 z. Sa lemnade hon Pharao i röda
hafwet. Ej det allena; hon forrader och stoa i
satans wald, som Delila Simjon i dePhilisteershander; som ludas med sit excmpel wicnar. GuD
.qaf fordom sic solk de«ma förmaning: flyr ut afba-
bel pa det hwar och en mä undsätta ssna sial, at i
icke förgäs i des ondsto; ler. Samma gör
han ock oh i denna dag werlden,ty
hon förgas och hennes lusta, 1 loh. 2:17. Plato
hafwer at man för 3 ordsaker stul skal flytta ut-
afenstad; namliqen: >)Da man der tagermersta-
da an winst. 2,) Nar de onde aro ftcre an de gode,
och aro dem öfwermägtige. z)Na'r Reqenten bru«

oftrrätt, list och bedrageri. Finnes icke
alt detta til öfwerfiöd i werlden? Hwad ffada och
sörlust tager man »cke i werldens stora stad? Hwad
beröfwardhmera Gud ochsaligheten, ön werlden?
Da Abraham wande ögonen tilbaka til Sodom /

sag han ej annat an damb,som upgick af landena,

p) Lc!t blifwa at följa werldln, hwilkc» ar ömkclig at aga.
Bernh.

c>) Om du fölsöker weslden, sa brnka ansiandig försigtighet,
at du stclf ej oroa-; om du sönnanar honom id« mo,
la föratta Hans fafänga hot. 80.
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likt en rök afugnen, i Mos.B. 19:28.; hwad up«
stiqer annat af denna werldenes Sodom, än för-
giftadt syndadamb, som des Mare förblindar,
och ewig stada tilffyndar? Tv hwad kan wara
större förlusi, än bortmista Gud? Gud förlora,
är alt ftrloradt, himmcl ftrlorad, äraförlorad,
härlighetförlorad, frögd förlorad, lif förloradt,
salighet förlorad.

Se wi til Borgarena i staden; O hwad omän-
niffliaa männistor äro de! huru de ochristelige
Christne aro fast mange! at sasom un wwgärden
funnos mera willdrufwor än wmdrufwor Elaia
s: , uti hafwet a'r mera sand än pärlor, i bergen
mera mull an gu!l,sa sinnes i werlden flera ogud-
aklige änGudfruktige;flera förhardadelndar än
rättalsraeliter, flera som bäradeChrismasnamn,
än göra de Christnas gäriungar, at dä nu Gudser uppa werlden, sa hafwcr alt kött förderfwatsm wäg i Mos.6:i2.

Furften i staden, scttan; hwad ondssa r) och
het, hwad list z) och bedrägert öfwar icke h ?

F z
i)Djefwulen rofwar dermed,at han förtrycker;omkrin<;ranl

ncr dcrmcd,at han fialler förjäl; förstläcker i dct h«n ho»
tar, smickrar dä han löckur, modfaller da han fö«r i
fottwiftan, bedrager da han lofwar. Gregor.

5) Hwad ar wane och argarc an war sicnde, som upwackt
ttig i himmelcn, bedragcli i parsdiset, hat ,bland brrocr
pa jorden, och utsatt ogräs i alla wära garningar. Ty
«ti at.nde och drickande hr han astadkonmiit swalg och
dryckcnstap, i siagtcte fortplantade lö»altightt, «förratt»
ninyar lattia, i aflind, i amdcten girighct, i
rättelser wrede, i rceeringar högsärd , hjcitat har han
planttrat onda tankar, i munnen bcdrageligt tal/ i lcm»
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Den enaförleder han med et fagert
sigte,som Sichem; en annan med en gulltungc,
och Egyptiss mantel, som Achan; en annan med
enwingard, som Achab; en annan med win och
starka drycker, som Belzazar; en annan med pur-
pur och kosteliga linkläder, som rika mannen; en
annan med win och haftvor, som Kornbonden.
Lofwarhan nägotgodt,aflckqqerhandet med ondt;
räcker han et aple, som til Ewam, tänker han at
beröfwa s>alen; sa at Hans endaste arbete ar,at
arbeta pa manliiffans undergang; Hans förnäm,
sta gladle, förtappelse.

Se wi wioare pa werlden,rsne wi henne wara
sadan,somArnobius henne bestrifwit t): werlden,
sa'ger han, <lr en bonmg, der dageligen all otilbör-
lighet bedrifwes, och allahanda onda gärniilgar
ste u); ja hon ar en kula,fnll afmördare, en pol
full afswin, en galeja full af trälar, et stall fullt
af onda männistor, e>l we»kstad,dersatan sin werk
drifwer, et dike fullt af basilister, en ftrstuga til
helfwetet,hwarigenomsatan sinä älstare til fortap-
pelien leder; sä at pahwilken s,da wi otzhalstwän-

de,
marne onda warfningar, underwakande uprörcr han onda
garningar, under sömn stadeliga drömar, de glada rörer
han til lättsinnghct, de bedröfwade tilförtwifian. Aug.

e) Wcrlden ar et hemwisi, hwaruti all otilbörliqhct dageli»
gcn begäs, hlyaruti alla illgarninaarförehafwas. Arnol'ius.

u) Werldcn ar en stämplerssa för alla lasier, en böiel för al-
la dygder, scm undersiödjer de sinä med smickwn, lockar
andra med wällustiqhetcr, som de dödas goda
ryckte, beröfwar de Kfwande lfwct,som haller rakensiap
öfwer alla,mcn af hwilttn ingcn dristar fordra raknfiap.
Anton. Imp.
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de, se lvi ej annat an farliaa berg och klippor,nat
ochsnaror,diup och afgrunder x);schola,der ei an-
nat läres än stadligheter; marknadstorg, hwarest
dcn ena den andra bedrager; theater,der ynkcliga
tragedier spelas; willostigar,fnlle af törne som ostsarqa; brnsnwe strömar, fuile af labyrinther och
klippor; anaaraf rosor,n„der hlvilkaförgifticia or«
mar siqfördölja; hospitaler, fulleaf kranka; hennes
wcinstap ar bedrägelig >-), hennes arbete frugtlöst,
hennes ära flyqtig, hennes qlcidje gifwer sorg. Den
heder hon ffönker, öfwergifwer de lefwande, och föl-
jer intct de döda. Alla hennes »oligheter 2) aro
«pfylte med omsorger,omsorgcrna meo förtwiflan;
hennes frngter aro utan nytta, men wederwär-
dighct utan tröst. Alt hennes goda clr stank för
luckten/ dunder för hörslen, bitterhet för smaken,
smarta för kanslan/ törne för handerna, stenar för

F z fötterna,
X) Werlden ar ctkaril fullt meh springor, jorden et hus,

ct kottt hälbcrge/ et elatt faugclse, et hcmligt föcdcrf, et
siormande haf, en farlig hamn, en mipgarnmgars wcrk»
flad, en beaarelscrnas ohyggcliga boning, en wredes ugn,
cn afnnds brun», en ruttn byggning, en bracklig grund'
wal, en mnnadmur, et infallandc tak, et obeständigt
hwilostallc, Franc. Pct.

7) I werlden är >ntct utan illnarning, som du ma ryla för:
fara /som du ma fiy för; föidcrf, som >u ma frutta för.
Otanih,
O urena wcrld, i dia ar omöiligt at bs och icke sorja! O
«cdragcliga wcrld, w< den som dig tror; salig deu som
dig emotsar, salig den som siipper dig offadd. Dina ri-
kedomar lofwa sakcrhtt och gifwa fruftan, lofwa matthct
och gifwa hungcr, lofwa bestandighct och gifwa hastig för-
«indrmg. August, om werlden.
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fötterna, torturer och plägor för alla lemmar,för<
störelse för sjalen, och alla des krafters förstörel-se. Alla de som sm uppa henne strlsta,warda för-latne; de som afhenne ledas, warda förledde; desom henne a'ra, störtas nti wanära; de som af hen<ne lefwa, maste dö. Alle hennes häfwor aro lika
lysemassen .-,), hwilken glimmar som en pirla, är
dock ej annat än en usel mast; lika lycktegubben,
den der lyftr som et stinande !jus,är likwcll idel o«
renlighet och flem. Ty alt hwad hon hafwer är i,
Pel fafanga, och kan sä litet sialen förnöja, som ag«
nar och drasen paradis foiel matta. Ty
da ages,beswärar det; dä dec handteras orenar det;
da det bortmistes, beängstar det. Des karlek jkadar,
des lust gnac.er, des prakt förswilnicr.des nöje bort-
rinner,och ej annat än olycka och ängslan ester sig
lemna; saat a'lffa werlden,och ej af «veriveli bedra»s«s, a'r aldeles omöjeligit. Och d 5 Gud läter en
mM?a wäl denna mörksens ort, denna
gillerplats och jämerdal igeliomgä,qör han ej min«
dreunderwcrk och nädetekll,an dä han förde Loth

folk genom röda hafwet,och tog
Joseph af gropen, Daniel af leionakula,,, och de
z man af brinnande ugnen. Men stal detta sse,

maste
2) Malta big at du icke tror werltzen,som ager ingcn trohet.Det är hcnncs cgct lag at mcd tuscnde lögner öfw,chopa

oh uudcr ffen af lalmng, at blanda mmgfaldig sorg med
en kortt lu>l, dcm som hon största ynneii, förcr honsom snaras:, sna» or, Ga mycket mer hon ssänker af sinähäfwor, sa mocktt sistre ffada tilförer hm. Dcm som tje»
na henne med stämt, g,swer hon en swär !ön tiloakas,utnr
de» salraste wäcter hon med stölsia fara. Otanihurst.
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maste Gud reqera förnuftet, styrka wiljan, alla
kroppens och sialens kvafter underhjelpa, Waqen
mäste wsgen föra; Sanninqen sanningen lära;
Lifwet lifwel qifwa, om wi stole dehallna blifwa.
Sker intet detta.sä gar med oh, som medAbsalon,
hwilken til en tid sig med sin mllläsna förlustade,
och mml dc tappert om, men da han blef fiyqtig
för sinä siender, och fastnade med häret i eken,sprang ösnan sm waq,lemnandes honom hangan-
de, et rof för seqenvinnaren, den honom med tre
spetsar igenomstötte.

Werlden handlar med sinä wa'nner,somOfwer«
stePresterna med luda K , Math 5 hwilka da
de honom intalt at förrada sin Mästare, och det
Konom sedän angrade, och begclrde af dem tröst,
fickhan ej annat tilswar: hwad kommer vetosi
wid, detma du se dia om? Da nöd och död werl-
denes tralar trässa,rona de ei annorhjelo,<ln läm-nas hjelplösa. Om de SaraccnersRegent Abu,
gasar i?!lmon!or lclse wi, at da han ej med uppen,
bara wald, förmätte Abdalla sm wederpart knll-
kasta, wänder han ssg til list, de ogudaktiqas för,
namsta nat,at besnärza defromma; han lät för ho»
nom et koste igt valats uprättas,hwars grundwal
lades af wal polerade saltstenar, de der gl^ntsade

. F 4 som
d) Z)ct masie wara et ho«t sinne som werldcn bchggar, cfter

intel finnes i hcnne utan swef,' en traldom ar stor
lpcka > werldcn, ja största olycka, ty all des wäliust bedra-
ger otz snart! hon siytcr förbi ochfnapt r»ues förr an honförswinner, näsiänforr, an ho» lommcr, förgar hon, Och
önsksnt cn blifnm >ycke!,g, sa ar des lycksalightt en »bcstan»
dig sak. Stanihurst.
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som kosteligaste marmor; lat sedän meubleras ochpä det praktigaste til alla rum innanuti ziras,biw
der <edan med wanliga bref Abballa til sig, at e-
w'!rdeligwanffapssuta; da denne, bcwekt afdesfalffa ord, sig infinner, blifwer han wid början
wänligen undfägnad, och i nagra dagar prägtigt
tracterad, men widsiutet, dä wänffapen ffulle sig
i werket wisa, af hwad art han war, sager sig AI,monsor wilja wattukonsterna läta öpnas, at sinwan des högre förnöja och sin redlighet betyga;

fördenssul nederaf huset,men lemnar Abballa
<zwar at je haruppa; da nu watnet borjade spela
pägrundwalen, spelades hela huset öfwerclnda,
ot Abballa med hela sitsaWap krossades. Sa stäl«
ler sig ock werldei, wid börian ljufligen,men siutetpa glad'en är undergang. Hon ar lik den smic,
krande qwinnan, cm hwilken Salomon talar: den
der bod ynglingen intil sig, hwilken gar nied hen»ne i kammaren, men föres som en oxe at llagtas,
och en fogel i snarone. Derföre haftver Augusti»nus sagt: Bed Gud at du matte fa förständ, atfö, kasta hwad werlden tilhsrer, wilja, at det fly,
nad, at det rätteligen kanna, som det i sig sielf är.

Wi ffole ock fiy de ting i werldene a'ro, n<smli«.«en: begirelse ögonens begärelse, och et
"h'vofardigt lefwerne" s 10H.2: ,6. Hwad är
lattlä.dighetc//En eld,den salan upt.inder. Hwil«

ken
c) Utaf wallusten utkommer likasom »r den Trojauissa ha-s:en, hela harar med olyccor, som playa dels själen, dels

kroppen. Ty ingen kun bruka kroppeni wallust med sa-radt jamwt.e, ulan Guds äras förkrankande, utan ftraför sm lalighet. Stanihurst. Thess. pag. 200.
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ken är ugnen der han brinner? Den lättfärdigas
s)ierta. Hwad är weden, som elden uptänder?
Frcisseri och wcillust. Hwilka aro des gnistor? O-
höfwifft tal. Hwad des rök? Ondt ryckte. Hwad
des lverkan? Andcms förjagelse, trones förswagel«se; dygders förstörelse, lastersstrmerelse; samwe«
tets förkränkelse, föruuftets fördrä,,kelse; lifwets
förkortelse, själs och kropps förtappelse. Lättfär-
dighet är sannerliga ej annat, an et orent harber-
ge, der sä manga onda andar winas, som kstsli«
ga begärelser herrffa; hwilket djessanäste HErrenstal forstöra, som med Sodom ochGomorra hän«
de. Kyrko röfware och Guds hus ohelgare plä-
ga altid af Gud straffas, som Heliodori ezempel
witnar; hnru mycket större straff hafwer den at
w.inta, som Andans boning orenar 6). Den som
Guds tempel förderfwar,honom stal Gud förderft
wa, lyda Pauli ord 1 Cor. 3:, 7. Sasom ond-
sta n ej ka n upstiqa til himmeten med aU Godhets
springekälla,HErran Zebaotl),sä kan ej eller lätt-
färdigheten intaga de himmeliä boningar, med
den rena lungfruens Son lEsu Christo. Jung-
fruer maste de wara, som med Brudgumen wilja
inqz i bröllopssalen,Math.2s:ic>. Det nya J-erusalem wil heliga inwanare hafwa Upp. b. 2:: 26.

Hwad är dryckenffap e)? Ej annatän etbi,
F 5 som

6) Det är högsia fafanglighct at köpa en fsfäna lust Mcd
sin själs förlust

e) Hwarcsi fwalg och frässcri öfwes, der bcsmittas fjälen; om
tu mycket dncker, sä ferksttar du lifwet. Phara»
omkom i röda hafwet, sä förgäs mänga sjalar iaenom
swalg och ftässeri i röda Hwarfsre den rasar oswm
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som hafwer honung i munnen,men enaadd i stjer«
tcn. Derföre se intet efter winet, atdet sa rödt ar,
och stär sa dajeliga i glasena och gar liustiqa in; pä
swstone biter det som en orm, och stinger som en

Wallust ochdryc-
kenffap ar en smickrande satan, hwilken de wällu«
stige insöfwer, at de ej förr upwakna, an i det
rum, der ingen sömn mera tiUates. Hon är en
krok, hwarmed sjala«mördaren drager siälar i för»
derfwet, hwarest de medsmarta maste utsmälta,
hwad de med synd intagit. Som danserffan He«rodias dotter hwättjade swardet, uti Herodis hof,
hwarmed lohannis hufwud blef afhuggit: altsahwättjar dryckenffap fördömelsens swärd för alla
wällustiga själar. At Sissera drack aflaels miöle
D0m.8.4:i9.; Holophernessigmed winplckga-
de lud. 12:2c.; kostade dem ba'gge lifwet. Sam<
ma lön hafwa de at förwanta,som dryckenffap öf<
wa. Som en röfware föres genom lustiga angar
til galgan,sa föres en waUustsbroder uti des hus
til förtappelsen. Ahaswere, hwart hafwer förlu«
standet af 180 dsgars gastabud tagit wagen,hwil>«
ket du för i27land beredde?Esth. l:4. Hwara-
ro palatsen, der de lckckre maltider äro hallne?
Hwar äro ga>lerna,som sig sä lustiga gjorthafwa?
Hwad haftverdu med dinaFurstar ock tjenare mer
deraf,än det, at i upätit eder lusta? i hafwen druc«
kit mätt utan mätt 5), och sä länge med ffalars

drickande
msttan, som öftvermättau dricker. Thess. p. 346.l) Ät pa det du ma weder<>wccka bin kropp, men icke för-
dcrfwll honom; lat ditt bord ljena dig til krovpens nytta,

me» ej tildes betungande. Gtanih. p. z6z.
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drickande ihogkommit andrä, tildes i fZrgstit e<
der sielfwa; och da i nuistdruckit och fratit, hafwer
wäliusten dig med dem upsw.Ugt och bortfrcitit, at
i elter denna gladjefest, hafwen ej annat »vunnit,
on i munnen, wamlelse imagen,werkihier-
tat, qwalm i själcn. Ty som i warit utan Christo/
och ej Hans wägar wetat,sä hafwer cdert lefwerne
i werlden pa rosor födt af sig en död i helfwetet aftörne. Oat doden förde o 3 strr bort i Zrafwen,
an stik lllsta ssulle otz bortföra llti afgrullden.

Hwad ar rikcdom li,hwad är girughct?Ethin«
der pä himmelens bana. Sa litet et stepp ka n ft'
gla i ha'.nn,som altför mycket lastas; sä litet en
wandringsman kan hinna til sttladernesland,sotN
tlrbctnngad med bördor; sa litetkan engirug intä»
ga himnlelel,,som ssg öfwerhopar med jordiffa om«sorger, det Christus bewgar: Sannerliga saqer
jag edcr, dem rika a'r swart at inqs i himmelriket/
Math. 19:23. Med det samma instämmer Pall»lus: De som rika Milja wara, falla i frestelft ochsnaro i), och manaa daraktiga willfarelser, som
störta manlnlkorna i förderf och fördömelseK), 1
Tim. b: » Girugheten a'r et foster af helfwetet,
och hafwer gemenffap mcd stt ursorung. Ty som
helfwetet och förderfwet warda aldrig full,sa war<

der
l,) En stor egcndsm bsr undflys, at icke et diupt förtzerfma ftlja de!pä Galwianus.
i) Rikedomar aio lasternaZ föda/ och redstaper at synda.

Stanch. p. 191.
bctunza icke allcnast, utan belasia; ty d«

aro et wcht fiagö fjätttar. Stamhurst.
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dcr ej eller dens girngas begar förnögt !>, utan
ropar altid: bar hit,bärhit m), Amos 4:1. Gi<
»llgheten föder en dotter af sig som heter obarm-
hertighet,at jumera cn mammons tjenare hafwer,
ech ju mera den fattige betarfwar, ju mindre han9iswer. Sasom silfwerssrinet, hwars nyckel ckr
förlorad,ej nägot meddelar,förr an det uvbrytes;
sä ej eller den giruge, förr än han dör. Girnghe-
tens dotterdotter, den obarmhcrtigheten af sig fö-
der, är fördömelsen. Det larer Heta pa d<n stora
HErrans dag: Gar ifrän mig iförbannade nti e-
wnmerliq eld, som djeflom och Hans änglom til«
redd ar. Ty lag war hungrig, och i gcifwen mig in»
tet a'ta; jagwartörstig,ochigafwenmigintetdric«
ka :c. Math.2s:4i,42. Ack!ack.' hwad kommer
det dä en ma'nniffa til godo, om hon wunne hela
tverlden, och förtappade sig sielf? Hr dä icke all
winst största förlust? Derföre wara gudelig och la-
ta sig noja, sr winning nog, 1 Tim, 6:6. Densom HErren söker, han hafwer ingen brist pa nä-
Kon dem ftommom ffal intet fattas, sager
Dawid i Psalm. 34: n.

Hwad ar högfärd? En snnd den bäde Gud och
manniffor aro hadffe n). För högfärd störteGnddeassallige anglarafhimmelen; för högftrd war
Adam drifwen af paradis; för högfärd blefDrott-

ning
Y Har forgas darakteligen sjalarne sjelfwa/ dä de följa

det som forgas.
m) De sim brinna af girighcts-hetta, aro i swarare sa-

ra, an dc som bo nara intil H)t!i. Bt. p.87?.
n)Ka myckct du ftuklar at du icke mä forgas, afwmsa

mycket ftulta at du ei mä hogfäldas. Gtamh.
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ning Wasii förssuten af fin Herre 0), Esth. i: 2.
Hamal, uphäligd uti en so alnars hög galga,Estb.
7:10. Hwad kan himmelens HErre högre mitz«
haga,an högfard,som a'r et affall ifran Gud, up«
resning emot Gud, leda för Gud! Derföre haft
wer HErren altid latlt högmod komma pä stam,
och pa andalycktone omstört det, Syr. 10 -16. Da
Moses kastade stoftet up ät himmelen utiEgypten,
blef hela landet siaget med en swär plaga, bölder
och sar; da mänissan uphöjer sit stoft och yögfärdas
för Gud, warder hon med straff hemsökt af Gud.

Hwad kan wara större darffap p) an högmod?
Se wi pa war ingang til lifwet, war fortgang i
lifwet, war afgang f» an lifwet; sinne wi idelströp»
liqhet och jammer: Wart första ursprung är u-
sel sa'd, war wandel mitzhandel, wär garuing mitz-
gärning, war afgang srän werlden war nedgang
i grafwen, der ormar och mastar kroppen tara,
den wi sa högt hallit i ära. Sker altsä til ssut, atsom wi af joro a're, jord bäre, jord tare, altsä wi
ock til jord blifwa lare.

Hwad högmodas wi? Til afwentyrs af wara
rikeoomar.' Ack oförstand! hwad aro rikedomar

(förutan
o)3y hogfard bör undssys, jemwal da mangsrgodt, at icke

männistan, da hen haller det för sit, som hörer Gutz <il,
mä förlora det Gudi tilhorcr, och allena behälla det soinhenne tilhörer. cle >far. (irar, d!. 38,

p) Hwi hogfardas du? da du med din ringhet arstäld under
alla, ja genom syndcn under all ting. Stanih.

9) Da är du den billigafic domaren öfwer dig sjclf, om du
dömer dig wara den yttcrsta ibland de goda, och den främ«slttlbland de ONd«. l^3.
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(förutan hwad tilftrne omrördt är) ej annat än et
lan af den högsirädande HErren, hwilka da de
nnsibrukas, later han dem göra sig wingar,säsom
en örn, at de bortflyga, dä wi mast tanka dem be-
sittja, Dä Poeterna tala om rikedom, siestalla
de otz guld af floderna Hcbrus och Paclolus, la-
tandes dermed se, at rikedomar undan ögonen
swinga, likt bäckar som med hast bortrinna. Hl,
storierna förmala, at mi de landsandar der guld
ymnigast ftnnes/ a'ro inwanarne sa arma r),at de
icke clga det ringaste linne, at deras blygd täcka;
l)warafstutes,dctwerldenes rikedomaroch gulbz),
kunna icke ratteliga lycksaligagöra,
emedan de aldrarikaste i uselhct födas och dö, sa
wäl som de der armast pa jorden lefwat. Det han«
der ock ofta, at som Crassus lät sig sa afgulölusta
intagas, at han deraf ez kunde, N) blef ho-
nom af des fiender til wcilförsjcnt strass smält gull
Zutit i haisen, at deraf med pina i döden sig matta,
deraf han i des lefnad ej kunde förnöjas.Sa hän»
der ock dem girugom, at de af fördömelsens eld och
swafwel, upfyUas uti pinorummet, som ej af rike«
domar kunna förnöjas pa)orden. Lat Gud wara
din rikedom, sä har du högsta ffatten wunnit, ty
den har alt, som har den, som alt hafwer.

Hwad högmodas wi? afwär dignitet och sra.
M detta ar et sten afGudsnädesstrimmor. Skic»

kom
i)GiMhctcn är lyckelia,i ty hon intet hafwer;menhögstvlyckejg, i ty hon beqarcr. Otanihursi. p. icz.
«) Aiorg blifwer sioista f<migd»m, »tan der siörsta öfwer»

fiötz wallt. p. »93.
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kom wi otz owärdige, kommer snart en M til otz,som til den otrogne Gardsfogden: gör rakenffap
för dittfögderi, du inäste icke Iclngre wara mi», fog«
de, Luc , h;:. Da blifwer mängom et högt kali,
et stort fall r): ju höqre affan lägges, des snarare
hon bortföres afwadret. De högste berg <lro om-
gifne med brantaste.klippor u); de högsta spetsar,
warda mast krässade as astan; de högst upsatte i
werlden, swäfwa i störsia sara för nederfall v),sa
at arq och höghet ei annat är.än en klar himel om
winteren,hwilken hastigt öfwerdrages med moln;
et stilla haf, som hastigt uphafwes af böljor; en
glänsande regllboga, soin snart förlorar sma far-
gor. Desutcm ar fnller ära et ljufiiZt namn, men
derhos en swär tra'ldom; ty hwad högt a'r,hafwer
alcio mera oro än ro x); flaggcn pä masten maste
mäst fiäckta; hänen pa tornet efter alla wader
sig sticka; den högst upsatte i aran 7), maste i stör,
sta fruktan sw^fwa; sä at det stadigaste med de
höga, ar ostadighet; deras basta rolighet, högsta
bekymmer. la, det som annu mera är, de som
högst trackta efter ckra hos männiffor T), böra no»
ga taga sig til wara, at förlora aran hos Gud, e-
medan de se,huru langt de astradafranlesu exem-pel,

t) Ingen faller djupare ned, än den ftm fiigit HZgt up. CtanH.
u)Hwarest högl staUe är, dcr sr ock lwrsta fall nar. Etanih.
v) Ju högre ärosial!e,dejio djupare fa!!. p.2«Zi.
x) Det första som Dan drabbar aro merendels de högsta

spelsar. Stan h,
>) Lnckan sturtar den sörst neder, hwilken hon högst up»

satt. Stanch. '

2) Ju mcr wi lMas, desto mer äre wi i sara.
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pel, hwilken, ehuruwäl han warAronesKonung,
ochHärlighetenesHErre, och blefaf den himmel»
staHärstaran upwaktad, likwal förakcade han all
ara; hwad tankar böra de da hafwa, som öfwer
deras stand sa mycket efter äran gapa. De bor-
de billigt sialla stg Syrachs förmaning til lydno:
Min son,blif garna i nedrigt ständ, ty det a'r batt-
re, an alt det efterfar, Syr. 3:«9. Den

ara är, i 2'lrones Rike aras.
Hwad högmodas lvi? afwär dchelighet 3). Ack

blindhet! hwad a'r stygtigare an fägring? Da lil<
jan mast blomstras, afhugges hon; dä löfwen
mäst grönstas,gulna de; da kmderna arofagrast,
blekna de b). TynärHerrenenom mcktar,försyn«
denes stuld, sa warder des fägring förtärd sasom
mal,Ps. 39:12. Ty alt kött ar hö, och all des god-
het är sasom et blomster pä markene. Hoet torkas
bort, blomstret Ande blas
derin, Esaia' 4a: 6,7. Hwar ar Sauls anfeende,
Vlbsalons fa'yring,Delila ffönhet,Dinä dajcliqhet?
Aro de icke förtarde i grafwen, sasom gras i ug<
nen? De hafwa mäst kalla sörgangelsen sinfader,
och matkarna sin moder och syster, Job. 1?: 14.och altsa bclyga, at som hwitaste rosor, blifwa tll
swartaste muil,sa' warda de fagraste kinderc)iior»
den af ströplighet full. Hwad högmodas du dä
arma mull och asta? som doct lntct annat ast, an

en
«) Gkönhet Hr et tiders och sjukdomars G. Naz.
b)Hwarest är kropsens fägrmg, der är :cke altid sjalcnes

prydnad; nndcr en hw-t hud/ i gg>,r ofta en nedrig >jal
ftrboraad. p.

c) Stönhet är en färgad kötscns förwanstl ghet. Bnnhard.
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en siem track, da du a'nnu lefwer, Syr. ia: 9, ,o.
Den basta fagring ar, af stralar
Zlanrla.

Hwad högmodas wi? af li). O dar«
het! hwad wil en ogärningsmanstoltisera af brän-
nemärken, och en tiufafrepet? Hwad aro kläoer»
na annat, an et witne om wär olydna iparadiset;
ja hwad är klckdeprakt annat, cin et tekn til yppigt
sinne? Hit kommer ock det, at de som öfwer wll«
kor och stand sig klada, kunna aldrig slgChristum
iklada- Sök lEju rartfäldighet t,l dln
nad, <ä bliftver du harliyast sirad.

Wil du da, o ratteliaen wara Hsg,
fa'rdig,sa förakta ali högfärd, uphoj dig ifran ,or«
den, uplyst dig til trampa pä werlden,
spjerna emot djeftvulen. Wi stola ock derhos fiy
för sakerhet, som en moder til alla olyckor e); en
lustig wäg til gropen, som a'r djup och wid noq,
hwars boning ar eld och mycken wed < den HEr»rans Ande stal upta'nda som en swafwelström, Es.
32: Zz. Sakerhet är et själenes hon ar
et nat, hwilket helfwetes jägaren utstracker at siä-
lar fanga, och hafwer ftan sorsia werldencs tid,
intil denna dag, glort dermed lyckeligaste sanqe,
dem sakrom til ewig olycka. Hon ar den bMa
Händel, hwarmedsatan siq mästa sjalar tilhandlat;

G hon
6) Brula kläderna, sasom et wedermale til synden, sasom tac<

kel>e för dm stom,icke som krovsens prydnad. De bör«
betlcka din eqen blygd, men icke reta en annans.

e) Wi waudre initt ibiand djefwulens snaror: latom otz der»
före waka, at wi icke falle i dödsens swalg; ty Hans sna»
ror är» fulle med dödande sölma. LsKrem. <i« iHeat.
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hon är en dunst afafgrunden,som siar demsakromi ögonen i), at de med en leende mun löpa iförderf<
wet; lika oförsiändiae barn,som sa lange springa
omkring efter sommarfoglen, tildes de stupa i
brunnen 3). Hon är en förblindelse, hwarmcdsialamördaren ftrdunklar maninstones andeligasyn, at de ej tanka pa ändan. förr »in nadenes tid
ar <indad; och de mäste taga en anda med strsträc'
kelse. Hon ar en gyttcne kadjo, hwarmcd han de
sakre darar,til ewiqhccs pinobank leder. wll d«
dä fördöl7ie!se, sä

Da Angelen hade lycktat sit tal iii qwinnorna,
sade han: Si jag haft.ver det sagt eder. Sä wil
jag ock ha'r säga; si hwad werloen med des onda
i stötet strer,hafwer jag sagt eder; dock intet sagt,
da jag mast om henne tala. Ty intet förnuft kan
begripa, ingen tunga uttala, ingen penna bestrif»
wa det obcgripeliga/det obestrifweliga,som werl»
den af sig föder.

Men ffulle alt detta, de werldsliga sinnade ej
kunna wtala at fatta i hjertat, hwad som är talat,
eller dem öfwertala at öfwergifwa werlden, sa ma<
ge de dock sig strsäkra, det de sjelfwe lära fast me-
ra, af werldens bcdräglighet och ondsta röna, cln
jag förmätt uttala.

Om sanninqen lara twanne dagar i synnerhet
betyga/ nämligcn dödvdaZen och dcmedancn,

bagge
f)Farligare för sjalcn äro sakrc salcr,Kn de som ga oh emot.

Gerh.
3)Galig ar du, om dn mcd ali flit sskcr at undwka sä»

kcrhct/ som ar t:>» forsta af alla vlvckor. Bernh.
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bägge för dem fulle af angest, bagge fulle af qwal.
Den ena blifwer den bedröfweligaste, den andra
den förffräckeligaste. Den ena stal afstära dem
det timeliqa lifwet, til en ewig död; denandra,
dem sorsatta uti et lif, det ewinnerligen stal dö,
der de alt olideligit stole lida, dock utan at afiida.
Med hast stal domen ste,dem til et ouphörligt ack
och we. Et ögnablick stal störta dem, uti störita
eländighet,frän prakt til ftrakt, fran stat til grat,
fran lust til pltst, frän männistor til djeftar, ftait
werlden til helfwetet.

Dock wil man först tilse, huru med dem stal ga
i döden. Da stal den onda dagen nalkas, om
hwilken de stola saga: han behagar oh intet. Ty
da stal solen och ljuset,manen och jhernorna mör»
ke warda, och mol» igen komma efter regn. Wa'ck«
tarena i huset darra, de starke kröka sig; mölnare»
na sta fäfange, derföre at de sa fä wordne aro; sy«
nen warder mörk genom fenstren: dörrarne pä ga«
tone tilssutas, sa at rösten af qwarne,»e tystnar,
sangsens döttrar nedertryckas: sa at de ock för hög»
derna fruckta och radas pä wclgen;all lust förgcis;
Silftaget bortkonnner, guilkallan utlöper, amba»
ret gisinar och hjulet ftndergar wid brunnen,Pred.
B. »2:1,2,3,4,5,6. Det <lr, alla kropsens kraf»
ter falla. Ty stoftet mäste äter komma til jord i«
gen, sasom det warit hafwer,Pred. B. > 2:7. Dö»
den, hwilken de scdt sa försträckeligen afmalas,
stal da fast förstr.ickeligare sig emot dem bete. De
stola dä i sjelfwa werket erfara, honom wara utan
ögon, ty han stal imet se til nögons person, hög,

G z het/
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het, dafelighet, wishel, wältalighet, magt ochprakt stal för honom ei mera galla an Absalons
fagrinq för loabs spetsar; rosor och liljorsfäc.
gor, för stördcmannens lia. De stola se honomwara utan öroil; ty suckan, tärar och böner, stola
ejmera rum hos honom sinna, an dcn tzcimren,som war styldig hundrade penmiigar, wann hossin medtienare, Matb. ,8: ?>.; utan stal swara:I mästen ederwäg,istolcn iilttt dlttwa hir Mich.
2.: io. Utan kinder; da han dem sa nlpyntat, at
de oförstrickta hjertan, mäste deröfwerstrackas, stal han ej mer röras deröfwer > an röftwarena, dö de hade sarqat den mamien, som reste
ifran Jerusalem tillerik,,Luc. io: z?. Uta,l lH'par; han «kal ej gtfwa trösteliqare ord, an losua.qaf ät de fem fangne,CananeestcKo!Ulngar,hwil-
ka han tillika med Ofwerstarna för tradde
urpa halsen, och drap dem Jos. 10:24,26. man
stal dem tiltala: Istolen nederfara til helfwetet,som förtrampade as, Esaia ,4: »Z.

De stola se honom med härda ben och starpa
knokor, han stal sönderbryta dem a!l deras ben,sasom et lejon, och lyckta dem dagen,iörrän afto-
nen kommer; se honom med hwas; lia i handen. Hanstal afstara deras lif twart af, sasom en wäfware,
och siitä dem sönder, sasom en klen trad,Es. ?8 -12.
Han stal ej anse deras blomstrande är; de stolasom gräs afhuggas, och sasom gröna örter förwitz'
na i manliya aren; deras krait stal genom deras
mihgarninq förfallna, och ben försmägta, Ps. 11:
11. För honom stal mgen wara för gammal fast

han
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ban <?n wore utgammal. Hundrade ära barn sto«
la dö, och hundrade cira syndare förbannade war,
da, E>'aia' 6s: 20.

Da de dennaswara dag uthardat och smakat en
försmak af fördömelsens pina, och a!I deras här-
liahet ar i grafwen blefwen til ströplighet, stal se»
dan en fast swärare dag uprinna:

denna >.sst stal för deras öron med förstrackelse
liuda: up i döde och kommer för domcn. Dä
ssola dcras sjalar, som warit i helfwetet, komma
tilbaka fullc, af qwa!, at förenas med deras krop»
par,dem de förr lemnat faseliga, stola de fast fa e-
liqare igelifinna, och hos dem inrymda, framtrada
for domstolen,dä alla deras syndi.qa tankar,ogud,
aktiga ord ock leda mistgchningar, stolafölia dem
etter, och för Gud, hansAnglar och Helgon, samt
för hela werlden.iemwäl ock str djeflarna och alla
fördömde Nalar framstall«s, Dä stola de Allas i«
fran de som getter ifran faren, och
stallas pa wänstra handene.

O hwilken förstrickeligstilnad blifwerdetta för
alla ogudaktiga K)! Fsra'ldrarne stola stiljas i»
fran barnen, och barnen fran föräldrarne. Da«
wid stal stallas pa nögra sidan.och hos honom al<
la Gudfruktige föraldrar;,men Ammon ochAbs-
alon päden wanstra,ochhos dem alla olydiqebarn.
Den ena ägla makan fran den andra; Abiqael pH
den högra> hos henne alla dygdiga husmödrar;

G ; Nabal
li) Gasom en stilnad stHt i första sfapelsen af det e»a ifran

det andra, af Ijustt iftan inörttct, sa stal den g?da stile
j«s iftän den snda»ny., födelM. Gerh.
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Nabal p 3 den wclnstra, hos honom alla ogudaktu
ga hushjon och husfcider. Den ene brodren ifrän
den andra: Abel pa den högra, hos honom alla
fromma, Cain pa den wclnstra, hos honom alla
mördare. Tlenaren fran Herren; Joseph pa den
högra, hos honom alla kysta ungkarlar och iung,
fruer; Potiphars hustru pä den wcknstra,hoshen«
ne alla horkarlar och stökor. Den rika lfran den
fattiga; Lazarus pä den högra, hos honom alla
fattiga, som täleligen armod dragit; rika mannen
pa den wclnstra, hos honom alla frassare och o»
harmhertige. Predikanten fran ahöraren: lo<HannesDöparen pa den högra, hos honom alla
rcwsinnige Herodes pä den wänstra, hoshonom alle ogudaktige ahörare som HErrans tje«
näre ondtgöra. Konungen fran undersataren:Naboth pa den högra, hos honom alla suckandeundersatare som oratt Achab pä den wclnstra,
hos honom all tyrannistOfwerhet- To Gud dö-wer efter hwars och ens gärninq, och bafwertet anseende til personen, i Pet. i: 17.En fast beklagelig stilnad blifwer detta för assa
dem som nadenes tid försummat, ty de kunna nog'
samtintaga hwad dom de hafwa at wclnta. Hwadangsian blifwer det at se derättfärdiga,med hwil«ka de warit nti et dop, uti en kyrka, uti en förimwling<widetaltare,widetbord,medhwilkadehafte«
nahanda tro/enahanda liira, encchanda bekännelse,
eilal>anda lclrare, enahanda förmaning, och dem
de tilföreneföraktat, wanwördat, hcldat, försmä«dat, förfölgt och hwarjehanda oratt tilstondat,at

de
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de da siiga til den högra handen, men de sjelfwa
tilden Ncir de delta se, ffola de grnfwe-
ligen förffräckas för ftdan salighet, den deintet
förmodat: och ffola tala med hwarannan, ängra
sig och stlcka, för andans ängest stul - Deste aro
de som wi tilförene hade förspätt och spe. Wi gal»
ne Hollo deras lefwerne ftr urssnnighet, och deras
ändalyckt för en ffam: Huru äro de nu raknade i«
bland Guds barn och deras arfwedel ibland de
heliga Wishet. 5: 2,3,4,5.

delta, i högmodige och stalte hiertan,som päcken pä eder stagt >), edra tjenster, edra me-
riter och rikedomar, i som altid pastan företradet
at stiga til hogsta rummet och taga högra handen,
i ffolen en gäng med blygd och nesa, stiga til den
w.wstra. Der ffolen ifä se eder stagt och härkomst,
namligen, at i warit af den fadren djefwulen; der
stolen i se edra tjenster, at i tient satan, werlden
och köttet; der ffolen i se edra meriter, at i förtjent
fördömelse; der ffolen i se edra rikedomar, et öf-
werfiöd af helfwetes plägor. Der ffolen i för hög«
sta rummet i werlden, stiga neder til afgrunden;
för högra handen, fara til helfwetet wid kuloncs
sida,Es. 14:'s.; der i blifwa mästen utan förlotz-
mng; der ffal eder lycka förwandlas i olycka,hclr<
lighet til ffam, Hra til wanara, timelig gla'dje til
oändelig sorg.
I obetclnkte werldenes bam,hwad wil nu edert

G 4 braffande
i) Om näqon gladje «r i dctta I fwet, sa bör t>en n»tt<

jas, at bitterbeten af den nlkommande domcn aldlig
loinmel utur atanka. Bernh.
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braffande bäta? I mästen nu underqZ fast fieratusende ars qwal, än ögnablick af gladjen warit.
Uti edert lefwerne, hwad hafwen i annat warit,
a'n tyranner emot eder sielfwa, som Nikt hus med
edra kroppar och sjalar hallit, at de warit en djef,
la boning, och alla orena andars tilhall, och alt
derfö,e mäste nu med dcm i pinorummet hamna,
at hafwa dem der til plägare, hwilka i förr haft til
förledare. Hwod gagna nu edra stora hafwor?
I hafwen med dem ei annat utra'ttat,änköpt ederförtappelse. Alt hwad inu sen, bekymrar eder;
alt hwad inu hören, mitzhagar eder; alt hwad iä«
tanken förffräcker eder. Om inu kuuden det med
böner utrcktta, som losua, at solen matte stä stilla
pa himmelen, Jos. 10: ii. at winna tid til bätt«
ring; eller at ffuggen pä eder lefnadssa',are matte
för eder ga tilbakatio strek, som för den kranke Hi-
ssiä ha'nde, 2, Konung. B.2o: io, 11. O hum
lyckelige ffulle i eder statta! Men kläckan är sia,
gen, har galler ej annat, i ffolen döden dö. Nu
mästen i taga afffed af ljuset, uti hwilket i wandrat
til mörkret, och ga uti yttersta mörkret; afffed af
dagen, fördömelsens natt ar kommen; afsted afföraldrar, i mästen sara til edar fader djefwulen,
hwars begckr i efterföljt; loh.8:44- afffed af siägt
och wa'nner,i ffolen edra siender öfwerantwardas;
afssed af himmel och iord,i mästen fara til helfwe»
tes portar,Esaia' ;8: 10. Domaren,str hwilken
i framträdde ären, hafwer inga mindre plagor, at
edre bratt afstrassa,a'n fördömelsens we och qwal,
intet ringare fangelse, at hämd drifwa, a'n helfwe»

tet/
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tet, inqen mindre tid, at sm rclttfcsrdighet emot e«
der öfwa, a'n ewigheten. Hjelp HErrc Gud!
hwad förtwlfiade tankar lara da upstiga i deras
hiertan; hwad angest intaaa själarna; hwad gruf»
weligit anseende sgonen; hwad klagande
röst höras af munnen; hwad rysande och darran»
de, deras kroppar och sialar öfwerfalla? Upstän»
delsen, den de e< hafwa wäntat, är »fedd; synder-
na, dem de strmodat antingen blifwa ostrassads/
eller fördolde, aro framdragne i ljuset, och stola
uppenbarligen hemstkte warda K). Gud, hwilken
de föraktat, ar kommen med ewigt straff, at dem
belägga; lelus, den de med otaliga synder förtör,
nat och a nyo korsfast, är deras domare; Den H.
Slnde, den de emotstrafwat, stal wisa sin rättfär»
diga wrede; de helige Anglar, deras tjenste-an,
dar, dem de förjagat, wittna om deras onda lesi
werne; alia Guds barn, dem de wanwördat och
förtrampat, stola dem anklaga; dieflarna, hwilka
läckat dem til fynden, stola för syndenes stul, dem
til syndenes lön, döden, fordra. O hwad jammer
blifwer det at se de onde andar för sig, och dem i
hcinder antwardas l). Man ryser da man fär se

G 5 et
K) Igenom Gudi lraft stal ste, athwari och ens ganiin»

aav, bäde aoda och onda, stola honom paminnas, och
sindas as sjalen i en otrolig hast, sa at känneoomen stal
ursagta e!!cr anklaga samwetet. Or!.

I) O mine lnöoer, i sanning försakrar jag eder, at detze ticlf»
weteispöken äro säförstrackeuge, at om hela werldcnwo»
re upfyld med swafwel-eld, med smalt och siudandc koppar,
och mig gafwes frihet at malja, antinaen ga midt igenom
denna elden, eller en gang se sädana spolen/ stulle jag myc»
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etspöke, men huru ffola de ogudaktige darra, d5de affada sa manqa tusende faseliga onda andar?
Man laser uti Kyrkones-Historier, detFransiscus
hafwer efter den Aldrahögstas tillätelse, fcitt se en
fördömd ande,den han bekclnde wara la wederstyg»
gelig ochgrufwelig,at en männistä matte nödwan»
digt dö af förssräckelse, der hon sa lansse stulle se
en djefwul,som man kunde läsa Herrans bön,Fa-
der wär. Catharina Sinensis, hafwer betygat,
atsedanhon sedt en sadan helfwetis inwönare,det
hon hällre Wille ligqa pa et brinnande bäl intil do-
medaqen, a'n en stund se en ssik fördömelsens larf.

Zlck! hwem stulle icke fasa för satan, hwilken til
sin magt a'r stark, til wiljan tyranniff, til wreden
grym, til hotelse förffräckelig, til plägande olide»
lig, til anseende grufwelig? En mitzgarningsman
ryser för bödelen, som honom des timeliga lif af«
hclnder, dock med lifwet ändar des fangelse, des
band, des boior, des hunger, des törst, des ja'm«
mer och anqflan; men hwad angest blifwer för de
fördömda,dä de se de hiffeliga djestar,som dem de«
ras ewiga lif ffola afhcknda, och med oändeliga
plagor qwM i Sa mängahanda synder, som de
har begatt,sa manqa orena andar ffola sta redo
at dem emot, taga, Här ffola framträda trulldoms,
djeflar, högfclrds - djeflar, swordoms-djeflar. tjuf»
wa< djeflar, lögne-djeflar, försmcldelsens djeflar,

djeflar, hordoms'djeflar, och dylika sse»
ra/hwilka stola dem som et kcirkommit rof och on»

ffeligt
fet h.'ll« wälja dct förra, an det stdnare; sa har cnMunV
sagt, sedän han sedt bjefwulen. scaiM. p.
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sseligt byte,like rytande lejon ochglupanbeulfwaruppassa, at winna dem til kamerater ipinone,dem
de bär haft til medwerkare i syndene.

O de arma manniffor! hwart wilja de ta
undflygt? wilja de fiy til werlden? hon hafwer
wergifwit dem, och ffal sjelf förgas. Wilja de fly
tilnaden? Nadenes tid clr ute. Wilja de taga
liigana, til himmelen? Himmelen är tilssuten,men
helfwetet allena star dem öpet, det hafwer utwid-
gat ssna s»a'l, och upgapat med sinä kastar utan
mätto, at nederfara ffole bäde deras harliga och
menige man, bäde deras rike och glade, Es. 5: «4.
Alt derföre sa snart denne dom sig höra läter:Gär
iftan mig, i förbannade, uti ewinnerliq eld, som
diefiomen och Hans änglom tilredd Hr, Math. 25:
41.; warda de som fikonaträdet aldeles förtorka-
de; ty all tro,alt hovp, all trsst, all hugswalelse
förgär dem. I det de afwisas frän Christo, mistä
de ljuset, och hamna i det yttersta mörkret,
est ar grat och tandagnisian, Mth. 22:, z. Ty
Chrisius clr liuset,loh. i:). och hwar han ej lyser,
mäste de swäfwa i morkret; dä de bortdrifwas
frän Christo, förlora de lifwet och hamna i döden,
Uvpenb.B. 22: is. TyChristus är allena lifwet,
och utom honom är ej annat cln döden, loh. 14:6.
Der stola de dä wara i angest,ocli deras aminnel<
!se ffal strgas. De komma förtwistade med deras
synders samwet,och deras synder ffola straffa dem
under ögonen, Wish. B 4:20. Ingen hjelp ffal
wara at tilga, derföre mäste de gräta, och deras

ftyta med watn,ochsäga: Hugswalaren,lom
war
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war siäl wederqwecka stnlle, cir länZt borta ifran
o»';; Klaqo W-1: <6. Wi racka wara h.i„der ut,

'h del ar ingen som otz tröstar, v. 17. Da lärer
' drabba dem, hwad Gud talar qenom Prophe«
: We dem när jag ifran dem wikcil ar,Hos.i):

2. Hw.,d kan wara olycksaliqare/an wara utan
Gud, och ewinncrligcn blifwa hossatan; wara
utan lif, och til ewig tid dö; wara utan lms, och
framgent slita imorkret och dödsens ffugqa! O
en grufwelig fard, at fara meddjestarna til pmo«
rummet! Dä Keisar Carolus 4. seglade til Afrika,
och et haftigt stormwader sig uphof, at det e»a
steppet efter det aiwra qick i grund, ropade han
och sade: o hwilket ondt harbarge! Wi hafwe fast
högre ordsak at saga: o hwilket ondt harbarge fa
de strdömde mannistor! Beda strifwer om en
Köpman, wid namn Dithelmus, hwilken en lang
tid warit krank, och ändteligen rakat uti den swag-
het, at han en hel uatt legat säsom aldeles död.
Dä han omsider upwaknade, ropade han och sade:
det han warit i helfwetet, och sedt der outsiljeliga
plagor. Da han wardt tilfragad om de fördöm-
de ledo större pina än Laurentius, som lefwandes
blef stekt uppaet halster; eller de Christne, som
under de tio stora förföljeljer, blefwo mer än pä
tusende sitt marterade af de hednisse tyranner,
da swarade han: Jag hafwer ännu sedt det som
grwweliaare war.

Man finner maf historierne atstillige plagor,
hwarmed fattiqe manniffor warit plagade: Ty'
rannenKejsar Caligula lat sammanfiata pissor af

törne
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tsrne och allehcmda hwassa jerntaggar,och dermed
siä sinä undersätare til döds Sapores lät stä
httden afKejsar Waleriano medan han lefde,och
sedän lal siro sall, beck och tja'ra öfwer
hela des kroop. DenPersisseKonnngcn Schach

lclt afougga en Persian hander och fötter,
och befalte de afstympade lemmar stic»
kas i en sudande ollokjettel, tildes de inti! sjelf,
wa kroppen woro förtärde. MustowitisseTyram
ncn Basilowits lat satta Commcndanten pa siottet
Vigtenstein, Johan Boijen,pä et glödande sp.tt
och stekas til döds En ung person afßurgundten,
som ihiilsköt PriosWilhelm afOranien,blefför
des mistgärinng pä följande satt plagad: Först
h.nigdes han högtup i wadret med snören om
getumarna,warandes tunga dirdor afsten/honombundl,a wid ba'age fötterna; da han war nederlöft,
lades honom glödande jernknlor under bagge arm«Halen, derefter woro spikar ssagne under alla na<
glar til och fötter; dagen derefter utfördeshan til etbrinnande bal, da högra handen stciltesöfwer elden och aldeles fZrbr<sndcs; hela Hanskropp blef niupen med glödande tcinger, alt intilbenen; h.ins lif wardt upsturic, des hjerta utta-gic, och siagit honom för munnen.

Faleligt är at läsa om den tortur, som Franci»scus Rawaillac maste undergä,hwilken med mknifmördadeKonungHenric den 4. i Frankriket.Forst wardt han nfupen med glödande tanger, tilalla lemmar, sedän staltes han med högra handen
öfwer en eld, hwilken da hon wardt förbränd,

blef
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blef smalt bly, studande swafwel och olja guten isaren efter tängerna, och den afbrände handen;
dagen derefter, som war den 17 Maji 1610,
des 4 hästar för des hander och fötter, de der ho-nomfiapade nägra timar kring gator och gränder,
och til flut wardt han söndersiiten i stycken.
'ldugn. lit). 134.

UtiEngland hafwer man brukatföljande tyrän»
niffa päfund at mitzdädare afstraffa. Den brots<

blef helt naken afklädd,och lagd uppa enstrac»
kebänk,der aUa lemmar jammerligen utsträcktes.
Et bäcken hwälfdes honom pä lifwet, hwarunder
en rätta Mpptes; uppa bottnen af bäckenet aw
tändes en eld, at det blef helt glödande, och dä
rättan sbkte uudaussygt för lagan, begynte hon
med sina hwassa tänder at gnaga uppa kroppen,
intil des hon med bitande öpnade sig wäg in uti
männiitans lif, hwarest hon som en röfware uti
främmande hus, och grym fiende uti en bestormad
stad jammerligen huserade, intil desinelfworne wo«
ro sönderbetne, ds kropp och sja'l hwarnnan lem»
na maste. Baronius förmaler en ynkelig tragedi
om en Martyr, hwilken alla singrar blefwo afhug<
ne, huden dragen as kroppen, tungan sturen ur
halsen, smalt bly med sludande beck och oljo guten
i saren, sä wäl som öfwer hela kroppen; des hän»
der, armar och ben woro sönderstötte uti en glödam
mortel. Dennes och andres torturer aro förffräc»
kelige at patänka, men faseliqare at underqa. Dock
na'r man detta med de fördömdas qwal jamförer,
kan det ej annorlunda stattas sn dockespel och bar»

Mlek/
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nalek, sä jämmerlige,sa araseliqe,sa grufwelige,sH
sä olideliqe äro deras plagor. De ligga i helfwetetsom siagtefar, och döden gnager dem. Det land
der de mi bo,ar af brinnande tja'ra,den hwarken
dag cller natt utsiäcknar, utan ewinnerliga stal rö»
ke>, ttpga deraf. De hafwa uptändt en eld, och be«
lva'pnat sig med lac,a, derftre ssola de wandra uti
deras cldsljus,och i lägan som de uptandt hafwa.Der ffal deras mass aldrig dö, och deras eld icke
utstockna. Deras delffal wara i den siön,som brin-
ner mev eld och swafwel. Sasom nu dä et jäm
läygesi elden, blifwer der sa genomeldat, at det
fär gemenffap med sjelfwa lagan; altsa warda de
fördömde af helfwetes brand, sa uptände, at ej
annat a'r hcs dem at finna, sn eld m).

Alexander ab Alerandro förmaler, at uti Ko»
nungariket Neapel och landfkapet för detta kallat
Pelegri, hafwer en fange blifwit förd af des fa'n,
gelse, af en ond anda ril helfwetet, och ar öter til«
baka kommen. Och dä fängawacktaren kom,at ef»
ter wanligheten honom spis tilbringa, hafwer han
fuunit honom af et gansta faseligt anseende, och
da han iilspordes,hwaraf han war sä förstäld wor»
den, gaf han til swar, det han warit i helfwetet,
och sedt obestrifwelig ting; ibland dem fördömda
hafwer Hall sunnit en af sinä bekanta, hwilken dä
han den widrörde, blef des hand förbrand, dethan
lat dem se, som et ofelbart witne om sin sanning/
och blef straxt derefter död. Flera och dylika hi,

storier
tn) Iftan fotabiellet til hjcssan ffal den fördömde ickf «b

lenasl wara eldad, utan som sjelfwa elden.
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storier kunde man ftamdraga, der man icke pH
korttheten hade afseende,och man sädana grufwe,
ligheter gärna besparade at uprepa. Nog clr det/
at wi weta,at som de ogudaktige altid af onda lw
star och syndiga begarelser hafwa brunnit, altsä
maste ock eld med eld betalas, syndsens eld n). OH
fast elden der ewigt brinner och aldrig stacknar,lik«
wäl upgär der en töcken, hwilken ewigt tiocknar,
at mitt i läganom a'r mörker, men i mörkret sä
mycket ljus, at de med jammer se, hwad dem för»
sträcker, och hos dem et ewigt qwal upwacker.

Uti detta pinorummet ar ej allena en olidelig
eld; här ar ock en obeffrifwelig stank a). Den
Romerssa tyranilen Ezelinus, lät miPadua byg»
ga et sä grymt fänqelse, at des like ej war i werl»
den at finna. Det war aldeles igenmurat, at alle--
nä en liten lucka war lemnad, hwarigenomfattige
mälnnffor wordo nedsta'pte,sa walmän som qwin»
nor, hwilka der af hunger mäste ftrsmägta, och
wordo der sedän i deras ströplighet liggandes, at
de igenlefde stodo uti orenligheten, som af de dö,
das förrntnade kroppar förorsakades, alt up öf»
wer knäen, at deras ben bortruttnade, medan de
ännu lefde, och de altsa uti största jämmer maste
deras lif clnda. Hwad olidelig stank maste här
hafwa warit? dock kan denna stank ej förliknas
med det stinkande helfwetet. Bonawentura la<

ger,
n) De fördomde ssola kasias i en eldsstod och haf, som ar

omöjeligt at iaenoinga, och til sm storlck yansta swärt/ i
hwilkcn cldsboljome »plyfta sig sasom berg. Chrysost.

«) Huln stor angslan stal icte w«M/ derest stank «ll ting
«pfvller.
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ger,at der en «ördömd ande,eller en afde förtap,
päde m nlttssor stu«!e af helfwetet upkomma, och
fii,ge tilstaud af Gud, at ulläla des stal.k, ffu'!e
hela werlden deraf f rgiftas. Sulpmus lkrifwer,
det en ond ängel kömmit til BistopenMartinius,
och wist sig an som en Kongi, person, med en gnl»
lende krona pa hufwudet och scepter i handen, sa«
gande sig wara Christum; Bi!kopen som nogsamt
märkte at det war salan, hwilken intet kan tala
mindre an förakt, wände ryqgen til hcnom .
de: lag har aldrig sedt en isoan Christum: min
lEsus, den iag dyrkar, plagar alttd wisa sig med
enTörnekrona pä hufwuoet och etKors upparyg«
gen,. men ej med en stik prakt som dukommer. Sa»
tan, HErren napse dig, den Jerusalem utwaldt
hafwer, Sach. 3: 2. Detta förrröt satan pa det
högsta, och alt derföre, efter han ej kunde med sin
nirwaro dennaGuds tienare ftrföra, tantte ha«
wid sin bortfärd honom förgor.i lemnade han Ak
förgiftig stank efter sig, at der icke Gud hade Bi,
stopen bewarat, hade han af stankcn mazi forsmäg»
ta och dö.

Hos Ewangelisten Lukam wi, at dalEms
tilstadde de ouda audar fara af dell besatte mall-
nen i swinahlorden, strrte de sig aila i haswet.
Chrysologus glfwer dernl ordsaken,at fast swinen
äro orena diur, bewlnio de dock en sadan forgif,
tig luckt af desie stinkcmde ga'ster. at de wiile HM»
re lopa i hafwet och sig dra'nka, an leswa en lima
med djefiar. Hwad wil da wara för stank i helfwe«
tet, der sä mänga oräkneliga onde andar aro, ochvbestrifweliga fördömeliens as ligga? De

H
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De ffota ock i helfwetet beckngstas af Md ochfrylande, af hunger och törst, af grat och ffrcm,
afkadior och band, at som de här hafwa löst ty«
gese,l för alla syndiga begckrelser,sä ffola de ock der
bindas til händer och fötter,Math.2i: 13. och un»
dergä alt det onda, som af Guds oändeliga ratt-
fardighet för det begangna onda, nagon tid kan
dem tilstyndas.

För dessa och dylika fiere plagor, ma wäl helf-
wetet kallas faseligt p>, men detar ock grufweligt
för des grymma anseende och storhet,hwilket ma»,
kan slnta deraf,at sa mänga hundradetu-sende millioner hcflar och fördömda kroppar ochsjalar stola der wara; sä maste andteligen des be,
grep hlsseliZt wara. En Lärare, Kos de sinä be-
römd, hafwer undersiadt siq at tiljkrifwa helfwe-
tet en omkrets af 7875 mil, hwilken utsago man
med ikcll bestrattar. Tv hwem kan weta det som
den AUwise cj behagat läta osi weta? Eller hwil«
ken kan utqrunda afarnnden? littct a'r farligare,sn wilja med människo förnnft Gudomeligabem,
ligheter utsorffa. Om en klenögd wille sig företa-
ga at solenes egenstaper utleta, ffulle han dermeo
ej annat uträtta, an sin ögon stada och syn förlo-
ra. Eller der et barn wille söka nti en lergrop has»sens watn ösa; hwad stulle derpa annat följa,än

at
p) O harda och o fruktansfulla och fnseliga ort/ ct

glömstoncs, bceröfwclses och clandes land; i hwilttt in-
gcn ordnina finnes; ulan ewig f» uttan rch fasa bor: en
t>ödscns ort, hwarest >ir blinnande eld, sirängafte löld,
odödclig matl, odragelig stank, kwssande hannm / tjockt
möttcr, glymma bMrs ansigttn. Hcmh.
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ot förlora mödan,och de förständigas atl3se fsror,
saka; rcitt sa ster med dem som wilja begripa det
obegripeliga, och utleta det fördolda; Gud är al«
lena som detta härbärget för sinä fiender beredt q),
och wet des begrep. Wil man derföre fast hellre
önffa, at wi det aldrig mätte förfara, a'n med fä«
fängt omdöme derom efterfara. Ar ock obekant,
hwarest detta härbärget är at tra'ffas:man lemnar
fördenfful til inwanarena at det med sm olycka
pröfwa; ty at intet wilja weta, det Gud ej wil la',
ra, ar en la'rd olHrdhet.

Alt hwad man om helfwetet talar,stZr änds m-
sendfaUt tilbaka, hwilket aldrigkan uttalas. Dock
aldragrufweliqast a'r det för des ewighet r). Om
de förtappade fingo sä mänga hundrade tusende är
wara i helfwetet, som minmer warit frän werlde»
nesbegynnelse,ochblifwa intil werldenes ända;som löfoch gräs warit och äro ps jorden;som wat»
tudropparna i alla werldenes fioder; som sanden i
hafwet; som granden i solen; och de sedän kunde
blifwa derifran förlossade,stulle det änds för dem
en glädje wara. Der en post blefwe til detta ftw.
gelset Mardad med et bref af detta inneball, at desa lcinge stulle pinas, som en Mdpaoda kunde
kraka krina alla werldenes delar, Europa, Asia,
Atrika och Amerika, med alla deras Konunga-ri,
ken,Furstendömen, land och prowwtsier,och ho>»

H 2 sedän
«,)Til dm sioraDomarens lattfardighet hsm,at den Ma al,

drig siippa
r> Säsvm mgen ande ar pa de godai frögd, sä är ickc ei»

ler pä de ond«s plöavr. Gngol.
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sedän begynte kräla up at himmelen, hwilken den
la'rde Astrologus Alpharabius ffrifwer wara sä
hög fran jorcen, at mn en malmiska kunde resa
dit, behöfde hon ar förän hon kom til s-elf-
wa firmamentet, och om denne stöldpaddan hintssm resa dit fullborda, sa stulle de frän deras pino-
stad befrias 5). Ack! med hwad ftöqd stulle de
demm post antaga, och hwart ögnablick i detta
bref lasa. Eller om dc singe den tilsäjelse, at der
en finga.toge hwart tuftlide ar en droppa, at alla
haf, alfwer,strönnnar,s!öar och b.ickar uttömma,
da stulle fangelset up!a'sas och fangarne utstappas.
Ohwilkethugncligtbodstap stuUe det waraiMen
hwilken är den som slna sI.N friar ifran helfwetet?
Ps. 89:49. Da de lcgat sä manga millioner tu-
stllde ar i afgrullden som stjernorna aro ra him-
melen, ssal det alleliast wara en begyn>,else til de-

ras fördömelse. Uti decta beklageliqa tilstand,
stola de wara sä genomdjcflade af siik förtwiflan,
raseri, ursinnighel och bitterhet intagne, at de
banna bäde Gud och himmel, och alt hwad i him»
melen ar. Sä mänga orena andar som de hckr
hyst/sä mänga synder som de häc älstat och lefwat
uti, sa manga plägare stola de ock hafwa; la,
hwar synd stal hafwa im bödel, och den lem som
mäst syndat, stal mast i plägone lida. Och som

synderna
5) Om dc osuMtige cftcr sa ma::aa tuscnde ar, som de

haft har ra hufwudcl, bwilka warit til och nn stola til»
komma, singe hoppas slut pa sinä plaq>r, sa stulle de
mycket lattare uthärda dnn Wcn efter de intet hopp
hafwa, sa stola dc af förtwistan upgifwas, och icke ut<
härda plägorne. August.
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synderna warit orakncliqe, och forförarne otalige,
sa ffola ock plägorne wara utan tal. O et obe«
strifweliqt elände! Wore allenast eld, matk, rök/
stank, morkcr, hunger, törst, grat, strän, kadjor,
band, köld och Heta; wore allenast plägarena til
talet sju, sa mZnga somlEsus utdref orena an«
dar af Maria Magdalena; eller en legion djeflar
(hwilka göra cn summa af 6656, som ell del ut»
räkna) wore det deklagcligt nog, men at de annu
stola wara flere, och tilancalet otalige, ar en iam»
mer öfwer all jammer. Man har erempel uti den
helqa Skrift, huru ömkeligen en djefwul kan män»
nistan plaga, som rakat i des garu, som den elän-
de mannistan, hwilken hades fram för lEsus, den
en dumbe war; Math.y: ?2. eller den andra,som
war blilld och dumb; Math. 12:22. eller den som
war mauade rasande och led stor icimmer, ty han
föll ofca i eld och watn; Math. 17:15. eller densom djefwulen kastade mitt iblandfolket; Luc. 4:3 5.
etter den besatte mannen som ingen kunde binda
med k.idjor, eller honom späka, utan war dag och
natt pä blrgen och i grifter, ropade och flog sig
sielf med stenar;Marc. s: 2,3/4,5. eller som den
besatta pigan iLewcnberg i Schlesien,med hwilken
djefwulenfast ynkligen framför. (c>'olnel. a
Ty undertiden stälte han henne stupa och med föt-
terna t wadret, at hon stod som en lifiös stock; un»
dertiden kastade han heiine omkull pä jorden, och
sä faseligen utstrcickte, at ingen kuude pa henne
den minsta lem böja; undertiden utspra'ngdes des
ögon af huflvudet, at de siodo som glödande fyr»

H 3 kulor;
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kulor; undertiden kastades hon som en ssen up i
luften; undertiden gjordes hon sa grym, at honbet stenarne af muren; undertiden drogs tungan
längt ut af haisen, hei kolswart, spräng och hop«
päde pa henne, undertiden som en rstta, underti-
den som en groda. O Kuru sörsträckeligt war del-
ta! Men hwad wil blifwa för tyranni, grymhet,
tortur, marterande och plaqande i det rum som <lr
beredt ti! qwal, och der djeflarna fa en fullkomlig
magt, at efter egen arghet derasdjefla bitterhetupoä de fördömda at föröfwa?Cesareus berattar: det en luris Doctor wisatsiq för en Bissop, som warit ibland des bekanta,
«ti en jämmerlig gestalt, efter döden, ropande
med klagande röst: ack mig elcknde! o Viskoo, jag
är til ewia tid fördömd. Biffopel» fragade, hwad
dertil ordsaken warit? han swarade: jaa. hafwerla'rdt androm Riksenskag.men sjelf öfwertra'dt
Guds Lag. Sedän fragade Doctoren, hurudantlefwerne ma'nnifforna nu för tiden förde; om de
<?nnu lefde som förr? Biffopen förundrade sig har<
öswer,Mnde: Kwarföre wil dusädantwetä?det
kan intet wara stor ätfkillnad derpa sedän du blef
död, tn det clr ej annu mera än uagra timar? Det
<ir wäl tusende ar, sadeDoctoren; Bistopen swa-
rade: oin kropp ar a'nnu ej swept, mindre begraf,
wen. Hwarpa han dä begnnte at klaga: ack we
mig fördömde sja'l, för hwilken nagra timars pla«
sia sä swar faller, at mig synes,som,ag waritmer
än tusende ar i pinone. Han fragade ock
männifforna sig »m stickade, det gjorde han i an»

ledning
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ledninq deraf, at ledan han kömmit med sm siäl
til helfwetet/ aro la mangeidengrufweliqa kulan
nedfallie. at han förmente nsppeligenflere wara i-
gen. Af detta och fiera stika exempel kan nogsamt
intagas, hurudant de förtappades tilstand är.
Alt hwad de lida ar olideliqt, alt hwad de lida är
ewigt str de lidande t). Olidelig och ewig förwil-
!else,plägar förnuftet; olidelig och ewig oftid,wil'
jan; olidelig förtwissan,ihogkommelsen; olidelig
och ewig förffrckckelse, synen; olidelig och ewig
stran, HZrslen; olidelig och ewia huggormagalla,
smaken; olidelig och ewigH,nk,lukten; olidelig och
ewig smarta, kanslan; Mb.so: 14,16. Uti dessa
plägor ffola de astaga, dock ater tiltaga at emotta-
ga alt hwad de grymma djeflar af eld och swafwel,
afkadjor och band,af hugg och ffag, hafwa för nä-
je at uppa dem bruka,samt alt det bitcmde, frätan»
de och gnaqande, som helfwetes matken kan dem
tilstynda. Uti lägan l>) ffola de taras,dock ei förtä-
ras,utan af fördömelsens affa, lika som a nyo up-
wa'ra, atunderga ny qwal,nysmar«
ta,hwilkaet ögnablickat draga,ffal wara odräge«
ligareän tusende ärsgrufiigaste plägor i werlden.

. H 4 De
t) ar cn dsd utan död, önda utan anda, af,

taaande utan fiut: emcdan bade l,ödcn siäudigt stal lefwaoch andan altid stalbörja, och aftaqandet altrig stalhöra; döde.i stal förstrscka,men icke utstacka; angflan
plaga, mcn icke ftultan förjaga! lagan blanna, men >cke
morkret förstingra. 3y uti eldcn stal wara mörkcr, i mör-
lrct i förbrannandct sweda. August.

u) Mitt ibland eldkulorne gifwer den fördömda själen föd«
«t elden / «ch undfar tilwaxt. Euseb.
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De skola andas,men ej kunna andan upgifwa; de
stola graca u), me» qwalenstal förordsaka, at de
mera elo an watn af ögonen gjuta de ffola suc-
ka, men wedermödan ffal l dem stikt mäl i
nmnncn, at det ffal wara qrufwcligare cm hun«
dars <k'l!ande, ulfwars tjutande, björnars wrä<
lande, tigrals stralande, lcions rytande, qastars
strikande, strömmars susande, böljors brusande,
ftormwaders wasande, liungelds ftäande, dun»
ders knallande, tordöns »fallande. Wil>a de utisa mängfaldiga lldelser söka lakedom, sa äro inga
andra l 'kare, an de gWnma diefiar, deras plaqa-
re, hwilka r.lcka dem salfwor, som dödeli-
gare aro an döden; slika plastcr, som mer sara,
<in lika; siika swette-drycker, sa starka, sa bittra,
at der de e) woro dömde at lida, men ej pa lidan»
det se anda, matte de derwid swettas bloden af s,
drorna. inalfwurna af lifwet, hjertat af bröstec,
szalen af kroopen. Och sedän de detta olideliga
lidit, m ing tnsende ar, <om reqndroppar sallit
pä lorden werldenes begynnelse, ock faUan«
des warda til werloenes ej annat siut
pa detta swembao följa,äu:'Hndan päiämme»
ren, ff»l begynncllen pä plägan.

» 5 5 > 5-

hafwe wi Hsrdt om de Gudfruktiqas
lors pä jordcn, och derpä följande salighet i nim-

melen;
u) ?<,uom otz Ma, bröber, förr än wi stytte dit/ hwarest

tärar-a lran a kroppm Macar.
sta! wara > bcifwctct, för eldens jlu!d, som aldrig ut<

stäck^, tauhagnisian för lnacken, ,om «ldrig dör. Ltlnh.
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melen: jamwäl om de oqudaktiaas wslgang i lif-
wet, och un ergänq i döden. Om wi wilie win«
na hwad de förra atnjuta. och undcmgä hwad de
andra lida, mäste wi följandc reglor i akttaga:

l) Om dig stal hända der Hall dig im
til der höczsta goda /). Alt hwad i werlden a'r,
upmanar dig at ölffa Gud, af hwilken alt godt
kommer. Ser du pa himmel och joro, der finner
du allestädes kärleks-palals, solen gifwer kärleks«
glants; manan kärlckssten; stiernorna kärlckshus;
wadret karlekspust; hafwet kirleks rörelse; ftug<
terna karleks must; wmet karleks lust; sjungcmde
foglar, springande djur, simmande fistar, kralan-
de matkar, witna alla om deras kärlek emot Ska»
paren, i det de med lust göra Hans wil/a; stal du
da, o m wni.fa, som har lif och förmlftig siöl,
wara oförnuftigare, an de oförnuftige ,stummare
a'n demallösa, otacksammare an du
winna det högsia goda, Gud, alsta honom öfwer
all ting efter Hans buo.

Bed alnd Gud, ar du mä lcfrva wäl.i).
H s At

7) Nar M qifwer min Gud alt hwad jag ar och alt swad
jaq dcl, sa ar det icke sa myckctsom en sijcrna emot solen,

en droppa emot fiode», en stcn emot bcrgct, et grand e<
m ten sior höa. Jag har icke mer an twänne sma ting,
lroppen och sjalen,eller rattare, et litet tmg, m-n egcn
w»l<a; ffulle jaa icke gifwa honom den at rattas efter Hanswllj«,som företommcr sa litet mcd sa siora walgarnlnaar.

2) Om de icke kunna förtlga G»ds stora garn «aar, som fättbefallnina at tiqa; huru mycket mer böra icke wi förknnnc,
Guds nades I.'f, hwilka gafwan at tala ar mctzdclad? B.
Det lifwet är tomt, som icke ar upsyldt med omsorg at
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At du ma blifwa den baste, gör som den wa'rsse;
hwilken är warre, an den girige? hwad arbcte,
hwad bekymmer, hwad nattwakande, hwad oro
utstar icke han at »viima en pennmq? Skal du
dä intet sa mncket wäqa, at winna Gud, som den
girige at winna guli? dn ej sa mycket trackta
til himmeten, som han at löpa til HUfwelet? M
derföre alla dina daqar wara marknadsdagar, at
förffaffa dig Christeliga dygder; lät dina ord sä
framföras, at de mä gifwa genljud i himmeten;
och dina sa anftällas, at de mäge staf,
fa frukt i himmelen.

;)Bruka tiden wal b), den har sin
nelje af ewiqderen, ocb förer ril sit urjprung.
I ty du bör sska, at aenom himmelens bistäiw densa anwända, at dtl den saliga ewiqheten kan win»
na. Den har kömmit til lifwet illa, som ej ön«
fiar at lefwa wal. Du tager fördel af all ting;
säd af äkrar, gra's af ängar, ftugt af tr.:'gärdar,
must a' wingardar; ffal du da allena den ad!a tiden
frugtlös lemna, som bckstafrugten kanqifwa c)?
Betank at lifwet sr et ögnablick, och af detta ög-
nablicket hänger ewigheten. Hclr förwarfwas an«
tingen saligheten genom naden, eller förspilies g<«
nom wreden. Ity medan din lifstid tiltager, be-
fiita dig at i det goda tiltaga. Ty ingen är god,

ssm
Icfwa wäl. Den Kfwer fäfangt, ftm ej lefwer wäl;men
den som illa lcfwer, han dör aldrawarst.

b) Natnren har icke gifwtt otz sa öfwerllodig tid, at wi bö-
re förlsra nagot af honmu. Qwintilian.

c) Hwad är wart ändamal annat, «n at lomma til tt rilt,
hwarpa ingen ände är. Aug.
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som ei ästundar dageligen at blifwa bättre. At
siä »iillä pa dygdenes bana, är at ga tilbaka; och
wilia begynna i morgon, är at aftaaa i dag. Alt
derföre at rätt din tid anwända cl),sa lät dina för»
sta tankar om morgonen wara hos Gud, och den
Ma om aftonen wara hos Gud. Han a'r begyn<
nelsen och andan; i ty begyn all tina i begynnel-
sen, och ända all ting i ändan. Utrusta hwar dag
din sjal med bönen, ei dia. nagot werk för
händer med mindre du först befatt dig Gud i hän»
der. Tank icke at du a'r ffickeliq n anot werka til
Hans ära och ditt qagn, färr a'n du later ntgä lof
til Hans ära af din mun. Du bör ock med siik
Gudsfruktan, flit och ähoga alt ditt förehafwaw
de uträtta, lika som himmelens HErre, af Ska«
pelsen,af Aterlösningen, af Helgelsen, och alla
höaa Gudomeliga Nadewerk, som han med män«
nistosiägtet gsr, ej nagon frugt wäntade,utan af
dig, och Hans ära, församlinqens upbyagclse, och
din na'stas wälfärd af dia allena hcknade. la,ar«
beta sä, lika som hwar gärninq du strrättar.stulle
wara den siste, och hwar dag din lefnadsnatt; <a
at förständet intet Hsgre eftertraktar e),wiljan in»
tet mera ästundar, krafterna intet iftiqare efter-
sträfwa, an at göra Guds wilja, som är i himme-
len. Erindra diq ock derhos, at en sommar deklck»
der jordeu med blommor/ foglarna med fiadrar,

djltren
<j) Den<id «Lena naqnar, som blifwit anwand til Gudi

tieksi: all de» öftiga hörlr til fasänglighete» och
derfwet. Oicisc. Bte!.

e) Iu fiitigare «rbete, desto wardigare lön. Li>. l 21
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djuren med har. Skola dä sa manga dina ars7i«
der löpa ftrdi, med mindre de nägotgodt matte
l)os dig werka? Alla ögnablick fsutibuddar han
sinä nades i dittfföte; alla öqna-
blick bör ock du cmwanda at Hans näd med lof be»
möta, med ord och gärningar pristi. I alt ditt
lvcrk ser han dig, se ock du honom af Hans werk,
och af Hans werk honom ära. Det ena gör wäl«
stickad, det andra walsignad.

4) Xvil dl» ar arones sol stal för dig upgä i
himmclen, <ä lsr RärrfärdlZKerrnesSol
dig pä jorden.Din sjals förnöjclse, ffal wara so,
lensefterföljelse. Solen gär up och ater l,eder, och li»
ka som födes och dör: Alla laster j?olahos dig neder-
ga, ty de ffonda s/alen til undergäng.Högfard,gi<
nghet, äregirighet, omättelighet, lattfardighet,sa«
kerhet>och dylikaflere synder, ffola hos dig dö, och
dä staldubegynna i Gudiat lefwc,. Du lkalockbit-
tida begynna at wara en uprinnande soi, i deten san
tro, fas: hopo, brinnandeka'rlek,rent hjerta, win an-
de, sanstyllig botsärdighet, ostrymtad helighet, Gu-
deliga tankar,Christeliga gärningar, höfwiFa la-
ter,arbara bedrifter dageligen hos dig fönneras,
och dä ckal du med hugnad erfaraRättfardighete,

> nes
f)Lät intct oanaulick idm lefnad wira du icke suckar til

G«d: ty intct ugnablicf ar, bä du icke bewarae af Gud.
tz) T>llag° din wagn, RättfardighetenesSöl/lEsuChriste,

tag uvpa dig din stinande klädnad, spne ut dina stralar,
och drag in mcd ditt lysande reselyg i inlns hun»
,ml. up ufwcr min sials horizont, och fordris lastcr»
nae wcderstyggetiga moln. lat mig lysa och brinna af kä»
lek t.l dig,du m n tallek/M:n wärma,mitt lj»s, min Oud.
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nesSolfir dig har nprinna,ochärones solstrdig
der til ewiq tid gltmma.At du deltamä des bättre i
werket ställa, sa anropa Gud om hjclp, at sa ditt lef«
werlieanstalla,likasom du en ibland tusendewore
allena til saliqheten utkorad, den du dock ej kunde>
winna, der du ickewore den gudeligaste, dcn troqna»
ste, den botfardigaste, den heligasie bland alla. Den
Nya mannistan, är ibland lnännistor dell bast?

s)L.är wara din högsia omjorF, ar dnr les,
Werne ar en Sckola, der lEsus ärLaremasta,
ren li), Gudsfruktan din lckra, helighet ditt fram,
steg,Guds bclätes förnyelse din fullkomlighet, frug»
tenafarbttetsalighet. Til detta jfal Gudsbudelda
dig/Hans sanninq rada dig,Hans wilia styrka dig,
Hans mildhet Ucka dig, w hau haswer ej mindretln himmelen at stänka dig.

6) Din lifstid liklias wid atffilliaa ting wid
en löpare bana K). Löp at du hinner til malet l).
Wid en bandel; befiita dig at göra göd marknad.
Wid en skädcplars; förestckl din person wäl, at
du kan winna behag af himmelen. Wid en wan-drincr: anställ din resa.atdu intagerfaderneslau«
det. Wid et haf; segla at du kommer i hamilen.Wid en rvincläid; arbeta at du fär dagspennin,
gen. Wid en kamp; at du fär tronan.

l>) Battre är at icke leswa, an leswa utan lif. Ang
i)kifwet ar fullt mcd an„slan öswcr det förbigangna, arbetemcd det narwarande, «ch ftuktan för dtt tilkommarde. BII) Gud har fmerdnat twänne lif at otz, det närwaraude tilstrid, det tiltommande ti! belömng. Mch,
l) Man mDe sir da- Inga stgerfaster komma utan tamp,

«ch en ston lronaaifwes ickc utan at dln,som wäl kämpät.
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7) Vm »lägon ond beFarelse bessynner for dig
smickra, smickra du ei med henne m) ;ty hon ckr
en Siren, som sjunger liufligen,men skadar högeli-gen. Wil hon sig med kraft intrclnga, strid emot
henne, at du el ma uttrangas, ty ju mera hon in-rymmes, des längre du frän paradis söndras.Wil hon blifwa dig öfwetmagtig, tag bön och fa-sto til hielp,sa Winner du seger; ty de äro de kraf-
tigaste stölder emot begclrelsen, som du af himme,
len kan begära Wilja wänner reta dig at hennefölja, HZltdeylför dina ftender och diefwulens gil>
lerfoglar. Ofwergif dem, at du icke mä öfwer»
gifwa Gud, och han dig. Haf ingen försyn at
det göra, om du wil rätt göra. Det är en last-
wardig blygd, at blygas afsäga den som leder til
odygd,fördömelig wäustap, som gör dig til owän
med himmelen, til en tyrän emot dig sjelf,och til
et rof för helfwetet.

8) Förlusta diss mmsi af der, <om mast rerar
til lnsta n). Röda bar/ fänga foglar mäst; stta-

ste
m) Pä det du ma hafwa gemenffap med dyqdcn,sa wackta

dig at du icke har umgange mcd dyadens fiender. Ty in-
gen tmg är stadeligare for en männistä, an männistor:
derföre öro inga at mcr afhalia sig ifran, än de som les»
wa illa. Sa,om dcn ena mönnistan (ofta) är den an»
brai djcfwul, sa är en ond sialibroder för des wän; han
ar förhinom det samma som limct för foglarna och lro»
lcn för fiskarne. Fördenstul är bättre at hafwa de ogud»
aktigas hat än sällstap; ty lätt är at blifwa siallbroder i
staltslycken, när man umgäs med skalkar. Dygden bör
wora wänstapens lljerna, utom henne är henne »del last.

n) Ingen är wärd Heta Mannista, som wil lefwa, m dag i
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ste förgift, dödar snarast lifwet; Ijufwaste beg<s<
relser, ftrderfwa de fieste. Wil du ölwer lustan
lvinna seger, sa tag til fiygten. I synnerhet fly för
dn)cken>?ap 0), som s'r en springekälla til alla la»
sters dränkande fioder. Andra laster löpa hwarsm bana, mcn denna banar wäg til alla odygder.
slndra ffada msnniffan mycket,men denne aldra«
mast; hon fsrstörerförstandet,at männissan hwar»
ten tanner Gud eUer sig sjelf. hwilket dock högsta
wishet är; hon förwiilär wilian, at han strider e,
mot Gnd; hogkommelsen, at han förgäter Gud;
hon insöfwer henne sa djupt, at hon ar sclkrast,da
högsta saran ar för handeu; tanker minst pa hä»

hon är narmast at fara iförderfwet.
Wil du da undangä förtappelsen,gack ej til bord
mcd frassaren.

9) diss ej dina du mastbekymrad ; sörjer du intet, haf största sorg p.; ty
den stukdom ar dödeligast, som ej kännes. Men
beängsta de dig, lät den ckngstau wara din tröst.
Sasom behayelighet i syndsens hogkommelse för»
törnar ratfclrdigheten, sa är ruelse öfwer synden^,

behagelig
o) Den som glfwer ftia tyglar at sin sirupe, gör sig osticke-lig til l-ön och alla goda öfningar. Mycket wattn gör

track, och öpnar i jordcn sjöar och träsk/ i hwilka ej an-
nat an och andra leda djur kommer; <3»
gör ock öfwerfiöd pa win myckct ondt och manga otilbör»
liga begarclser och snndei-. v.

p) Det ar en «nnu sig bat.rande försmadare, som gör hwadhan ängrar. Bcrnh.
Hos den fromme Guden ar stuldens ärtannande, för»

latelsens ornäendc. Bernh.
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behagelig för barmhertigheten. i)fwertradelsens
änger banar wägen til näden.

lo) Fly för svndcn, hon är en läckefogel, som
bcdrager dig; en pest, som besmittar dig; et för-
.qift, som dödar dig;kroppen beröfwar hon h<Usan,
ftälen krafterna,kroppoch Ijäl alt hwad de afSka-
paren undfädt. Ia hon är en röfware bäde för
himmel och jord. Gud Fader beröfwar hon barn,
lEsus Chrisiuö en droder och syster; Den Helge.
Ande et tempel; anglarna en medborgare; him,
mclen en inwänare; fcrsamlingen en lem; larare«
na frukten af deras arbete. Hon ar en basiliff r),
hwars ögon äro fulle af fsrgift; blifwer hon dig
förr warse, än du henne, sprutar hon stt förgift
pa dig, och störter i döden, som med rika mannen
hclnde; men ser du henne förr, an hon dig, drif,
wes förgiftet tilbaka, och henne sielf dödar; scisom
da ingen lefwer, som ej syndar, sa lat synden al«
drig undanga din asyn, at du ei ma undcrgahen-nes olagor. Str-d mot henne som mot din arga»
sie fiende; ja emot alla, som emot en; och emot
en, som emot alla; men aldrcmM emot hufwud»
synden, hwilken ar som Hills ondas faste, hwa-
dan han dig häftigast bestormar. Brack henne
hufwudet, sa strffingras de mindre. Hölt ingen
spnd ringa; mänqa smä droppar göra en stor flod;
mänga spaner, uptanda en storeld, manga smä la»
ster, förordsaka stor fördimelse. Wakta

i)Oynden är enhjertats sulitta, dcn hrlfwetcs drakans spyo,
lucifcrs krankande liiftiga siagg, liälenes dyg»
dernas fmswrclse, naturcn- undttgcing, dödlMö lön och
ft tort begttp af «lt vudt.
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wakra dig ock för den synd du slfi begärr
och sist änctrar. Den nyligast blef föriagad,kom«
mer garna först igen, och den du sisi mcd auger
afsträsside, begyuner a nyo för dig smickra och
ny lusta upwäcka. Ty syndsens fader djefwulen,
som med si-l dotter blefutdrifwen,kommer gemen»
ligen med henne igen, och hafwer anda fiere med
sig at nna beg irelser för dem staffa Wil du und-
fio yttersta förderf; fly för synden och satan som
alt förderfwa.

il) Xvardera dig högt, «ck wardera dig
ringa z). Högt, at du besinnar dig hafwa en
släl, hwilken til sin stapelse, är Guds beläte; til
citerlöslnngen t), Guds tjenarinna: til rättftrdig»
görelscn, Guds dotter; til utkorelsen, Guds arf«
winge; til iimeboendet, Guds tcmpel; til kärle»
ken, Guds wa'n; til trolofningen, Guds brud;
til uadens ing!Utelse,delakng af den Gudomeliga
naturen;til helgelsen, Guds paradis, ty ha>,s luft
ar med mamuikors barn. Di», kröpp, ar Guds
boning; dilw lemmar, Christi lewmar; du ar alt
derföre ädlare »fapad, dyrare aterl''st, miloare
Helgat», än du stulle bortkasta dig ät köttet, werl,
den och diefwulen. Köttet oreuar dig, wel lden
bedrager dig, diefwulen dödar dig. Lef ftrdenffulej efter köttet, mcdan du lefwer i köttet. Bruka
werlven, at ej werlden dig därar; tank pa satan,

I och
«) latom o< blygas at hnlla otz altfor ringa, emedan wi är»

sö dyrbare; cftnGud atcat op sa högt, at han utglflvic sn
Son for o».

t) Om du 11l nfwentyrs tror din Gkapare, h«n
byr du är, sa f.aga 2.» Aterlö>are. Euseb.



och akta big för honom,strid emot honom,sä flyr
han lfran dig som en ssuga, men siyr du för honom,
lagar han efter dig, som et le/on. Wärdera digringa: war liten at du ma blifwa stor; war intet,
at du ma blifwa alt. In ringare du är u) i dinegen, des större är du i Guds ögon. Ty den sig
förnedrar, han warder uphögd, ärodenAldra-högstas ord.

") H"fwa rikcdomar kommir i diu hus, lärdem ej komma i diir hjerra; bestrr dem, ar deei belirria dig. Intet l egemente ar olideligare,
on dä en tjenare bl:r herre, och pigan ftu; behält
ftrdenstul herrawäldet, at du ej blifwer en träl.Wilja de taga öfwerhanden, kasta dem ifrcin dig,som Socrates guldet i hafwet: ty det är bätlre,
at du nedzänker dem, an de dig. Wil du det- ej
göra, K'tt dem pa intcresse, sa wh-er kapitulet.
Den säd som utjas, samlas med batnad i ladan;men uplagdförderswas. Den rikedom som utde»las, förmeras; men imiehällcn, sörspilles. Ity
om du wil dnm häfwor förkoira, minffa dem;
gif den fatciga, sä betalar den rika; hjelp x, den
hjelplösa, <ä lönar da» dig, som ali hielp gör,dett
pa jordene jfer. Han ,?al betala din barn, hwaddu Hans barn gifwer, och stänka dig en ffatt hossig, som aldriq kan statcas. Et godtmätt wälsioppadt,,kakadt och öfwerflödande,stal han idittstöte aifwi. '?)Up,

u)Den cgna knrlcfen ar lcke nllcnasi dinKnfwudsakeliqe sien<
de,utan dcn fön.ämsie ibland al!a dina fundcl. Desw när»
mare koinmcr dn nuil Gud, in du iftaildiq ijelf. Ocani^urs:.

i) Laga at du gör wal mcdan du Icswef, om du wil lcfwatster döden.

130 Sömnlösa Nätter.
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t?)Upstl'ltt aldny d:n moryon«

dayen;ty det kan för aftonen annars warda,
an det om morgoocn war; förebar ej naaon oför-
nwgcnhet wid ullqdomen, at du ej aldeles blifwer
kraftlös wid äldren -). Kan du ej ga öfwer wa«
det om morqonen, dä fioden clr ringa, huru myc«
ket mmdre kai, du det göra om aftonen, da hon
öfwer bräddarna strömar? Förmär du icke upryc»
ka en sp.w telmng, huru mycket mindreet rotfast
trad? Hwem kau läfwa diq seger öfwer mangtu-
sende sy»der, da du underligger för naara fä?
Hwarftre wil du I.igga storsta bördan pä swagaste
hasten, och lkudda o»nwcindelsensswärastearbete,
uppä brackligaste alderdom? Derföre »)
dig, da dll clnnu syuda kan. Den som har lofwat
dig syndernas förlätelse, har ej utfast nädenes tid
til icrhclrdelse. Betank, ot hwad ifrän werldenes
bcgynnelse är ffedt och cmnu ffcr,det later den
Vllsmagliqe <ke, at dig til omwindelse
sä at de sc>liqe i himmeten, de i afgrun»
den, alla korsblirare pa jorden, alla wällusiige i
werlden, ei annat med de»as ezvmpel tala an del-
ta: gor bärtrmZ l?,'. De utwalda i paradtset sa»

I 2 ga:
Du bör snart aöra balttina,, esier du icke wct wiht din lifttld.

.2) Dc som '.!pstj«ta fin battri„g til döZssiunden, aro !,ke dcm
som samia , q ftda, nar de stola anträda en lang sjö-resa:
men komir.a den ftrfl idoa, nar de resc uturhamnen, oä ffep-
pet cz kan komma nt. Pa samma sält kan den som är stcdd
» dödssiunden, inttt göra det som han kundc / da han war
lcfwans>e och friif. viälic. Ble>l2

»)Gör battring du ar ft,st,sa lefwer du safer.^Casar.
t») Skjut icke up battringm, tilslut icke dönn, som star upen:

Se,nädenes gifware öpnar för dig, hwarföre du?
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ga: Ser uppa osi, wi hafwe.en liten tid haft mS-
da och arbete, och hafwa sunnit en stor hugnad;Syr. 5:35. De förtappade, hwilka ej til en el-
ler annan, utan til stora hopar, a'ro uti den Helga
Skritt anteknade, at du e, af et ringa tal stulleblifwa saker,man af obeffrifwelige starar des me«ra bewekas, de ropa alla med en mun: Wi a'rofört<irde i war ondffo,wart hopp ar ftsom stoft afwädret förstördt, och sasom en tunn fradga afstorm fördrifwen, Wish.B. s: > 4,' s. Korsba-
rare witna: Sill a'r den,som du, HErre,tucktar,
och lärer Konom genom din lag: at han talamod
hafwa mä, da det illa gär. Ty HErren ffal ickesa platt sorkasta eller öfwergifwa sit arf.Ps. 94:12,, 3,14. De wällustige betyga: Wi
hafwe syndat och olydige warit,dersöre hafwer du
med ratta intet ffonat, Klagow. :42 Efter da
b we saligheten och fördömelsen, lycka och olycka,
dig til bättre tankar styrka; sa tilstoppa ej din ö«
ron, som ormen för kiusarens riutan bättra
dig,dä annu tid är til blttring. Ntlyd hwadHer»ren siger genom Propheten: Hwar ar nägor,vm
han faller, den icke gclrna star up igen? Hwar ar
nägorsom willogar,den icke ga'rna kommer uppä
ra'tta w ''gen igen? 1er.8:4.E» Zammal syndare arswar at omwsnda, och en sen batring är sallan god.

14) Sök Guds nad i alla dma aarningar,om
du wil nöra bwad himmelen räckes. Hwad
slälen c) är för kroppen, det <lr näden för själen.

Utan
Du borde fäqna dg, om han uM för dig da d» klappa<
de, men »an uplater garna, ech du star ute. August,

c) Sasom twppcn dör< när han g-fwcr s,alen iftän sig, sHdor s>ä!cn, nir ho» förlorar Gud. August.
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Utansjilen, sr kroppen liflös; utan naden, själen
kraftlös. Om icke näoen 6) gar för dig, som en
wägwisarinna, förer som en ledarinna, befordrarsom en hjelparinna;<ir all Händel misihaNdel, gäng
undergang,resaförtappelse. Sa lycksalig en ma'n<
ni»?a är genom näden; sä olycksalig är hon utan
naden: genom näden är des umqänqelse i himme»
len; utan naden des lefnad at sitta i mörkret och
dödsens stugga. Genom naden är hon en para-
dis fogel, som swafwar i Hsgden; utan näden en
nattuggla,som wistas i töeklien. Genom näden
en trogen arbetareiwingärden; utan näden en
lätting, som star hela dagenfäfäng pa torget. Mat.
20: Genom näden e) frnn/>ig, som Dawid,
hwilken siui,ger: Om en här ssg emot miq,sä
ftuktar sig ända mit hjerta imet: Pf. z. Utan
näden klenmodig, som Adam, hwilkell sade: lag
fruktade mig, ty jaq war naken: i Mol.B. ?: 10.
Genom näden,smakar och ser,huru ljuflig HEnen
ör: Ps. ?4.9. utan näden, ftrlustar sig af syndens
orenhet,som swinct af tracken. Ccnom »atm d>izclig.,som en
NaMeer, veiare an snö, blankare an mjölk, ndare n» korall;
«ta» näden, förmölkad af swait.-ct Nädc,> uply cr själen, fö-
«r froppe», siyrer gcirniiMnia, stickar cderna, kropp och själ
pä nytt födcr,och til alt nodt leder,atöro!,e>l hura hwad HEr»
lenEudtalal/lhparia si; u>,'lata,at

sn »7. hä,der,a arbeta det godt är, Eph 4:28.fottcrna löpa pä HCl:ans buds wäg. Hon IHcr oh at älffa
,I 3 G».d

ch Ni hafwe mäen ting forntan Gods nad, igenom hwilken
wi sta faste, lefwe, rörae och bafwe wär warelse, utan hww
ken wi ligge undcr, astyne och fömas. l y?.

e) Utan Guds ftlekonimande, f'ljande och medwelkanbe nad
kunne wi intct aodt aöia; Guds näl» förckomwer otz, at
lvi welc det goda; foljer otz,at w> börje detgoda; werkar
»ned oh, <tt wi fullboldc det gvda. Berng.
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<3ud?ftvcr alt ära, ty han är AroresKonu>ig,Ps 24:7. 3ft»rer all w-shet, han är sjelfwa Wishcten; ösw?r a!l rikcdom,
V«n är det högsla Goda: öfwcr alttina,, <y afhonom, och ge«
«om honom, och i honom uro all tii:g. Hon werkar trona,
hwisset cj mindre är, an hafwa stäickt 03 Fiälsarcn Chri«sium at tto uppa. Hon uppeh.iller kärlcken, hwilket äfwensi högt nädewcrk är, som uppchÄla nimmel och joro. Honhaudlar mcd oh, som en trogen läfare, hwilkcn icke allenast
hjelper de:i kranka til hälsan, ulan ock söc tilfallaiidc kranl-
l;ct förw>nar; hon helar wnra sar gci.om lEsu he«liga Sar; det arga wastide, och dc, lu>
sian straffar i otz, och qifwcr kra/t emot dem kämpa. Hon
är en stattmästarinna öfwer de sogahimlasfatter: h?n öpiar
hjertat och lägner dem dcrin, och scdan förwarar och bcseglar
dem, at de ej forloras. Hon be?>arar otz uti salighe.ens
siand, lika som med w,ckt och bcsattnmZ,at wi lryg,-
ge blifwa. Hon bcfal, ! ickc allejasi änglama om otz, at be>
wara oi pn alla wamwagar, och bara otz pä hl'nderna,
at wi ickc siöte w.ir sot emot stenen; u!an är ijelfwcr en
eldsmur, omkring lerusulem (sinä utwalda,) är der inne,
och bewiser sig härliga der inne. Ar al.si Guds näd och
des hafwor,hjelmar at otz bcwara; wingar at upföra;klenodicr
«t'i'ika göra; wälsignad dagg,at ftug hjtNsiyckande
läkedom, at karffa >,öra! ädla smycke, at pryda otz! gyllenc zäd<
jor,at omgj?! da otz. Hon ock til Guds bcl.Ue, draget
ir,cd den Helge Andas pentsel,tilänl,l«rs s,lädje,wcrldenspn)d>

' n>,d / och til en undcrsol, <>t lysa ibland Skaparens härligajle
trnk pä iorden, är för siälen, hwad diamantcn är i rin-
pe!, och solcii p.i fnsict,sa at en siäl bcgafn?ad med nad,är myc<
ket prsrt gare an dufvan, om fwilken Dawid talar: hwars
wm,iar Uimina stm silfwer och alittra som gnld, Ps- 6z: »4.
ja, sä pMn, at om hwart blomsicr wore en luvin, hwart
sandkorn ei diamant, hwart ljns cn sijcrna, är hon dock här-
liqaie. Näde» är «D magnet, som själen til Gud, en
lifscns som leVrr henne upat, pä det hon stal undwika
helfwctct, Ordsp B 15: 24. At en sidan haf<rer vara»
dis öflrcr siz, mi siz, »rerldcn undcr sii, och är e>«
fiatt, för hwiike» himmelen är fönvarad lii siallkammar, at

dlr
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d« mcd lMighet, uti ewighet, gläittsa, at hon kan säqa on«
sig, so.n dj hon fädt Zebulon: hafwer wäl försedt
mig, > Mos B, 30: Och mcd Salomo: Nad nr b>ttte
än g.,ld, Ordso B. 16: 16. Derföre o monnista, sä högt dl»
fcuttar för sa högt ftukta at sivlova naden.

Sok »Zden i nädenes rike, at du mä ärfrva salig»
het i arones rike *).

*)Dcn är lycklig ibland alla, stm ansirtror sig och alt sit 8t
Eud allena. Ty dcc gör fyllcsi til salighctcn at loka och
aljla Gud.

l.Ack, ack,etändhet! 2lck, obetänkt tanka, som tänk«
ej wet; Din uselhets lefnad är blott en minut;

Som straxt, när den börjat, här tager sit stut: Hrvar
dag dig det larer, och ändtelig ster. Du blir här ej mer :,:

2. Act lif utan lif! I döden du lofwar dig ewighet»
frid. Du lefwer bland döda, som du ej skull' dö, Gch)
dör at du i yttersta nöd; Ly den ej rätt lefwer,
da han lefwa far, Han lifwet ej nar :,:

O wett utan «»ett! Du täckas rvil werlden, gör sjclf
dig förtret. Du roankar kring jordenar sjels dig ej när.
Du tjenar här andra, dig sjelfwan fsrrär, Men far dock
«j mera, än mun full af jord.För alt hrvad du gjort :,:

2lck oidig ld!Hur' illa anwänder du salighets tld?
En jo.dklimp du söker, men himlen sörsmar, Din salig»
het lemnar, förderfwet airar, Vesinner ej ändan söri:
«n du far hän, Lil ewigt rländ' :,:

5. Beränk da i dag, At sakert sa lefwa ej tager mer
lag: En ewighet »alkas,som är dig ,»ll nar: Ehwad
du här handit, dec finncr du der: Dit tradet sig bö»
jer, der faller det ner, Ej reser sig mer. :,:

6. Hetäok hwad wil ste! pa timelig gladje gnr ewig»
het» we: En nd utan tider, ja ar utan matt, Anta»
ger der alla, som ej hafwa gätt, pa wägen til liswetMsom dä är försent, och bli,n»er förment :,:

7. Rys, fasa min sjalzEu matk de fördömda i afgrun»
den qwäl. Som gnager, som tärer,men miet fortär,
En matk, svm ej lefwer, men sraier dock der;DcsplH,
ga begynner, men aldrig t«'r ewigt.eländ'! :,:



8. Ia der stal ock bli, «n did som stal lefrva til e.
wighets tid, Et lif som dör stundligt, men ej tagerstut, En eld. »tal ock laga, mett ej ssackna ut, Skal
blanna och fräta sjal, anda ochkropp,N7en ej fräta opp:,:

9. Ack ewighets qwal! <t> jämmers och plagors otalu
ga tal! En swaswelsiröm gar dem as näsa och mun; För,
dömelsens mörker d.rtjocknar all stund; 2lcr.' stjernan
af Jacob der aldrig gar opp? Förspillt är alt hopp :,:

10. Ond stank deras lucrt:Hjertqwaljande tankarqwal
deras fornust; Försträckliga djefiars förstrackliga syn,
Förstracker der's ögon, förmedelst der's pin', Der's öron,
gör's döswa af rytande lat, Landgnislan och grat:,:

li. Ly les altid wal, FörgloM ej at stöta din adlastesiäl: Den dör intet illa, som wal lefwat har, Godt lef,
werne altid god ändalyckt tar; I döden far lifwet, med
lifwet stor frögd, I paradis hogd. :,:

»2. <l), salighet stor!Som star uti ewighetsblomman»
de fior; Ej wandlar der sol ellermäne mer sten,Rattfär<
dighets Solen der lystr allen: Din ar der begynna en
grönstande war, Som aldrig förgar.:/.
. 13 Ditt öga det ser,Dcn salighet lEsue sin helgon
beter. Des boningar glimma af härlighet full. Alt öft
w-c förgylde med arones gull, Den blomstrande tidett
upsristar din luckt, med tustndfatt frugt :,:

14, Din mu» blir föruögd, Instamma med ängla-ba«
suner i högd; Ej kränker din öron der grnt eller pnst.
De saliga stämmor du hörrr med lust,Somsjunga med
glädje och klingande stall, Bland belgonen all :,:

!<!. Stor ära du far, tTar du i Rattfardighets pryd>
naden star.med krona pä hufwud och palm i din hand,
Och Brudgumen lEsus dig tager i samn, Och förer si»
brud som en alantsande sol, Lil härlighets stol. :,:

16. ÄH, lEsu! gis nad. At wandra din wägar och
följa din rad, 2lt winna den kronan som du har upsatt.
Dcc ewiga litwet, den himmeistä statt; 2lck, lEsu, full,
borda min önstan och tal, I «rones sal. :,:










