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Näd och Frid af Gudi warom Fader
och Frälsaren lEsu Lhrisio rvars
med dtg, min kare Lajare!

jag närwamnde korta Anledning
tll cr jiadigr Umgänge med Gud
t.incker dig"i handerna gifwa, fö«
rekomma Mig genast twanne siigs folk, HM-

ka härutinnan ifrän rcltta medeiwagen ock sanningen, antmgen til höger eller wansier, afwika. Den ene, insöfd i f.kerhet, inbillar
sig hafwa hwad han intet hafwer, och pä sädant siltt aldrig kan fä: Och den andre, för,

sänkt i

klenmodighet,

ftukmr sig hafwa ftrlo«

hwad honom icke ar ftrtagit, och kan pa
detsättet, om ban dernt.nnan ftrblifwer, och
intet af Evanqelli löften läter sm draga til en
sann förtröstan pä Guds Nad i CbrPo, tundra den kändara kraften och trssiande kanstan
af det goda, som han redan (fastän owetandes)
öger, och högst önstade hos sig finna. Den
ene tror sig sta i n. d och forening med Gud,
och ftrtörnar samt bekrigar honom dock alla
cgnablick; den andra tal,ke> sig wara förkastad
ifrcn all frid och wanstap med Gud, och Gud
ser dock med aldraömmaste hiertelag pa honom.
Ben ene rolar sig at tala ofta öck dagOgen
med Gud, och wander dock
til honom,
*2
och
rat

Föreral.
och hörer icke et ord hwad Gud sager, utan
karliga samtal med de för«
HZUer
kreäturen, samt alla Guds fiender;
den andre tilstoppar sinä öron. täcker sinä ö«
gon för alt det f^rgangeliga, och lingtar en<
dast höra och Gud, men tycker dock Gud
halwa bortwändt sit ansigte och tillycft sinä ö«
efter Gud
ron för honom, ropar och
stadeliga; men wcker, honom hwarken willa
höra eUer swara sig; der likwäl Gud ouphörligen talar med en sadan sial aldlak.irast, och
hörer, ia ock r.i'knar des tärar ock suckar Den

se

ene haller sig nog sticlelig och wirdig at tala
med Gud; den andra stattar sig owärd, at
jorden honom stal bära, mindre fördrisiar sig
uplyfta sinä ögon til himmclen. Bagge deZe
nu wida: bägge wika, fastän pä olika sätt,
sila
ifrsn sanningen och rätta wclgen. De förre
<iro de werldstiZr ock köroliZr finnade; de st»
näre äro de arme anfäckrade och klenmodlge

slälur.

lag framgifwer har en kort och Zrundelig
underwisning til et stadigt Umgänye och sam«
tal med Gud; men huru stickelige stola de dw
til wara, som hwarken kanna eller med alfwar
söka Gud? De d«H nalkas bonom med si«»
mnn, «och heora Mnom med fina lappar,'
men deras hierrän aro längr ifrän honom!
stg tänna Gud, men med FeeDe der
nmnarna cher förneta. Eller pa andra fi<

dalN Hum stola de twifwelaktige och mi«ttö«

stanv<

Foreral.
siande hiertan fä smaka trösten af Guds liuM

Za närwarelse och faderliga hiertelag, iä lan»
Ze de icke wända sinä ögon til Nadastolen lE'
Chnstum, utan'anse Gud för enstadigt
ftrsträckelig wreder domare?
Hwad nu <) de förra angar: sä mage in«
M uppcni,'nru
z>nl>are trösta sig, wid
sixa af blotta wallan öfivade böner, sanger
och andra mwärtts korko seder, at de derwid
hanva samtal och Umgänge med Gud: ty om
sadana heter det, Joy. h:
"Gud hörer icke
"syndare, utan den
är Gudfruklig och söl"jer Hans witja eftcr, honom hörer han.
"Kötsiiqit sinne är en fiendjfap emot Gud,
"efter det icke ar Guds Lag underdanigt, icke
"kan det eUer. la, de kötstige kunna icke
"wara Guei'tacke Rom. 8: 7. 8. Och den
"der alstar werlden, i honom a'r ickeFadrens
'Mlek Job. 2:
Gud ar ka'rleken: och
°'den
blifwer i karlekenom han blifwer i

sum

som

«.

<

som

"Gudi. och Gud i honom i Jok. 4: ,6.
"Hwad lvi hafwe
sedl och hördt, det förkunnom wi eder, pä det ock I ffolen hafwa s'l«
"stap med oh, och wart sälstap ffal wara med
"Fadrenom och Hans Son lEsu Christo.
''Gud är et lius, och inteWörker är i honom:
"om wi säge otz hafwa Mikap med honom,
wa,ldrom i mörkret) da liugom ws, och
görom
icke sanningen; men wandrom wi i
liuset, da hafwe wi sälffap inbördes i Joy.
':
3.5.6.7. Derpa wete wi, at wi kännom
*

3

"h"'

Förecal.
"honom, om wi halle Hans bod.

Den

som

jag kinner honom, och häller icke
bod,
"Hans
han är en liugare, och i honom
"ar icke sailningen. Men den som häller Hans
"ord, t honom 6r sannerligen Guds karlek fnll»
"komljgen: och derpä wete wi, at wi ärom i
"honom; denoersäger, jag blifwer i honom,
"han stal ock wandra säsom han wandrade i
"säger:

loh.

2:

~

;?.

Betanker da, med hwad för troget och
troende hjerta en sadan kan tala med Gud,
älffeligeFader, som ännu icke i en
säsom
botfardighet
smin
och med den sanna trona har
omfattadt och anammat Guds l,ad i Christo,
och a tsa ännu icke hafwer Chrilii Anda, jom
V?irnar mcd Hans anda, der han ar er ratl
rspar?ldba kare
Gllds barn, och i
Fader; utan om sadana lyder ännu Christi
utsago, af loh. 8. I aren af den fadren oiefwulen, ty des geruinqar gören I. Hmu
Wilja da detze kalla Gud sin Fader, och lasa
et enda Fader wär lom ast i
Huru
wilja de ropa til Gud i himmeten, de der icke

sm

hafwa et himmelstt/ utan et jordistt sinnat
hierta, och icke med Paulo kunna siga: Wär
umgän.qelse ar redan i himmelen, utan twärt
oM/ pa jordene föra et dicfia eller blott jordistt
och werldsiigit smnat lefwerne?
der icke
sra, Helga och <Wa Gud, utanDewanhedra
ban« Namn, mcd alt m leiwe ne; halla
km för sin gud, ara och cllsta werlden, lata

Föreral.
sig intagas af ögonens och kötsens lust, samt
tthögfardigt lcfwerne: hafwandes saledes ic«
ke Gud«, utan jatans och werldens rike uti

hiertäne och sasom syndenes trälar söka
sma
detta mörksens rike alt mera at upratta, för-

kofta och stadfasia; görandes uti all ting de»
egen och ickc Guds wllia; och i samma
onda bade söka och förtara sit dagellga bröd;

ras

som

är en
fortfcira natt och dag med honom,
mandräpare af begynnelsen, at hata, förfölja
och aldrig sörlära ftn arnia nasta; deraf de

ock alia ögnablick störta sig sielf i fresteljer,
och af sinä onda lustar snärde och öfwerwundne warda: sa at de afwen pa stutet, i sädant
sml,e och pä sadant satt, aldrig kunna frölste
warda ifrän den onda och alr ondt, utan fa

som

del och ewiq gemenlkap med den,
de i he»
la
lifstid tient, a'rat och omgäts med. O
et försträckeligit Amen! .Hwad a'ro dä alle sä«
danas ceremonialiffa munplappringareller för»
menteböner och samtal med Gud? Ack! en idel styggelse inför honom- Han säger til dem:
Wi tager du mit förbund (lieml. at kalla mig
Fader och nämna dig mit barn,) hwi tager
du detta mit förbund idm mun, emedan du
dock hatar qll tucktan ochbarna-aga, och wil
ej lefwa efter min, utan efter din egen wilja?
Det a'r ingcn blilld Hedninge, som icke
wet en Gud wara til och den bsra tilbedjas;
me» efter "de icke atta hafwa Gud i kansio,
"icke ära, tro och lyda honom, säsom e»
4 "Gud,

sm

sa

FZreeal.
"Gud,

sa

hielver dem deras blotta Herre,

"Herre ropande alsintet;" utan de fä til swar:

"Sannerligen jag känner eder icke". Deras
bön gar ej af den lefwande trona, som, grun«
dad pa Clmsti förwiirfwade rätftlrdighet, ckr
tverkilnde genom karleken, och ckr altsa idel
sylw och styqgel!e inför Gud. "Den sit ora
"afwander til at höra (lyda, göra) Lagen,
"Hans hön a'r en slyggelse OrdPr. 28: 9. Her»
"ren <sr längt ifra de ogu aktiga, men de rat»
"fardigas bön hörer han Ordsrr. 15:
"en beder/och sterbanl>ar. huru ffal Herren
"bölchöra honorn? Den sig twär, nar han
"wid en dödan kömmit hafwer, och kommer
"äter wid honom igen. hwad hielper honom
"Hans twagning? Altsa ar den manniffa,
"som för sina synder fastar, och syndar ju altid
"igen: Ho stulle Hans bön höra, och hwad
"hielper honom Hans fasta? Syr. 34: 29. 50.
sager ock Gud om siwana bedja3 1.
re och deras förmenta bön: Min Siäl hatar
"edra'nymsnader och arstider: jag är ledfe
"derwid, jaa arkar icke mer lida dem. Och
"om Icln utrckcken edra händer, sa bortgömer
"jag dbck min ögon ifrsn eder; och omlan
"mycket bedjen, sa hörer jag eder dock intet/
"Es. l: ,4. is. Haf bort dina wiwrs buller
"

'.'ifrsn mig: ty lag arkar icke höra dit Psaltare,
"spel Amos 5:25.
Men hwad hindrar da, at de icke warda
bönhörde? "Eder ondsta ötstiljer edep och e«
"der

Föreral.
"der Gud ifrZn hwarannan; och edra synder
"göma bort Hans ansigte ifrän eder, at I icke
"hördewarden Esa. 59: 2. las widare til ,6.v.
Huru ffal man da komma til sädcmt säl»
stap med Gud? "Nalkens Gudi,
nalkas
eder.
hlnder,
syndare,
Rener
edra
"han
I
"och renser eder hierta I ostadige. Warer e«
"lande och sörjer och gräter; edert löje wänds
"fig i grat, och gladjen i sorg. FZrnedren ö»
"der för Herranom,
stal han eder uphöja
"lac. 4:8.9. Begiorder eder ssnnes länder,
"och warer nycktre, och satter fullkomligit
"hopp til den nad,
eder tilbuden warder,
"genom Christi uppenbarelse,
lydaktig
"barn; och ställer eder icke
tilförende,
''da I uti fawitffo lefden efter begarelsen: u"tan efter Konom,
eder kallat hafwer och
"helig ar, warer ock I heiige uti all eder um»
"gangelss 1 Petr. 1: lZ.:c. Weten I icke,
"at edar kropp är dens Helge Andas mnpel,
"som är i eder, hwilken I hafwen af Gudi,
"och aren icke edre egne? Ty I aren dyrtköv"te; derföre priser nu Gud uti edar kropp och
"i edrom ända, hwilka Gudi tilhöra Cor.
"s: 79.22. Drager icke uti främmande ok
"med de otroqna; ty hwad hafwer rätf<lr<
"dicheten beställa med orätfardigheten? El«
"ler hwad delaktighet hafwer liuset med mör«
"kret? Eller huru förlika sig Christus öch
"Belial? I a'ren lefwandes Guds tempel,
'Uom Gud sager: lag wil bo uti dem,och

sa

sa

som

sasom
sasom

som

-

5 "waudra

Företal.
"wcmdra nti dem; och jag wil wara deras
och de stola wara mit folk. Derfö"re .qär ut ifra dem, och stiljens ifrä dem,
"säger Herrcn, och kommer imet wid det o"rent ar, och KlB. sä ffal jaa, undfa eder:
"och wara eder Fader, och I stolen wara
"minä söner och döttrar, säger alswaldige

"Gud,

Frälsaren sielf sager:
"loh. '4. Den mig äissar han warder hal'
"landes minord, och min Fader och lag ffo,
"la komma och blifwa boendes när honom".
Med et ord: Här fordras en sanf.n-dig
omwändelse ifran werlden til Gud; ifran
mörkret och kötsens qerninZar til liuset och
Andcms ftukter. Wi mälte korsfasta wart
kött, samt med lustar och begärelser, sasom
de der Chrisio och icke werldene tilhöra. Wi
öre i färsta fallet afwände ifrän Gud, och
med wara sinnen bortwcinde til alla. ffapade,
"Herren2Cor.

<:

14.

förgangeliga, fäfangeliga ting. Wi hafwe
intet gerna umgange med Gud uti wärt bierta, ntan löpe hit och dit ler. 14: 12. Cap.
n: in. m. Derföre mäste nu wara sinnen
samlas tilhopa ifran werlden och krectturen,
hanga sig wid, och wandas om i'
som tilde Gud,
som i wara hiertan wil hafwa
oen
boning.
Och hartil hörer en helt ny fö,
sin
förnyelse
til alla wara begarelser,
detse och
hug, sinnen, och at aterfa dcc lif, <om i
Sudi är, hwariftän u?i, Fenom lllstar i
wlUfarelje äre aftomne. Drif ut alia sä«
dana

Föreral.
dana köpare och saljare utur dit hierta, som
warder det Her°
bör wara Guds tempel,
ranom et rätt bonehus.
Altsa mäste da hiertat först renas, om
man wil komma til sadan härlig gemenffap
mcd Gud; ty allenast de renbiercadc oH
heliFe, och inga andra, skol,, jc Gud Mach.
5. Ebr. 12:14. och at de saledes, säsom ra't«
te barn, moge knnna tala och omgas med
sm himmelssa Fader, hwilket ffer i Henrittä, rena, samia och lefwande trona pa Gud
och Hans näd i Cl)risto.
Enoch war den förste, som nti Skrift
tcn fadt witnesbörd om des heliga wandel,
och at han deruti!?nan hade med Gud en
stadia, umgangelse, w «rdt ocksa förty uplagen
ti! Gud; at lefwa i ewigf himla sälssap med

sa

sinomSkapare; ty sä lyda orden egenteligen
om honom: han rvandrade uran arerwam
do ellcr oast neligen med
hade en
stadig umganaelse mcd
Äfwensä heter
det ock om Noach/ at ban war en fr<?m
man ocb fuUkomlmen, och forde er Gndeliyr lefrverne. Sammaledes lyda orden om
Abraham sälunda: Wandra stadse för mir
anfigre, eller, lar din wandel stadigr was
ra för minä ögon.
Hwad fördenfful i denna korta Anledninyen talas om Umgangelse med Gud, sH
stttes härwid redan forut til en fast grund,
« den,
wil plaga et stacigt umgange

som

mey

Fsreeal.
med Gud, han maste först, genom Hen lef,
wande trona ps Christum och fireningen i
honom, wara Guds war himmelffe Faders
barn> pä det ju ingen uti scikerhet ma indil,
la sig det hafwa, eller förmata sig, det egenkraftigt söretaga, med mindre han juförst
haswer fätt witnesdörd om den nya födclsen,
eller winlagt sig om at bekomma Guds nad
och barlmffap i Christo. >
Men hartil kan ingen msnniffa komma,
om icke Gud först gor dcrtil begynnelse; äft
man ez eller kan nagot bidraga til
wen
naturliga
sil»
asteift och födelse. Dock läter
Gud icke eller manlnsk n härutinnan nagot
fclas,
tienar at hielpa henne til

som

som

sam-

ma näd.

I sielfwa kallclsens ord ligger redan en
dragande kraft til trones upwäckelse och kal»
lelsens lydaktiga föllelse.

Herren befalte Abraham han ffulle gs
sit naturliga fadernesland, ifrän siägt
och
och utur sin faders hus, med
widhckngt löfte om sm rika wälsignelse; ja u«
tr Hans sad at walsigna alla siagter pä jor«
delle, "Detta löftel anammade Abraham i
"trona, och genom trona wardt ban, efter
>

utur

"dens Helge Andes witnesbörd, Ebr. n: 3.
"Guvi lydig, dä han blef kallad". Altsa
försakade han sader. si 'gt och alt: och i det
han, af tro och kirlek til Gud, försakade
kärleken och lusten til alt annat/ blef han i

Guds

Föeetal.
Guds wänssap och barnastap antagen. DK
blef Adam l egenwiljan) i honom död, och
Christus i honom lefwande, samt han rat«
fardig och et Guds ka're barn.
Saledes befaller Gud och war kckrt
lEsus Christus, at wi först ffolom
göra bot, eller ändra wara begär och sin«
«en och tro Evangelium; derpä lafwar han
himmelriket, som ingen ärfwa kan, utan de,
som a'ro barn i Fadrens enfödda Son. Här
fordrar CKrPus, at wid sinnets cindring,
wi med Abraham ffolom afiägga och försa»
ka alt e«zit, det är, alt syndigt medfödt, och
alt hwad orent af naturliga födelsen wid ost
läder>, wär egensinnighet, lusta, ära, egennyttighet, karlek,samt fader, moder, broder,
Wer,:c. som wil hindra 06 ifrän Guds kär»
lek och des umgange; och ännu fast mera,
födstoorten, werlden, med des lustar; och
veremot antaga Guds nad i Cbristo, samt
tro, at han är wär rätte Fader, och wi Hans
rätta barn. Göre wi nu det, warde pa den«
ne kallelen trogne, och anamme Herrans
löfte med trona; blifwom Guds kallelse i or«
det ydige, och gam ut ifran otz sielf, frän
alt som ar wärt eget eller werldene tilhörer,
nemligen med wärt hierta, at det derwid ic»
ke blifwer h>''n.qande; si sa dör Adam efter
hand i otz; Ct)ri»ms warder da i oh lefwan«
de; och wi wardom i hon m, och för Hans
stul, Guds kiire
af Gud; födde. an.

drade

Foreral.
drade til hierta, hug

och alla sinnen, tan>

kar, athafwor, ord och gerlungar. Det är
hwarom den heliga Skrift talar, at de "trog"ne äro födde pa uytt, icke af nagor for"gängelig sckd, utan af oförgangelig,
a'r

som

"lefwandes Guds Ord, dct ewinnerliaa blif»
"wer, och ar predikat ibland ost om Chnsto
"i Pet. i: 23. 25. 1 Cor. 4: 15. lac. i:
">B. Gal. 4: ,9. Philcm. 10." Sama»
ste wi fördenssul, geliom ordet, af Christo
warda födde pa nytt,trogne och Guds barn;
dä sager Gud:Wandra städse för min ögon

sasom mit barn.
Herre war Gud
sa a'lssat hafwer,

och karaste Fader, foM

at du gifwtt dm enda
Son i dödcn för otz,
otz ocksa igen,
at wi mage hemkomma ti! dig, fö wele wi,
dine ratte barn, tienä, alssa, prisa
och lofwa dig utan ända. Amcn!
Hwad nu 2,) angär det andra folkssaget,
som
sieiswe ftrhindra sig ifran Gms a!dra«
linfiiqaste Umgänge, nemligen de ncderstaqne,
anfäcktaoe och högt beknmrade siälar? Sä
sades, at de icke woro sa sicrran iftänGud,
inbillade, utan at Gud stadigt ta«
som de sigumgäs
med dcm, fast dc det icke
lar och
kuuna fe, tro, höra ellcr märkä. Med deM
siar ej eller sa illa til, som de siclfws cller
ock cmdre sig om dem inbllla. Dock emedcut
de afw''N dindra sig ifran delta barnsiias al,
lttliufiiMte fortwliga umgänget med Gud. och

sasom

iftän

Företal.

som

iftän stera

andra, Nädcffattcr,
Chridem förwarfwat; sä är ock nödigt, at

smstil trones
de

frimodighet och stger mage up-

wuntrade och nprättade warda.
De mastc besinna, h:vad Cbristus til
alla sinä Larjungar saqt och siiger: "Eder är
"nyttigt at jag bortgar; ty om jag icke bort"gar, kommer icke Hugswalaren til eder:
När Herren en liten nd döljcr sig för dc si«
na, et litet ögnablick öfwergifwer dem, sä
upwackas de deraf, des mer trängta och längta efter honom; och när deras tro och beständighcc i karlcken sälcdos blifwer beprösi
wad, da fa de, i rättan tld, Tröstaren, den
Heliga Anda; hwtlken. de, utan sadan innerlig och alfwarllg lmigtan, som ar en troues hunger och den bcista och sannaste bönnl
til Gud, aldrig fingo, uti deras kallsinniga
"

wäsende.
De «Me ock betanka, at alle Helige,
hafwa mast gä genom denna mörka bedrösi
weljensdail,och at Chnsius sielf dem derMinnan hafwer föregadt; derföre mage de
ock wäl derwid

säga: Om jag an wandrade
i enom mörkom dal, frnktade jag mig dock
intet; ty du clst när mig, oin käpp och siaf
(Guds ord och löften, hwarpa jag mig stödler)

trösta mig.

De maste icke lata sit nuwarande befinnande intala sig om nägon obarmhertigftet

hos Gud, utan htlldze MvaGudi aran för

Hans

Företal.
Hans siora vbeskrifweliga nad och k.?rlek,som
sä oförticnt och t war största owa'r«
dighet bewisar; och derhos bespegla sig i an»

han

dra swagtrognas eftersyn, huru orätt och illa
de efter det blinda förnuftet, hafwa dömdt

om Gud och Frälsaren: fastlEsus war mit
i steppet, och bara han syntes sofwa, sa be«
gynte Lckrjungarne i den minsta faran genast
at ropa. Ack! hade de da alienast tankt pH

Guds allmagt och trokarliga Faders-hierta,
aldrig hade de da sä förffr.ickts; utan fast
mera frimodeliga ssungit: "N.ir jag dig haf»
fragar jag efter himmel och joro in»
"lver,
"tet, om mig an kropp och sial förMaktade,
"sa ast du dock, Gud, altid mins hiertans
"trösi och min del." Men det gär annu sa til
med dem swagom, nar lEsus synts et ögna,
blick borta, sä wilja de ej mer kanna igen honom, efter han underliga och owanligt ofta
uppenbarar sin ankomsi och narwarelse: Lar,
jungarne höllo hoilom en gäng för et spökelse,
dä han kom gangandes til dem pZ watnet:
tanker ocksa ännu mangen bedröfwaö
sum efterlsngtande siäl; hon antager ofta
Hans kärliga besökelse för nagot ondt och wi»
drigt. Dock kare siäl, inbilla och förestall dig
aldrig nägot omildt af den kirleks öfwerflö«
dande Fädren, sn lsnge du längtar efter ho»
nom och icke helt wil öfwergifwa honom Haf«
wer du ock en tid öfwergifwit honom;sä wandt
vM/ i lEsu nmnn, med den föUorade sonen;

sa

sa

2«ck

Föreeal.
gack i onqer och ödmiukhet med trogen bön
lildaka ti! nonom; han larer da wisierltqen

möm och omfamna dig

största
och
namn!' ,
ICstl
Tanker pa Christmn: nlr hau, uti det
oldranväraste nlstandcl snntes öfwergifmen af
sin hnmnMa Fader, talade och rovade hau

glädie.

)-ck! tw

detta i

med

dock til honom; mm Gud! nun
han
kallade honom ännujm Gud, da likwäl den
cwmmane wrcden brann öfwer honom, för
wara synders fful. O
trones ord:
Mm Gld! Fölc, du.detta, du a rme an Made siä!, och lwifla mg lunda.
Zlnteliqen, sa belrakra afwen harwid,'
utaangen hafwa bciunhuru andre af
nit sadana sinä höaa ainaklningar sa nvtliqe
och böqnödiqe för sia, at de, efter deras >ral
kamp, aldnq noa hafwa kunnat
derföre tacka dei, barmherliqa Guden. Hnkias
sade ww sin förloftninq: laq wil tacka Gud
l alla mma nfsdaqar fö«n?
David he>?rifn?er i den n6Ps.
et sadant sit stora clnu"e; mcn utbrisier delp n
>-

>'U

»-

r nlie

>?,

nlin

st

!, ty

Herren
si.il

gör tiq qodt; han hafwer uttaqtt minä

uwr dödenom, minä öqo» ifrän carar, min
<aq wil wandra för Herranom
Mi de lenvandes lande.
'
och huanvalelsens Gud trsste
eder, I
oc! klenwodiae; han qif<
we eder en frimodig/Anda; han starke eder

for mä f,i!!;

Företal.
swaga tro; förmere

eder kärlek, och uppehille
tälamod,
hopp
samt läte sit ansigte
edert
och
lysa, säwarder ederhulpit!
Nu! jag wänder mig ocksä litettil eder,
genom trona pa Chrtstum ären strwisI
sade, at wara Guds barn-och Christi mcdarf,
wingar; til eder, I enfaldige, och icke ti! de
redan hafwa mycken
walöfwade sialar,
nad och erfarenhet i Umgängelsen med Gud,
utgifwes denne korte och enfaldige Anledningen. Tager ock I, icke til nMyckes, at jag
nägot förut har om med eder talar. Jag tanker, uti en liten förberedelse, til eder och min
egen widare upmuntring, föreställa denna
war Umgangelse med Gud, genom liknelse af
wandrar med
fader ellermoet barn,
der, altid wistas hos eller om dem, haller sig
til dem, och warder af dem alstat, födt, stött,
ledt,fördt och dragit.

som

som

som

sm

Enar wi fördenfful, genom trona pä
Cbristum, are Guds barn wordne, sa ar
da Guds eqen kallelle och befallnincf den
til Umgangelse med ho,
forsta
nom; säsom wi ftdant af Äbrcchams erempel
och 6r äfwen til troen«
ha'r ofwan förmärkt;
pä
lika
sätt talt til Enoch och
des, at Gud
Noach, eljest Kade de wäl aldrig understadt
noga och be?
sig, at pläga med honom en
Ock genom samma
standig Umgangelse.
Guds befaUning i ordet upmuntras sfwen anuu alle Guds barn, at de mcd lust och förtrö-

sa

stan

Fcretal.
sian begifwa

siq i Umga'nge med honom. Der»
Cain, den

emot de ogudaktige göra lika
der, i sin ondsto och arghet,

rans

som
qick

ifran Her«

ansigte: Men biuderGud sinä barn handen, och saqer: wandra med mig; da räcker aler barnet honom sin hand igen, och O
ger: N)ija miF Herre dm wag, ar jag mä
rvandra i din <annmg. Hwarpa Herrans
lyder: lag rr'»! lrda diZ med min ögon.
börjas
da Umqängelsen med Gud, at
Hcir
hanqer
siq, med barnstiq tilförsigt och
barnet
beständig karliqhet, wid Havrens nävlqa och
söca löfte. Hckruti bestär den ratta
de Uma/mqclsen med Gud, da siälen har
kara Fader l Christo alt jemt str ögon; försig til honom om aU faderliq kcklek, om°
wärdnad och nad; tror at han icke aMiast i
andelig matto ssanker oh i Chnsto rMrdiqtll gudccktigi
het, frid, frögd, lif och alt,
timeliga
ock
det
tienar,
Man
i
bewisar og
het
uppehälle,
försorg,
faderlig
meddclar
ost
all
förlosuuilg ur nöd, samt bcstydd emot fall och
ofärd; ser honom alt stadigt pa ha'nderna, och
afbidar i all stycke des fayerliga nlsnelie, at
han wisterliga l ner qöra och halla hwao ha«
lafwat. Men ffulle da nagot komma i wä«
gm,
wil ftrswaga eller hamma delu:a
trösteliga tilförsigten/
tager barnet ärer
för sig des faderliga löften, och starker sig
dermed, ja kastar sig äter i des faoerliga

swar

sm

ser

som

som

källeks-armar, wid

sa

allayanda

pakommenoe
2 nod:

Föreral.
nöd: Medan du min Gud och Fader är, ditt
barn wil du altid wara när, af faderlig
godhct :c.
Säledcs hafwer et Guds barn
stadigt en trogen Umgängelse mcd sin Fadcr
i himmelen; minä ögon jc a!nd nl Herren;
han stal raga min for uru närer Ps.
25: 15.
Härwid är da afwen 2. en siadig Rär«
leks-Umnängclje: En fader älffar ju sit
barn; ja, mycket mer älssar war kara him«
melste Fader de sinä; ty han ar sielfwa kär«
leken. Chrisius sielf försäkrar osi: Fadren
kar, efter der "j haden
szelf bafwee eder
mig tar loh. 16: 27.
När uu et Guds
ban, förspörjer och förstar
Faders kärlek; sä älstar det honom igen. Nar Guds
karlek jil ol; blir utgimen i wara hiertan ge«
nom Nn Heliga Anda,
oh gifwen är;
upwacker
ja
den
en ren genkärlek til
sä/ dä
honom;
Guds Ande afwen dertil up«
muntrar H: Älstom honsm; r>s han haft
wcr forst älstar «st 1 loh. 4: 19.
Sä
wandrar da et barn i karleken til sin fader,
och des stadiga umgängelse ffer i ren och
liufiig karlck.
högaktad,
Inger, warder
des himmeistä Fader: Slälen hänger
sig altiemt wid honom, med innerlig bcgärelse och langtan at kuuna älsta honom alt
mer och mera:
fur fnst dr>.efter, at jag
honom far:a mä, jom jaZ cci farrad ar af
da
Lhnzio lOsu Phil. 3: ii. Man begär al,

sm

som

sasom

som

sa
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aidrig mer, at alffa naqot, som ka,l kränka
e>!er hindrä karleken til sin himmelffa Fader:
Slalen frögdar sig mer öfwer honom. a'n
at alla kreaturen och werldenes eqodelar:
glädje a'r henne sä sst och fulikomlig,
den
hon hanver nti denna sin Fader:
fom
Ingen brud kan hafwa sä förnoiligit umden' sialen,
gane,e med sin Brubcmme,
umgällgelse
mcd
Gnd nti
hwilren hafwer
karlek: Dcremot är henne aIZ werldstig frögd
illa lnktande, och hon kan ei fröqda fig i
kreaturen, annars ckn med frnktan och bäft
wan: Later den kare Guden henne marka
en ksrleks-wink, sa fattar hon honom om
halsen och kysier honom med barnstig wördnad, ja si'ller honom, til ftttcrna och tackar
honom hierteliga: Nar Fadren pröfwar
digt, at aga; kyner hon badc handen och w
set: Fördöljcr han sig til en tid, bliswer hon
llkwal i Andanom hos honom, och, med hiertans begar och trones hunger, söker sä law
ae, tildes hon ster sinner honom. Sadant
spörs icke allenast inwärtes nti sialen, utan
af henne utgä jemwäl werkelige kärleksprof
och betygelser: Sasom war kare Frälsare giorde altid hwaft Fadrenom täckt war loh. Z:

som

,

som

star i liuflig kärleks°um«
gängelse med Gud, hon wil och ma intet
göra annat, st» hwad honom täckes: Hon
häller Hans bud, af idel kärlek, och det ar
henne icke tungt eUer beswärligit; men twart

Mwensa en sial,

s

om,

om, ar alt det

som wil

Föreeal.
henne beswirlic»it och bittert,

draqa henne til owilia och olust e«
Guds wilja, och Kon arbetar med all
fiit, ar röja sadant af wiqen: Befaller Fa«
dren henne <Wa bröderna, sa bewijar hon
slg wara förder lfrän doden ril lifwer;
hon alstar bröderna i Johan. ;: 14. ja,
hon ar ti! sadan karlek des willigare,
alstar
som hon wet, at hwar och en,ock<om
den,
»om
han
fodde,
som
bonom
alstar
i
ar
l.
Biuder
honom
5:
loh.
födder af
Fadren henne den allmanneliga karleken, och
at älssastna fiender; sa gör hon ock det med
lust, och bewisar sig et rätt sin Faders barn,
da hon ar honom lik, som later sm sol up«
gä öfwer onda och goda, och at hon i intet
mal staller sig olndig.
Uti sädan karleks»umganZelse med Gud
da
ster 3. at barnet
fölier Fadren siadigr är,
pä
akt
gifwer
alt
hwad han wilochgör.
och
Man ser med förundran, burn et barn,som
fader, gifwer akt pä
är mycket ihop med
all Hans gerning, ord, athafwor, steg och
gang,
honom alt efter, sa at man ofta
kan se af
bwad fadrens handtwerke,
sysiä och lefwernes wis a'r; ia, sa
at ock et menlöst barn antager sin onda sa/
ders stemma art uti alla mal; som man, ty
wärr, ofta med suckar mäste se och höra.
Frägar man da: hwarföre gör du det?
i barnsiig enfaldighet: min fader gör

mot

sm

sonen

swaras

ss
sa.

Zir

Föreral.
sa beffassat i

werldene med
saker; hwi ffulle
ock icke i ttrleks-umgangelsen med Gud det
ftmma sig mwisil? Fördenzful siiger Chri«
stus (hwars förcbild och stadige Umgcingclse
med Fadren wi wäl matte altid hafwa för ö«
gon,) om sig sielf: Sonen ran inrcr göra af
sig sielf, uran det dan jer Fadren Fora;
«lc der Kan For, del gc>r ock Son<m. Der,
wid ster, om Fadreus förhällande emot So«
nen, brden lyda: Fadren älstar Sonen och
wljar donom alc dcr han gor,och warder an
wizandes honom siörre werk, an desie aro,
ar I ssolen undra ed?r derpa loh. s: 19.
O hwilka rätt hiertrörige och weder«
qweckande ord om karleks-umganaelsen med
Gud; ty de bewitna hltru, i en siik stt llM»
gängclse,
ocksa ju langre ju mera bade
märker hwad Fadren qsr, som ock beftitar
sig, at alnd göra honom det efter. Men hllr
mäste nödwändigt ögonen, samt deras lust och
försakclse, wandas ifran
begar, uti en
alla andra saker och kreatur, ja, ifran oi) sielf,
hela werldenes eller alla nninsamt ock ifraniedwänjor,
äregirighet, exempel
mstors onda
och förhällande, som intet kommer
mcd Gud, och mcd det som han
och wil
hafwa giordt. Man maste icke haröfwcr ga
til rads med kött och blod, eller det naturliqa
förnuftet, och all des werldsiiga wishet. Da
ltlrer Guds wägar sedän icke synas enom wa-

st.

det nu

naturen i ouda

och

goda

sann

?*
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ra

F'-eral.
ra galenffao, eiler yallas för oratt och löjligit,
at, ftsom w, r himme!lfeFader,äfwen älsta och
göra dem godt, som os; Kata Matth. s: 48.
Villen lirer da icke allenast alt jenitföl«
ja honom, man ockafwen 4, hänqa och hälla
r! G«d, med a!l rol:I benöisamher, sä«
som ec barn til Fader,
och icke lemna honom, cdlvart han ock ftemie leder. Marker
hon, at dan ock aär med sm enfödda Son in i
nwken wedenröda, kamp, bedröfwelse, li»
dande, ia, i sielfwa oöden; sa Wmuntras a'fMn hon deraf, scmar s.iart mod: och s''qer:
Om jatz a'n wandraoe i eiiom mörkom ldöddal, fruktade «ag inoch
tet ondt: ty dn äst med miq Ps. 2?. Hon
wandrar alt forl meo de.i kara Fadren, som
Isac med Adradam, dragcr siclf karles elden
och det söta kor-ens trä, oeruppä hon wil lä'
ta siq Herranom l)elt upofras; nnderqifwer sig
sa fu''!komliaei, nans p>,wil.a til dödsens bcmo,
Isac,
han,
faders ftrklarade
wilia, trwde uppa altaret. Talar wcrlden
och fsl,nlftct deremoi i »'dan tanka: hwad
batar det, at wi yattom Hans bud, och fö«
rom et stranqt lefwerne för Herranom Zeba,
oth Mal. 3? Hwao kail det bata otz,at wi

sm

sens

som

sm

löpe emot honom Job, 21: is.? Hwartil
tienar alt sadaili? O w.ind om: hwarföre
wil du wiga dia i en
nvär och mödosam
umgingclsemed Gud?
swarar en
«llkande M meo Rmhs ord: Tala mig icke

sa

det

Föreral.
det i smnet, c,t jag ssal öfwergifwa Herran
min Gud och Hans wilja, och wanda tilbaka
igei, ifrän lwnom. Dtt han gar. ditwiljag
ock ga; der han blifwer der bli wer jc,g ock.
min och mg arn<nlv! Gar hanmed
Gud
nng t döden, sa gar iag med, ock i arafwen
lcmnar jag honom icke; s' sant <om
lefwer: innen död ffal ,Wa o,; äl; ttsk.irlekm ar starkare a'n döden: "Ho kan stilja otz
"ifta Guds karlek, bedröfwelse eller angest,
"eller förstljelse, hunqer, uokenhet, farliqhet
"eller swerd? ,Säsom ssrlsswet ar, för dina
"stul wardom wi ds!>ade hela dcuen: Wi
"waldehäldne sasom siaktefar: meni alt det,
"ta öfwerwinne wi, genom honom, som otz
derpa, at
"alstat hafwer. Ty lag ar
"hwarken död eiler lif, eller Anglar, försten"döme, wÄdiqheter, eller de ting, som tilkom»
"m, ikola, euer böghet, eller diuphet, eller
"naqot annat kreatnr !?al stilia ifrän Guds
"kärlek,som är i ChristolEsu warom Herra.
Uti denna karliga Umgangelsen finnes ock
5. det aldraliufligaste wtnral. F,os de alssande är deras samral et af de storsta nölen: och
Men hafwer ej eller nagon
med Gud, sa ftamt hon intet plck>)ar med honom et förtroligt sanual, iaq meuar i den kara
vonen. David kallar det sins muns tal och

sa»n

Ms hiertans tankar inför Herran Ps. 19:,?.
Sa hörer dä en trogen och alfwarlig bön til
Umgangelsen med Gud,
et Mendteligt

sasom

?*5

-

stocke
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siycke deraf; och försiäs harmed icke allenast de
wanliqa va witz tid och stund cmordnade bö«

ner, hwilka ock af David blefwo förrättade;
han silger: När jag mig i säng lagger,
tänker jag pa dig; och när jag upwaknar, talar
jag om dig Ps. 6?: 7. Jag lofwqx dig siu w
for om dagen Ps. 119: 164. Afwensa föll
Daniel tre resor om dagen uppa sinä kna', och
bad instr Herran Dan. 6: io. Utan ock förnemligast förstäs harmed den stadigt warande bönen, efter Pauli förmaning: Hedjen
ncan ärerroändo 1 The§. s: 17. Hwilket
är en oupnorlig Menes längtan at kunna
tro pa Christnm, alsta och tienä Gud och lef<
wa efter Hans lag; säsom AuFustinus sä»
ger, i utlagningen öfwer Ps. 87: Din stadia
ge längtan efter det qoda ar en ouphörlig bö«
ne-rost. Wil du ej uphöra at bedja, sawand
ej ater at langta. la, aste trognas förfarenhet witnar nog''amt hiroM/ at sa lange de a«
ro begrepne i Umgangelse med Gud, och haf,
wa honom för sinä hiertans ögon, sä förblif,
wa de ock alt stadigt under suckan och böner,
sörnemligast innerligen, wid alla deras syssor
och förratningar; sä at när arbeter fordrar
en hel männistä och diup eftertallka, hon anda derunder uplyfter sit hierta til Herran,
eller när hon maste brnka alla krafter til en
saks utredande och werkstälning, hon dock
siraxt derpä försnnlar sig igen, och blifwer i
sm yuZ hos Herren;
en trolafwad brud,

sa

/

sasom

hwil-

För erät.
hwilken jemwäl da hon til kropven maste wa«
ra sierran ifran sm kckra brudgume, och med
allahanda förratninaar Welsatt, icke des min»
dre i stt sinne umgas med honom, talar med
honom isinä tankär, och behaller honom al'
tid i minne och lHngtan.
Si/ en sadan umqänyelse och stadigt
samtal fins de älssande andarne emeilan i na«
turlig matto; burn mycket mera ffer det med
Christo och den aWande Wen; w hwad um«
gcknge wore det, om man sutw tyst och stum?
Derföre blifwer dä et sädant Andans samtal
med Gud, nti des umqange underhalut ge«
nom medwerkan och bistand af Nadenes och
Bönenes Anda, hw<lken i de trognas hiertan
werkar ouphörliqa suckar; derpa Herrcu äft
wen a sin sida swarar wZr anda, aenom sin
Anda, med manaa sinä söta tröstesprak och
försakrinqar om
Nad, samt ock genom
werkelia hielp och biständ i nödene.
Häraf fiyter an widare 6. at i denne llm«
gängelsen med Gud, warder altid Hans

sm

ja kärliFen i akcragrn, nemligen

sadan

som

den i Hans Ord tilkänna gifwes; emedan det
Gudomeliaa Ordets betraktelse jemwäl ar et
hufwlldstr.cke af Umqanqelsen med Gud. Är
dä intet sialen bärwid stum och mällös, sH
är Herren det mycket mindre. Han qifwer
siälen sit Ord at betrakta;
snart hon far
det
för sig.sa heter det: Der är mins
Wäns röst Hög.W. 2: 8. Tala Herre, dm

samma

sa

tie-

Foreral.
tienare eller tienarinna hörer. Förmmmer
hon da afwen intet sa hlart Herrans röst, sa
heter det: ?lck ar jag yöra märre hwad Merten i mii ralar. Mcn sZ snart hon rosten hö,
rer, gifwer hon med alfwar akt derpä, och
Zetygar jemwä! öfwer Hans Ord sin lust, kar«
lek, frögd och walbehag: lag hafwer lust til

Herrans Lag, och talar
ncttt af Ps. i. samt hela

och
och sierestidcs.
alla lära otz, huru siälen stal i
derom bade daq
,

ly.

Hwilka sprak
Umgänge med Gud bäde tala och honom höra,
samt. Kalla Hans Ord i arewördmng. Wa«
randes ocksa detta enkanncrligcn dcrföre nödigt, pa det siälcn, i Umgängelscn med Glld
deraf mä wetä lkicka sig, at icke förwerka
ma näd. "lag behäUer ditt ord i mm hierta,
"KsL, pä det jag icke mä synda emot dig Ps.i 19.
Ack ja! det är afwen 7. ännu en hufwud«
sak, i Mstapet med Gud, nemligen en helig
wordnad «ch siadiF kärleks-frnkcan för dc»«
nom. Et walartadt barn blifwer gerna sä
wäl för sin faders Sgon,
ock/ i alt sit gö«
rande och lätande, ser fadren noga pa ögo-

sam-

som

nen. Afwellsa wil ock Wlen icke allenast hafwa inbördes sälffap.med Gud, och ei wistas

der han icke <ir, utan tager sig ock noga i akt,
at ei brr>ta honom emot, hwilket afwen eljest
honom. Förssulle uphafwa umgangelsen Medunderwisning,
denfful, nar David beder om
at kunna wandra i sanningen, sätter han der«
hos: Sehslr mir hierrä wid det ena/ ar lag
dir

Föreeal.
dic namn fmkrar Pf. 86: ii. HwilketGud
äfwen fordrade af AbrahM,: Wcmdra för mit
Vlnil.gte och rvar upntznclr ftom. Denne laran predikade dengamla'Tobias för fin son:
"Haf Gud för öyon och i hiertat alla dina
"lifsdagar, och tag dig wara, at du icke sam"tycker i nagon jynd, och gör emot Guds dud
"Tob. 4: 6." O.' et ffönt aftryck af den san«
mGudsfrnktan, eller wördsamme wandringen mcd Gud; ty deruti bestär del, sanna

Gudsfruktan, at man tager sig i akt, det man
intet jyndar emot Herran; säsom det stär tydeliqen annorstades: "Gud a'r kommen, at
"Hans fruktcm ffal wara för edraögon, at I
"icke synden Erod.'2c:
Tt! denncsheliga och barnssiga ftuktan,
l en stadig Umg.ingelse med Gud, kommer
äft
wen 8. detta, at sialen alt jemt mfrver abc
p« sig, och öfwerkigger wid sig
Ärdet
tM ratt hwad j q nu tcknker, talarsielf:
eller gör?
Ml min Gud det ock Kafwa? Mn jaa det
for honom
Kan jac, qöra detilCnamn? la, fast det icke i sig sielf synes wn«
otgt eller frdömligit, manne denne gerningen
eller detta salzfapet dock icke hindrarmig, at
stadiqt wara i umgniqe med min Gud, eller
ock helt gör mig dertil olkickelig, och det forItorer? Och säledes, gifwer snilen akt icke allenast pa ,lg och sil wcrk, utan ock pa ordsakerne, asseeiwerna och arten; noga pröfwandes
Nl hwad auda hou det eller det gör, om ftker,

su

ne,

Foreral.
ne, sattet ock medlen dertil aro Gudi behage»
lige. Och der hon förmärker sig icke hafwa
lvarit trogen hos Herren, man wärdslsst för<
gatit Hans närwarelie, sa inställer hon sig genast äter för des Ansigte, och der bepröfwar
bädetankar, ord och gerningar; anropar ho«
nom derwid: 'Atransaka mig Gud, och fa

Vepröfwa migochförnim,
til, om lag ar
jag
menar det: och
"huru
"pa enom ondom wäg, och led mig pä den e"wiga wägen Ps. 129: 23.24."

"weta

nm hiettä:

se

O! wa'l ar en sial, som sadan barnsiig
wördande och karligt fruktande Umaängelse

siadigt hafwer med Gud; ty hon later da
timeligit eller stapat ar, afwänalsintet,
da och söndra sig uran honom,stöntkroppen
med aldrig sä mäl!ga och stora, nödiga och
lofliga förrätllingar eller embets-snsior hade
at staffa. Et kärligt barn later aldrig sinä
leksaker (Kwilka aro des syssor) 'päintaga sig,
modren,
at det icke alt jemt kastar ögonen
ul,
alt,
ga
lemnar
om
det
henne
samt
och
henne;
följa
lekaudet
ia,
under
wil häldre
i minntt, at det
har det fader eller moder

som

sa

ser

sa

af sinä leksaker eller dxkor afbildar alnd nä»
gon at förestalla modreiis person, med dm
det talar och gör alt som modren mcd sig
plagar tala och handla. Si, sn gar det afwcn med et alffande Guds barn; den karli,
ga umgangelsen med
blifwer okrankt
mit under kreaturens losiiga brut och m)llan«
de,

Föreeal.
de, ty den kan ej tala eller tilistä, at

man

warder wid kreaturen fasthängande, eller i
deras kärlek förwecklad; utan fast mera tie«
nar all ting dem til bästa, som Gud frukta:
Kreaturens anffadande, lukt, smak, ähörande och andra nytt'ge bruk draga enom til
Gud;, han blir synter, känd och lofwad uti
alt,hwad osi strögon ochi hiertat förekommer;
man smakar Hans liufliqhet, röner des wän«
ffap och kärlek, betänker des ffönhet, saninng, allmaqt :c., sa at man under alt
dant kan i sanning saja: L.ikwäl blifwer
jaZ allestades wid d,F Ps. 73: 2Z.
la,
hela naturen,som förr drog sia'len bort,dra,
ger henne nu til Gud. Af de lekamliga ting
läter hon leda lm hug in pa de andeliga,

sa«

sn>m.a pa de osynliga, af de förg.lngeliga pa de ewi.aa; a'fwen
Herren Chri«
stus i liknelser af allahanda jordiffa och ut«
wartes werk och saker, ja, wid alla förefallande samtal, med sit erempel, oh det lardt
af de

som

hafwer.

saledes kan et Guds barn siadigt
i
förblifwa siilstap med Gud; men dock icke
af egen kraft,utan genom Guds nad. Dock
<lr ej meningen, som kunde man, h>ir i lifwet,
utan alt felande och fallande, förbliiwa i stadig wandei inför Gud. Wi se ju, at et barn,
som fast det ledes af modren, kan
ta och snafwa, si at om det icke siaose
hölts af modrens hand, stulle det göra et
Si,

far-

Foreral.
<a ifran henne

afkomma,fara will,
trotna, fclmt helt omkomma. Sä kunde ock
latt ste med den arma sillen, on» hon blir
ledande och tanker:
saker eller förlorar Gudsligqa;
ack! man far
jag stal aldrig omknll
ropa:
da
N.n'
du
altför snart
fördowe dit
anssqce, försmägtade Min siäl. Men der wi
icke drage uti ftammande ok med de otrogna,
at lefwa syndenes och lnstans trälar, och med
wara sinnen hafwa umgange med werldenes
förgangeliga lustar, utan gam ut ifrä dem;
sä hafwer man dell förmän deremot hos Gud,
i. at da man, under stadigt wakande ocy
umgcinge mcd Gud,betanker sit elande,
alla gudattighcteues hinder, och derjemte
jlfckar:
Fader, hiclp dit foster matta,
Som pa swaga fötter stär;
ligt fall,

sa

Mig wid

handen

nadigt

fatta/

Tildes llödeq öfwergar.
Led miq som dit kiira barn,

ej'fiend' i sit gam
Fär del hiettät fnarja, fa'lla,
Som Nl dopp va diq m> stslfa.
diq il.tet, jag
Sä swarar Herren:
diq:
«cke
af;
tn za>z ar din
"c'r med
Wik
"Gud; jaq styrker diq. <aq «ielper dig, och
yenom minä rät,
"jacz haller df wio
ylt

t)'xira »-»and E''.
»u.
O! hnru yecna wil költel reti, ost/ at
tänka ater pä de Eizyplljka tött-grytorna:

"sardiahets
2.

huM

Foreeal.
huru lätt kan man här trsda öfwer Guds
om icke Gud hölr sma ö»
gon öpna och wakade öftver ofi: men Hans
karlek til de sinä <lr sö st», at han icke later
dem gn efter deras köts lusta, eller rata pä
ond wag; utan ifrän alla fall och fel leder
och förer dem straxt til rätta iaen, dels jge,
nom innerlig öfwertygelse, dels och genom
in-och utwärtes tucktan och aaa, sä at de
mage sig mart betänka, och trada pä rckttan
bahn. at wandra ock wara i stadig Umgan«
gelse med finom kära Fader. "AfHerranom
"warder sadana mans gang frsmiad, och han
"hafwer lust til Hans wckg. Om han faller,
"warder han el donkastad; ty Herren haller
"honom wio handen Ps. 37.
Trötnar man, af mänmfflia. swag«
het; ss heter det: "De nnqlinaar warda tröt"te och upgifwas, ock de karffe man falla,
?.

(första dem,

»om trösta

va ehne krafter, för»
men de som wänta efter
"Herren, de fä en ny kraft, sa at de ssola
"upfara med wmgar, sasom örnar; de ffo"la löpa, och icke upqifwas; de stola wan«
"dra ock icke trötte warda" Es. 4a: 30. la,
han lemnar big icke pa wckgen, utan läter dig
«rfara samma hielo, som ganffa trösteligen
sinnes i 5 Mos. B-':; l. upteknad om Israel:
"I öknene hafwer du sedt, burn Herren
"din Gud, diq burit hafwer, sasom en man
"bär son, i allom dem wäg der I wan.
"drat

ständ och

sm

wisdom)

Fsretal.
hafwen intil des I nl detta rummet
"komne ären". Trösta dig widare af liknel»
samlar lam,
sen om den trognaHerden,som
ben i sinä armar och drager dem i sit stöte.
4. Rakar du i sara och nöd, klaga den
"drat

din himmeistä Fader: haf honom stadigt
med och hos dig. O! han öfwergifwer dlg
dig trösteliga: "Om du
aldrig; han
"gär igenom watn, wil jag wara nar dig,
"at strömarne icke stola dränka dig; och om
gar uti elden, stal du intet bränna dia,
"och lägan stal intet bita pii dig; ty jag ar
"Herrell din Gud, den Helige i Israel, din

för

swarar

"Fralsare" Es. 4;:

2.

5. Om wi ock, under sadan Umgckngelse
med Gud, mäste wandra genom den mörka
dödsens dal; sä är dock Gud när otz, Hans
Ords käpp och staf tröstar oh. "Lefwe wi, sä
"lefwe wi Herranom; dö wi, sä dö wi Her«
"ranom; ehwad wi lefwe eller dö, sa höre
"wi Herranom til". I lEsu jag här lef»
wat har; I lEsu jag ock hädän far.
Enär en Sjal nu satedes lardt känna sin
himmeistä Fader, och plagar et stadigt Umgänge med honom; da a'r en sädan lefwande
kannedom henne det ewiga lifwet; dä är ho>»
et rätt Guds barn; dä lefwer hon, dock icke
hon, utan Christus i henne; dä smakar hon
det sanna nöjet, försmaken af all ewig lycksa<
lighet. O! huru stulle hon da mera lystna
efter nagon jordist wgllust? Hwad tycke och

Föeeral.
hon fatta til näaon förgängelig ro?
stulle hon med den forlorade sonen kun«
Huru
na öfwergifwa si» klrasteFaders liufliga Umgange, och söka
yppiqa och fabegar ffulle

fangeliga mcknniffors sal»fap,samt lata sinä
lustar. de der
alle omsider
swina-draf? O!
huru kan den, säger jaq, som faot smaka
huru söt och liufiig Herren 6r, sedän finna
nagon lust och nöle i dedaraktiga werldenes
föruöjelser, de ware iig antingen qröfre, el,
ler sädane, som af somliqe hallas för medet»
ting? Säsom spel, dans, stckmtaktigt gacken, öfwerflöd och kraseliahet i mat och drnck,
lösaktiga klwer, samt allehanda wällustigä
saker och tidsfördrif :c. Ty fast en oförfaren
icke tror eller häller sadani för synd; sa borde
man dock fly och försaka alt oetta för den
onledmng; som de gifwa til de grofwaste
synder, eller ock för det oundwikeliaa förbin<
der, de ost göra at kunna komma eilerblifwa i sann Umganqelse med Gud; ja, efter
de i grund förstöra och göra et fadant UmZange och samtal med Gud helt omöjellgit.
De intaga wna sinnen sä helt, at de icke
ens lemna otz den rwgaste andatt, at til
Gud bedja et enda Fader war, mindre tillata otz en stadiqwarande iunerlig bön,
»al och umgangelse med Gud. Man klagar
!Men, sig ej hafwa andakt, och ej kuuna
valla tankarna tilhopa under sit bedjande;

af werldstiga
sinnen förlustas
förbytas uti

sam«

*"

»

men

Föeeeal.
men orsakerne dertil tror man ej, eUer wil
ssaffa dem af wclgen. Aro icke tankar och sim
nen redan upfyldte med lust til sa mycket wcll,
lustigt jordistt lapperi.. at man intet kan tän<

ka pä annat? Ingen kan tienä twa Herrar:
Christus och Belial sämjas icke tilhopa. Man
öfwar sig sa litet, at wilja hafwa lust i Her«
ranom, eller tanka pä honom, all sadan G
ning hölles för onödig; hwad under da, at sä
langeman finner behag i fafängeliga, wallw

siiga, yppiga saker och öfningar, man da hafwer en leda för den sota och halsosamma Um<
gangelsen med Gud/ och afwen dernl finner
sig sa oförmögen? la, ja/ äfwen oeraf, at
de mäste rätt gemensamligen och twhiertat om«
gss med werlden och des lustar, ja lyed sielft
wa diefwulen och des wäsende, hwilket dedocl
uti Döpelsen hafwa utläfwut at försaka, men
fangar i Hans snaror, fast
nu dock föras
de i sit förblindade förstand det hwarken tro
eller märkä; kunna de ock emedlertid icke fii
eller förblifwa i den ringaste sanna Umgängeb
med Gud, eUer bedja en enda behagelig
bön inför honom. Ack! sä ma dä hwar en
ewiga salighets fful ej längre
Siäl, för
twika eller twista, om sadana hinderliga
ker aro synd, och icke längregä derom, med
kött och blod til räds, utan fly desta förhw
der, säsom sielfwa diefwulen, medan de juför»
störa wart liufiiga sälstap med Gud, hindra
otz, at blifwa delaktige af Guds natur, och

som

sa

sen

sm

sa«

Föreeas.
til lif och Gudsom
Ty huru ar möjeli,
Pet.
git, at nsr folket hafwa sä mycken styggelse
i och om sig, Gud dä ffal kunna eller wilja
bo uti dem, och walwra uti dem 2 Cor. 6.?
Kan man ej annars pröfwa sit tilstand och

at undfä all den kraft,
aktighet timar

2,

».

känna sig sself, sä lare man at kanna sig af
'sit ulngsnges,fo!k; ja,sannerligen, lika söka
lika. Huru swart, ja omöjeligit det ar för
den, som trägit inlater sig i mangahanda o«
nödige umgangen med werlden och ogudaktm manniffor, at ocksa ända kunna pläga

Umgange med Gud, det tror ingen, utan
den,
i erfarenheten det ma'rker,daman
börjar trangta efter Guds närwarelse, och
wil öfwa sig deruti.
af dem oFudakriFom tommer od^gd, och den der rorer wid

som

tiZru han

bejminar

M deraf.

Afwensä,

den utan nödfall har salssap med ogudaktigt
eller werldfiigt sinnadt folk, han kan aldrig

fä lesum böende i sit hierta: I lika mätto
de, som äro sä förpickade pa det timeliga,
at de dageligen göra sig mer möda och ar«
bete, at ffrapa än mera tilhopa i werldens/
de kuuna Hfwen <a litet, i deras girighet,
umgas med Gud, som en kan wara tillika
bade hemma hos sig i ro, och i största but-

ler pZ torget.
Grunden til denna omöjligheten hos de
Zudlösa och säkra föraktare är, at sasom det«
ta anna folktt intet äro föode af Gudi, utan
3
*"

Förecal.
tan a'ro ifrZn sin nyafödelsesstand,kraftoch
werkan affalne, sa kanna de ej eUer honom
sasom en Fader,och mage sci ogernä umgas
med honom som et barn med en framman»
de Man.
Meu giswe Gud, at Hans barn icke <lsi
wen matte bemanga sig i mangananda sädana
saker och ftlstap af hwilka deras tankar war«
da förströdde, och at de, i deras swaga til«
stand, icke matte taga sig för stor ftihet och
inlata sig l onyttiga ting,under förewckndning,
dct wore allenast et tilläteligit förlustande, sä
ot oe deraf sa smaningom warda ledsne wid
den alfwarliga Umgcingelstl» med Gud och
kärleken til Hans Ordl
En gang mäste man likwäl med alfwar
werkeligen
uphöra, at umgas med sädana,
och
som Gud sielf förklarar för oäckta', werldenes,
dlefwulens och mörksens barn; sa framt man
wil fä salffap med Gud och Hans änglar samt
all hclgon. David ssger: "lag sitter icke
"nar de fawitsse mcknniffor, och hafwer icke
"umgange meo de falsta: lag hatar de on«
"das församling, och sitter icke när de ogud«
"aktiga". Derpä följer: "lag twär minä
"hander i o»?yldighet, och häller mig, Herre,
"intil dit altare". Sa mäste det wara: wil
man hafwa umgänqelse med Gud,
msste
icke allenast alt det werkeliga onda, utan ock
alt det, som det goda hindrar, med alfwar
uudfiys- Hwar och en battre stt wäsende i
/

sa

sann
bot«

Foteral.
botfardighet, och bemöde sig om Guds bar«
nastao, genom llya födelsen,
förbemält
är. Sä snart man da har lckrdt kanna Gud,
sin Fader i Christo,
larer man ingenstades Wdre wiljawara,än hos honom;
lika som afwen de sma barnen, sa snart de kanna fader och moder, wilja de hälst wistas i
deras armar och stöte.
N.öicc, siukien och
af et sädant
sälstap med Gud ar obestrifwelig; ty har at«
niutes rcdan. un en liuflia "försmak, de bim"melffa häfwor, och den tilkommande werlde"nes kraft Edr. 6: 4. Det intet öc>a sedt hafwer, och intet öra hsrdt, och nti in.qcn man"nistos hierta siigit ckr, det hafwer Gud be«
"redt dem lom honom älffa; men otz hafwer
"Gud det uppenbarat genom sin Vlnda 1 Cor.
"!.
Herren Gud stal bo med 06, och wi
"stole wara Hans folk, och sielfwer Gud
"med otz ffal wara wär Gud" Apöc.-»:
Denna Hans salia gemenffap stole wi har
fä begynna, och der ewigt behälla och nm,
ta i ewig fuUkomlig härlighet och salighet.
Amenl Halleluja!
Ack! kommer da alle werldenes ckndar och knäfallen för denna ewiga, kärliga»
ste Fadren: Satter alt edert hopp/l tro och

som

sa

sasom

z.

sa

Mek til honom.
I werldsiigr sinnade, öfwergifwer all
Wngeli? wa'llust; kommer hit; och smaker,
huru liufiig Herren a'r.

4 I för«

Foeeeal.

I förjande, kommer hit, här möter eder
sielf, med utrackta armar, och til e,
Herren
der ropar: "Kommer til mig/ lälle somar,
"beten och betungade ären, jag wil wederqwec»
"ka eder; tager pa eder mit ok, och lärer af
"mig; ty jag är mild och ödmiuk af Kiertat,
siälar".
"och I stolen finna ro til edra w'nner,
öftige
darn
niu«
Gllds
och
I
ter, genom eder lEsum, mi frid, frögd och
rolighet edert öfwersalla sslffap med Gud, e»
der himmelffe Fader!
Lofwer fördenstul alle Herren och tae»
ty han är mild, och Hans godhet
honom;
fer
ewinnerliga!
lvarar
Härtil läter nu närwarande korta ?m»
lednmg «m en stadiF UmgänZel<e med Gud/
wara eder en widare upmuntring; hwartjl jag
önjkar, den mätte wara eder allom wa'lsign<ld!

Kort

Kort och gmndelig A nlednin g
Til en

Stadig Umgängelse med Gud.
Wishetenes 8: «6.
Man ledes inter wid des swishetenes) unv
gängelse, eller hafwer olust med henne,
utan häldre lust och glädje.
tiltalar osi Apostelen

i des Epistels i:).
WMH loKannes
der
han saqcr: Hwad wi
4.
i

sedt, det
hordt och
pa det
eber,
forkunnom wi
Iffolen hafwa salssap med otz, och
wart jaljwp ffal wara med Fsdrenom och Hans Son, lEsu Christo.
detta ffrifwe wi eder, pa det e«
Vch
der gläoje ffal wara fuUkommen. Ut.
wisandes dermed den stora lycksalighet,
yafwe

A

som

2

Gcadig Umyängelje

här i ltfstiden uppä
som wt redcm
hafwa, nemligcn at

jordene

tunnom

icke allenast
wär umgängelse ssai wara i himmelen och
isälffap med Gud, utan ock, at ftukten
deraf, nemttgen wär gladje, ffal wara
futtkommen, det är, ntun anoa och ledsna,
och icke säsom all werldstig frögd och lust
är, förgängeliq och ofuttkommclig. Men

den hel. Apostelen förestaller osi äfwen i
foljande orden, sättet och grunden til sä«
dant, nemligcn: Om wi säje ost has

rva salffop med Gud, och wandrom
imsrkret, det är/i mörksens gerningar,
och icke haswe Gud stadigt för ögon, som
är et llus, och lntet mörker ar t honom,
icke etter wandrom efter Guds Ord, som
är et lms och en lyckta pä wara wäaar,
dä liugom wi, och bedrage otz sielf,
med en falst tro, och gorom icke san.
ningen, ntan dä ar alt wärt bäst förmen»
te lefwerne idel ffrymteri; men om wi
wandrom i liuset och karlcöcnom, sä-

som Gud ar liuset och sielswa

rm, da haswe wi salssap inbsrdes,
och wi kunnom dä, säsom Guds rätta barn
och delaktiqe af Hans natur, wandra och
ulngäs mcd honom; tn wi
genom

lEsu

3

m?d GUD.

lEju Chrtsti Guds Sons blod rena»
de af alla syndcr; Guds rike ar dä in»

wartes Uti G/ ret ar, ratfardigbet, frid
och fröqd i den Helga Anda, famt alla.
handaGudomelig kraft,som til lif och qudMghet tienar, uti hwilket Guds Näde«
rike wi redan bar pä jordene börom och sä°
lunda kunnom, bestandigt wandra inför
Guds ansigte, eller hatwa honont stadigt
för wära ögon och umgss,samt hälla siun»
tal mcd honom.
Ulngangelse med wZra wederlikar är
en
wal af de saker, fom för wärt sinne ä«
ro uwcket nödtge; dock hafwer den oM
sm beswarlighet mcd sig, och ar ätminsto»
ne med twanne ganffa sörtreteliga Händel»
bebäftad; ry 3 ena sidan,kan den oftast
Mtsihaga osi, och warda otz tung, trött»
och odragelig,antinqen afobehag til

ser
sam

deras personer, som wi fördindas attala
med, eller ock til de saker, som osi föredragas at ähöras; men K andra sidan plagar

hända, hwadmycketwärrear, nemligen,

säoant uulgange warder osi siraffwardigr, och det ster, nar wi deruti sättje
et altför stort eller besynnerligt noje och
walbchssg, til wärt umganges folk;

at

A;

och
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Scadig UmZZttgel<e

och dä kolnme snart altid dertfrän med sä>

rade samweten, samt ock med nägra fel,
dem wi icke hade, dä wi dit gmae.
Ifrän bagge desie beswär och farlighe»
ter, ar mngängelsen med Gud hel fri; ty
der befinnes hwarken jynd eller leda och
förtret; utan denar en andelig lycksalighet,som bestär uti idel menlöshet och glad>
je. Der du nu wil genom egen erfarenhet
komma til kraftig kannedom och leftvande
kansio och sinak uti dcnna audeliga lyckft'
ligheten; sä fölg den Helga Andas räd och
gör det somsielswe wisheten gifwerdigwid
handen/ genom de ord, hwilka jag dig utur
den heligaSkrist för ögon lagga wil/jamt
dig
ratta dig afwen efter de förebilder
/

derutl förestallas.

som

i.

Gud alssar
älffa du ock honom i«
gen; tn det är Hans lust, at wara med dig
dig,

Ordw.B.B:Z.lät fördenfful din högsta lust
ocksi wara/ at blifwa med honom tilhopa,
ochförnötdin tid altjemt,sä wida nägonsin
möjeligt ar, i Hans liuftvasalffap och smw

tal, utihwilketjcmwal din rätta lvcksallghet

i ewigheten bestäende warder. Du bör nti
en leswande tro, stsom en t Christo rätfar.

digad

med GU D.
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digad och etrattGuds barn,wanja dig, at
tala med honom fritt och fortroligt, säsoln
med dm wan: och
hwad wilfarelse
otro,
ar
det afwär
och hwad swaghet det
ar af wär forblindade natur, at intet trö»
steliga töras framtrada til Nädastolen,
samt wara frimodiq och förtrolig uti wär

mildaste Faders narwarelse; utan stadigt

komma fram för honom, lika som radda
och försagda tralar for deras Herre, de der
bäfwa af raddhäga och allenast se sig om
lagenhet, at fiy undan, stkande annorsta»
des deras tröst och srihet. Härmed for.
dras dock intet, at du altid ffal framkom»

ma för honom med en sadan bön, likasom
woro du, lned upryckte sinnen utom dig
siels, fast mindre, at du genom wäldsamt
sammantwingade tankar, mä stalla dig
nägon bild före, säsom en dycck«och äkallans.wardig person; eller ock/ da du för

en sädan tnbillad

gesmlt, dig

altsä

<

dansm förödmiukar/ du helt och Hällit ffal
eftersatta dina lofiiga hus och embetessysior/ förnötande hela dagen blott dermed,
at du betraktar och munteligen lofsiunger
Guds stora magt och harlighet: Nej! utan
här talas om et gemensamt samtal; och
-

A 3

man

Stadig UmFangelse
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man begär ej annat as dig, an at du/utan

samma

dit arbetes eftersattande, gör det
for Guds ögon, hwad du dageligen och
wid hwarjehanda lägeuhet plägar förrät»
ta, för sadana manniffors ögon, soman,
tingeu hafwa dig kar, eller du dem kar
de aro hos
hafwer. Tv äfwen sä wäl
säg
dig:
dig, sä är ock Gud hos
honom
det jamma, jom dem: bält med honom
samtal om dina angelagenhcter och förrätningar, om dit förehafwande, hopp och
fruktan; ja, mn alt bwad dlg angär och ä«
ligger; och det alt pä förberörde sätt, nelnligen rätt förtroligen och öppenhiertigt, ef,
ter honom, hos de fromme, pä det högsta

som

nnsihagar, när sialen nägot for honom wil

som

förborga och förtiga, ty en sial
ej wet
at förtalja honom nägot, är lik Sulamiths
mindre syster,som ännu ej hade näqonkar.
lig trängtan, eller trädt i den fullbordige
älder, at hon kunde bällas lik
en brud,
eller hierteliqen alffas Hög.W. 8:8.
Säledes är det en af de fornamsta lä»
roswcken til andeligt lif, at du larer förstä,

sa

som

hmu Gud, Mand alla Herrar, är wal
den magtigaste och strängaste, dä han lä»
ter utgä sma bud och besallningar; men
der-

med GUD.
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ocksä wara wär aldratrogna.
nar han som en alffare sig up»

derjemte wil

ste wan,

penbarar; och da, under warande Odan
sinstilla umgängelse, med sinä utwalda,
icke ens den ringaste altför rinqa och förak»
telig häller; men at wi sä litet afdenna
Hans liufiiga karlek smake, dertil bestär selet atteaast hos osi, nemligen at wi ä wär
sida ej wete sattet och maneret, buru han
bör emottagas och omfamnas, samt tilli»
ka alla innerliaa hiertans beswar och tan«

kar, honom i karltghet och sörtroende fore»
dragas Os. 2:14.
Han maste.wisierligen altid wordas
och äras som enhögst alswaldig Herre;
men nar han bewiser dig den näden,at han
wil trada in hos dig, samt genom sit Helga
Ord och des innerliga rörelse dig päminner,
och forsara löter sin karliga narwarelse; ja
fordrar han förnemligast den aran af dig,
at du talar med honom, säsom med din
Karaste, och gifwer honom din mening til»
kanna, med räcc karhiertelig och förtrolig

ftihet.

il.

Pä det du nu mä kunna bewisii Herwantar
.han

ren Gud sadan des tilbörlige ara,
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han

inter, tildes du kommer til honom,
utan han förekommer dig med fin Md,
förr an du ropar wil han swara, och me>
dan du an Mkar och talar wi! han böra
Es. 65:24. Han biuder sig an, och har
redan näden och hielpc-medel i handen
aro tienlige at fördrif,
Dan. 9: 2Z.,
wa alt den nöd och ftnarta, hwaröfwer du
plagar kiaga, och dig innerllgen haftigt
angflav Wisbet. 6: 14.

som

Han wantar allenast den stunden, at
du stal i trone gifwa honom et a.odt ord,

pä det han säledes mä betyga, huru ban
aldrigunderläter, at wara dos dig, utan
twart om, ar willig och beredd, at dig bä>
de höra, trösta och hielpa.
Mark harwid, at Gud, medelst sin
obsgripeliga stora omatelighct och ww

kande magt/ genom hwilken han har sta.
pat all tina, fuller ar pä alla orter i werl'

sä wal som hos nwar och en manni<
sta i synnerhet tilstades; men sä aro dock
dene,

enkannerliaen twanne rum, hwarest ban,
säsom mi sit eqit hus, efter nädene bor,
ywilka ock dertil aro helgade och utwalde,
at de

sta

ffola wara Hans twänne förnam«

boningar.

Ben
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Den ene orten av den ewiga glädje»
himmeten, hwarest han är narwarande,
uti siu harlighetsffen, som ban mcddelar
änglomen och dcm saligom Apostl.G. 7:
48.49.; men den andra orten ar pä jor»
dene, nemligen uti de utwaldas och ödmiu.
tnshiertan, hwarest han ar narwarande
genom fin näd och den -Helige Andas Gu°

soni ater uprattar
belate,
uti oem sit
och det forra förlverkade paradisiffa tilständet, anffönt t detta
lifwet ofullkomligen, der warar HEr»
rans lmmn i ewighet, sager Prophcten,
dolnelige medwerkan,

nar oem som en förkrosiad och ödmiuk an»
Es. 57: 15da hatwa Ps. I^s:
dä
bor
Gud
i den höqsta och
Säledes
härligaste ewighetenes saliqhet, och tlttika
har nedre pä jordene i de heligas hiertan
och innerliga ensamhet; hwarest han med
oem tilbnnaar daqen i karliga och hemliaa
siunta!. N'»r Job beklaqar den sorra lyck«
ftliqa tidcn,
han hade wid sit umgange med Gud, sager han: Ack! at iag wo»
re stsom uti de förre manader, dä Guds
lyckta ffen öfwer mithufwud, och jag t
mörkrena gick wid Hans lius, dä Guds
heMghet war öfwer min hyddo i dä ten

som

B

Als-
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Alsmagtige med mig ännu war Job. 29.
Med et ord, han ar hos dig, andaktige
M, ingen tanssita dig ifränhonom: och
han ar ater igen dcn endaste, af alla dina
wanner/
altid bliswer dig huld och

trofast.

som

m.
Andra wanner sölldra sig, och öfwergif'
wa osi under tiden; men han aldrig, eme«
dan ingen tldnägonsin är honom obcqwam
til at bewisa sm lxliga karlck; ta st an so.
len wiker ifrän osi, eller döljer sit ffeu; sä
förborgar han dock icke sit ansigtes lius för

osi; under Hans bessärm dehöfwe wi ej
frukta för mörkrets förffrackelse, etter de
ogudaktigas storm. Om aftonen lagrar

han sig wid

dig,

och medelst sit heliga Ord,

underhäller, den tysta natten öfwer, for»
borgat samtal med dig, mi dina tankar.
Han hielper dig, at du wid dennainwär»
tcs umgängelscns himmelsta sötma och ro<

insomnar.
dig in, til at höra af din nnm et förtro»
ligt tal, samt at alla daqar taqa uppä sig,
din sorsia, som all din öfriga äligsä wa! omsorg
gande
hela dagen igcnom. Men
lighet heligt

Om morgonen finncr han sig ocksä hos,

med GUD.
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underläter bewisa dig sin
närwarelst/ strart i jamma ögna-

stsom han
nadiqa

intet

bleck dä du upwaknar; sä forsumma cj el»
ler ä dm sida, at icke allenast, sä ofta du

upwaknar om nattena, tanka pähonom,
utan ock, sä snartdetdagas, genaftwaN'
da dina ögon, sinne utstracka dina arniar
til bonom mcd suckan: Af biertat begarar
jag dig om narrena: med minom anda i
Mig wakar jag blrttda up til diqEs.26:9.
Ack! min Kareste, (sade til ftonom M
bedröfwadsromSnU,)lmruoftabal Ml'
hela denna nattena tankt uvpä dig! M!
hwad ängest och tärar bar du mig förorsa»
kat, dä jag din närwarelst siiknade! lag
tänkte redan, at mit oratfardiga wasende,
änteligen hade nödgat dig at bewisa din
stranga
och ffilja dig inän mlg:

jag suckade af bekymmer, och lopp etter

dig

derest jaq dock intet annat säg, an
idel mörker: mcn med minom <mda, utt
innersta bug ock äträ/ wakar iag bit»
tida uv til dig! O! du ser jn dä. min dyraste Hterlösare, jag ar hel och däNen din:
du str ju när jag waknar/ ar mit hicrtas
första drift och lrätUtan wänd til dig, och
syftar derhan, huru jag mä förnimnm det
i öknen,

B

2

gla»
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glada bodffap, at du an i dag alffar mig,
jag
och icke ar sä sierran iftän mig,
mig
re»
med minä sunder wal förtient, och
dan af sruttan inbittat hade.
iv.
Ncj! ingalunda,andaktigaSial, han
är intet länqt borta: hwar du ast, der ar
han ock: ingen ting l werlden är dig sänar,
denne din ostiljaktiqe Mare: förgät
större delen göra, at
du attenast icke/
tilstädes;
dig
lät ock ingalunda
han ar hos
«ägon dag eller stund gä förbi, at du icke
pä honom tanker, hafwer honom för ögon,
och nägot lned honom talar; underhäll sta»
digt samtal med honom; hafwer du den
ringaste andatt, sä lara wal hwarken jaker
eller ord diq fattas.
Förnamligasi och för all ting möste du
tala med honom om det cwiga och din sials
bästa, samt stadse umgäs med himmelffa
tankar; säsomdetheter: Warumgangel»
se ar i himmeten; du mäste icke allenast,
med innerliga böner, sota at stadigt, mi
den Helga Ända, runna stärka och trösta
dig, det du genom trona pä Cbristum,ast af
idel näd ratfardig, och för et ratt Guds barn

som

som

som

antagen; utan du

dör ock,uti trona/ af

Chri«
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Christo, qcnom Hans Anda, hamta kraft
och lif til helighct, och fara efter helqeljen,
och dagelig tilwaxt uti föruyelsen; ty nad

och sannintt är kommell gellom lEaf blott nad äre wi
sum ChriMm:
ratsärdiqe;
wardom
ochi wcrke»
srälste och
lig simmng, namligen Christi uti osi wer«
kände kraft, och icke i ffrymtan, ffenhelig»
het eller inbilnlng, mäste wärt helige leswcrne bestä.

Mn pä det ocksä dina lekazuliqa nöd»
wandighcter och lofitga kallclscs sysior icke
mä hindra dig uti dina andeliga angclci»
genheter; sä winlagg dig, at ocksä, under
stdant dit lekamliga arbete stadigt hafwa
och behälla din karliga och wördsamt/ör'
troliaa umgangelse ined Gud.
Förcdrag honom alt hwad du wetst
om dig sielf, och om dit hus, eller hwad
du eljest wille anförtro nägon Mwan,
lom närwarande hos dig wore. ,
Ty fast hau ar Gud,
all tinq wet,
sä wil hau det likwal förnimma af dig,
halst emedan han hafwer dig kar, och un>
der alt hwad dig tilkommer lngen ting är,
lMrnti Hans kärlek ej wil hafwa del.

som

Anse honom icke för en sadan Konung,
B 3

som
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intet walar weta annat af din M,
som
an Konungsliga tankarocharender; samt

intet annat höra, anhöga saker; eller at
han stulle kunna föninga sig derigenoM,at
at han böjer fina öron och hierta, til at s>
höra det, som förcfailer i et fattigt hnslM,
och uti et elandigt kreatt" s samwete.

Den helige Chryjosiomus sager:
Guds omsorg i himmeten och pcl des rikes
säte destär deruti, at han tanker pä de he>
lige anglarna, de saliga mannifforna,

och

och pä fin wisdoms och helighets höga räd»
siag; men hos dig och idin kammare är
des enoa ähoga, huru han mä tanka pä
dig: all Hans försorg och karlek systar pä
dit vasta: i dit hus, och ä den ort hwarest
du ar med honom allena, är han, sii til
sagandes, blott och endast en Gud för dig
allena; alsmagtig, endast til at hielpa dig;
karleksfuil til ingen annan ande, än at
warda alffad af dig igen, eller at draga
all din tilförfigt til sig, samt deras gifwa
dig lägenhet, at uptacka honom hwad dig
trycker, och huru med dit enstilta wasende
tilstär; hwad som forelöper i din kallelses
förratninq, eller huru med dig inwärtes
är beffassat.

Fore»

med GUD.
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Förcdrag honom fördenfful i karlekoch
umiktighet alt hwad du west: uppenbara
och befallHerranom din wäg; bed honozn,
at han wil föra och leda dig, pä jeinnau
ban: hoppas uppä honom sä ffola alla
dina rädflag i honom hafwa sramgäug
/

och beständ.

v.

Förewand intet har emot: hwad gag.
nar all siidan berattelsei Gud wet ju alt
sörnt? Ia wijserligen wet ban det wal,
tv honom, säjom en Gud, ar ingen ting
förborgat. Men mark harwid: det ar et
bcsiut af Hans Gudomeliga wishet, til föl»
je hwarafhan uptager mycket för obekant,
honom ej föredrages, ehuru klart han
som
det ock ser; wiljandes dä intet hafwa derutt
delellerbehag, och det intet billiga, eller
nägot werta och bidraga tildes lyckeliga
framgäng.
la, under d: lZrar,
inför honom
dock nägra
warda falde, befi
han
intet
n strvmtaktiga bättrings-tärar. Sä finnes jemwal nägre
manniffor, dem han sager sig aldeles in«
tct kanna, och om dem han bedyrar stg ej
weta hwilka de aro: sannerliga sager han,
jag
B 4

som

anser:

som
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fag tanner eder intet; och det aro de för»
dömdesyndare Match. 7:23. 25:12.
Hfwenja aro ätfflllige förratningar,
hwaraf ban intet wil weta; och det aro
äfwen alla de dtne, hwarom du honom
sielfingen ting sager ochförtror; dit sttl.
latigande,
dem för honom döljer gör
at de dlifwa honom liksom obekantt/ och at
han intet wil en gäng/ genom sin försyn
och walsignelse, göra dem lyckosamma. Sä
länge du allenast i manniffors salffap,för«
taljer din oroligbet och dina wederwardig.
heter, utan at föredraaa dem Gudt, sä är
werldssiga salffap kunnigt,
wal
hwad du bar sörebragt; men Gud stäl»
wisite
ler sig frammgnde emot dig,
han intet deraf.

som

/

samma

som

war

Wär kare Frälsare, änffönt han

sielf

wiste han anläg
siuk,
dä intet, at Lazarus
eller at han
«rfor det, för an Maria lat giftva honom
det tilkanna loh. 11:3. Ar du swag och
opasilig; blifwer du tryckt och förfölgd af
dem, som hafwa nagot af dia at fordra;
hafwer du eljest nägon sak afhög wiqt, och
Gud, stalte sig dock, soin

derutinnan du behöfwer godt rad och hand»
räckning af magtiga eller sörmögna wan«

ner;

med GUD.
mr;
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deraf tagcr dtn Fra'sare sig ännu li»

men wil du, at
som alsingcn wlN?ap;
ochbeftamja,

sä mäste
törst siels det donoin anförtro och hcmställa. Detta ar den heliqa lag och ord»
ning, som Hans kärlek honom foressriftvit
haswer, hwarefter han ock altid sig rattar.
Pä lika satt förhäller det sig afwen
med andra bedröfweliga handelser; st law
ge du tiger, sil tiger ock Gud.
Tig föroenfful intet, o! du andaktige
sial, utan sä snart nägot widrigt, eller annan olycka dig ttlstöter/ trad strart ftam
för Herren, och klaga honom det med öd.
miukhet. Det ar wäl icke dä af nöden,
han ffal detweta
du

at du egenteliqen beder honom om liielp ut.
ur bedröfwelsen, utan nog af, at du alle.
nast haswer til honom et sullt och fast för.
troende, samt föreftäller honom dit trängmcll och hiertas äliggande, sä at dit lidan.
de säledes bliftver honom kungiordt: Se
uppä lnin jammer och elande, ty jag war.
der trangd pä alla sidor Ps6: 8Han haswer et stort behag at se et be«
drofwat och förkrosiat hierta, och det
Ma wederqwecka och trösta,
Utgiut fördenstul för honom hela dit
B 5
hier»
.

sam»
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hierta, och bed honom se all dtn deruti wa>
rande bittra pläga och oro, samt all din
jorg och fwktan, bwarmed dina tankar sla°
pas och oroliqt kringströs: Min anda ar
i mig bedrsfwad: mit hierta är mig
i mir lis fortärdt: se lil min jammer och
elände och förlät mig alla minä synder.

Ack! se, minGud,jagsiunker ned i diupan
dy, der ingen botn ar, ack jag förderfwas!

farlighet

och faseligit mörker omgifwa mig

stadse.
Jag wet ej hwad jag begynna stal dig
at saga, men jag beyer, at dln barmhertig.
het wilje se min jammer och mingrät.digAck!
se jemwal,at mit enoa hopp stär tilarm alsiäl
lena: Minn honom pä hwad en
karlig
Alsliiagtig
ef
och
Fader
Gud
en
af
at
i
trona
bansnädiga
haswer
löften,
ter
Gud,beforwänta; sag til honom: min
tänk dock din Mrlek, och gör sedän nti alt,
medmig,somdigtackes.
/

vi.

Skulle du af oförständ och swaghet,
under din wederwardighet, rata wanda
dig tll kreatnren och joka nägon tröst af
dem; sä blifwer han wal sägenast derof
zver icke Mig; men deremot behagar ho-

nom

med GUD.
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noin wäl, at du strart deruppä konuuer ä>
tcr til honom, och uppenbarar derom din
änger och mening,samt kastar dig utihans

stöte och besivarar dig öfwer kreaturens o»
förmägo eller otackjamhet, om de antingen
ej kunna eller intet wiljn dig bielpa: minä
wänner aro ordrika,men hielplösa; de aro
mine begabbare; men mit öga faller tämr til Gnd: Dig Herre och trognaste
Fralsare förtaljer jag minä plägor och ut'

tärar för dig; dig gifwer
jag minä nöd fore Job. 16: 20.
Dock mäste du intet allenast tala med
honom om dit wederwardiga tiWnd; utan ock sä snart du f3r nägon hugnelig och
giuter minä

tröstelig tidning, hwarigenom antingen
frögd eller godr hopp idit hierta upwackes;

gör aftven det samma, som en rätt
st
gen wanffap

tro»

fordrar: löp med hnst til den
du kar hafwer, hwilken redan wäntar pH
dig; forkunna honom dit glada budffap,
och lagg ännu dertil, huru det mast förnö»

jer dig, at du ar försakmd, det denna din
gladje harfiyter af Hans Faderliga godhet

och

kärliga

omsorg.

Haröfwer ar mit hierrä gladt. och min
tunga ftögdar sig: Jag wil gladjas inner-

liga
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liqa i Gudi minom lEsu. Mit hierta
glader sig at du gerna hiclpcr: Jag

sa

wil smnya Herrauom, ar dan
emot Mlg gör Ps. 13: 6.

sii wtil

Vii.

Annu finnes en annan art af ratffaf.

som denne karlekswarde
ochGudomeiigeßrudgumen wäl bclMar,
namligen at du, med änger ocharkänflo,
anföinor honom alla dina ftl och brister,
Förr an du trast snart de äro bcgängne.
der för Prasten tilSkrift, och der installer
dig en botfärdig snndare (hwilket din ffyl«
dighet ocksä fordrar) sä bekän förut inför
denna din förtrogna wan, hwad dig ar we»
dersinit; sag til honom med David: Jag
fens förtrolighet,

hafwer sivarliga2 syndat och giordr
mycket darliga Sam. 24: io. Min
Gud, har och der har jag talt obetank»
samt, giordt en sädan eller sadan obetank»

sam sat, hwaraf latteligen annu nagot
warre kunde förorsakas: M wet intet
hwad mig sil swära förblindat och stört t
denne jynden: jag blygs derföre i sanning,

och det gör mig ondt afhiertatj dock aldramäst qwaljer och bedröfwar mig, samt
gör mig helt tröstlös, at jag dig min Gud
der-

Med GUD.
derigenom wanwördat och
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förtörnat. Men

sä därliqahandlat, sä förMm mig dock dina nädiga löften, at du
med barmhertighet och medlidande wilanändä, fastjag

bottardigas tärar,som uti
se minäpäochdinallaSonlEsmnChristum,
med

ttona

honom förenade, til dig komma; jag sey
din oandeliga mildhet och godhet ftamlysa
utur dina ögon:jag förmarker uti mithier.
ar min tröst och mit lis.
ta din karlek,

som Vili.

Wid ihogkommelsen af sädana dina
sivagheter och öfwcrfallandeförseelser,som
dn osta och nastan stundeligen räkar begä,
st bed honom, at han ju icke wille forgäta
let, <om han battre wet än du sielf; nam»
ligen, huru du ar afiad och fodd en syndare, ja en ffamlig syudare; och at du mmu
Uom et litet barn/ snart kan falla; samt
huru du hoppas, at des godhet ej kan til«
läta, det han deröfwer wredgas.
Förestal honom, huru som et litet barw
hwtlket eljestar det karaste i huset, ärfin
moder icke mindre kart, nar det snafwar
och stöter sig, an nar det star: ja at hon
da desto mera hvllar och fföter det Sag
tll honom: Mödrar,
haftlgt iftas och

som

Md
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altid med bärdhetstraffasinä barn,narde
falla, aro blott härda och ondffefulla mö«

mm en ratt artad moder shwarwid
Gnd sielf wil wara liknM sä snart bon str
barnet allenast snaswacller falla, löpcrhon
hastigt til wägs, detsannna mcd karlet at
hiclpa och upratta; hon ömarffadan mer,
an napser det oförständiga barnet, och i
stallet för härda snndbor och hotelser tager
hon det up i famnen, och häller det liufiiga
pä sinä knan Es. 66:12. i). klappar och
knsier, samt bcmödar sig, med läck/ lek och
smickrande, at stilla des smarta och dermed
hindra, at det icke mä gräta, klaga och
drar;

jämra sig.

O! store Gud, du kallar ju
lilla barn, hwilket du drager pä oin arm,
eller leder wid hanoen, at det mä lära ga
Ordsp. 4:3. Si bar, jag ar det lilla bar<
net; betanr nu sielf, bwad du utläfmatgö»
ra, nar jag ftller, och bewis emot mig
hwad din aodbet dä af dig kräswcr.
Det ar fuZler sant, biertans aldrakM>
ste Fader, at annu pä denna dagen, soin >i<;
nn ar inför dit ansigte, jag ärer, oattal)
mit fattada goda upjät och giorde tilsajelse,
torde räkä at falla l hwarjehanda oaktsiml'

het
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het och sörbrvtelse; men jag beder ödmiu«

keligen/ wredgas intet! jag mäste deröswer
gräta och qwida: men du min käraste Fa«
der, rackmig handen, fatta mig i dinaar-

mar, aftärka minä tärar,betag min oro
och raddhoga, samt mig förwcha, at du
hafwer mig dageligen kar, och wil icke uphöra at wara min Gud. Jag nekar platt
lntct, at du ju stulle hafwa stor orsak til at
wredgas pä mig, halst nar du ser, huru
jag, eftersä ofta giord snndabekannelje och
undfangen näd,ännu kommer at fela;men
icke des uundre tror jag dock, at du
min swaghet lned et nädigt anlet, utan all
mede; enar on tänker uppä, hwad jag är
för et werk, huru jag ar af stMeltg säd
food och min moder hafwer mig i wnd af»
latPs. 51: 2.; hmu synden altid läder wid
mig och gör mig trog Ebr. 12:1.; och at
minä söraldrar hafwa meddelat mig sin
synda art och natur sasom en arftelig e»
gendom; är det dä underligt,at et sä ströp»
ltgt kreatur saller.
Ack! karaste Fralsiire! betank dock hwad
imig bor, hwad ar jag/ huru är all min
hiertans upftt och tanke af naturen altid
benagen til det onda; hwad för et swaqt

ansec

-

,

och
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och armt lerkaril mäste detta dit arma kw

som

dock dorde lefwa uti
atur Mpas med,
ratfardighet
stadig helighet och
infördit an>
slgte. Det första syndafallet hafwer för.
satt detta dit walstapade werk i jadam e>
ländigt tilständ; du hafwer ju sielfmed din
död och blod bctalt all wär ffuld och förft.
nat dm himmelffeFader,samt stillat bans
wrcde; act! Wille du dä deröfwer amm
wredgas, at detta dit sä dyrt äterlöste krea»
tur ar har i swagbeten annu sä brackligt
och ftlaktigt,och ho kan förur.dra sig,at det
ännu icke bär dit fullkomliga beläte i rat-

ffassens helighet.

giorde jag oratt, der jag
om
ftäga,
Wille
din oandeliga helighet bar
ansedt mit fall utan misihag; har jag dä
sielf eu styggelse dertil och lider swär ängest
deröfwer; men jag wil ock nu saja dig,
hwad jag ödmiukt tanker göra, pä det jag
mcl äter finna tröst, och hwad jag sörtröste»
ligen tror dig kunna göra, at du mä wara
ra tilfteds stäld, och emot mig icke hafwa
andra an uädcs och medlidande tankar, och
til bamibertighet bewekt warda.
Hwad mig angär, sä str jaq,i min sws'
m syndtt'änger, dig min lesu an isanilm

Atmtnstone

til»

tilständ,
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som du war pä hufwudffasleplat-

sen, dä du intet annat pätäntte, cln at för-

läm och borttaga synder, sinnt at upsöka
alla syndare l hela werldene,pä det dumät»
te twä dem rena i dm blod; häruppä fäsm jag minä ögon, och detta föranläter
mig at löpa til diq.

O! aldraheligaste
Barmhertighet: si har installer sig den
syndaren jom du joker.
Dig betrassande, o min karelfader, sH
ögnablecddä jag
beder jag, at du i
faller, Wille anse mig, säsom din endaste
kare Son, min Fraljare, hwilken hafwer
fulleligen betalt för alla minä synder, dä
han framstälde sig i min stad, at dö och
plikta för dem, och nu framställer mig i
sin stad inför dlt heliga ansigte; ja karaste
Fader, se mig an i det tilständ, hwaruti
jag en gäng ssal warda forsatt i himmeten,
dä min Fralsare uppenbar blifwer, och jag
stal warda honom och Hans sörklarade le«
kamen ltk, dä jag intet annat mer kan ä«
tanka, an dig Ma, lofwa och ära.
mig, säsom jag, af mig
Wil du
Nf, ar härnedrepäjorden; säserdu en
männissä, hwilken nu öfwer ;o 2 40 är,i
hela sin lifstid, ingen dag tilbragt, ja kan.

samma

anse

C

ste
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ffe ingen stund förnöter, utan at förtörna
dia. med nsgon synd; men beffädar du mig
säsom jag ffal warda i Paradis, sä ser du
en helig, hwilken mänga tusende tider,ja
alla ewigheters ewighet ffal tilbringa, n»
tan at en enda gäng bryta dig emot, den
der ock aldrig nägot ögnableck i den langa

ffal äterwanda dig at alffa och
i sädant
och
deröfwer wred/ at du
2 eller 3 segerknäppar,
zo amig6c»är, detpä ärjorden
wara bräckllghe.
ser har
ten underkastad.
M derföre dä, sä snart du räkar siil<

ewigheten
prisa;

mig, nadigeFader,
anse war
tilständ,
icke

la i sädane swaghets fel/ etter wika det
minsta ifrän jamna wägen, sä niäste du
noga ransaka dig sielf, och emedan detta
ftlet har bortwänot dig ifrän Gud, mäste

du ffyndsamt äterwanda dig til honom,
dit fel ängra, afhedja och genom dagelig
battring dertsrän upstä. Men det
och
ar en sak af hög wigt, at icke för myc«
ket oroa sig öswer sädana sinä swaghets
fel; aldenstund jadan orolighet icke alle»
nast helt hiudrar tron och des srimodighet,
utan ock härkommer endast af et förborgat

sann

högmod

och karlek til wär egen sörtrafiig'
het.
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höre lä ogerna,
het. Wi se och märkä ellerting;
wi
et
are
om wi nu
uselt
för
hwad
derjemte
betage
helt
aftven
osi modet, sii
mycket
mera; och dä
förstvage wi osi annu
wi altför trägit hange tankarne wid wära
ftls öfwerlaggande, sä upwacke wi hos osi

som

en orolig förtretlighet i wärt sinne,
of»
ta är warre an wärt begängna fel, och kan
halla osi sä lange liggande pa wära synders
dmgg, at wi aldrig komme til trones
ftimodiqhet.
En ratt ödminkad siäl förffräckes icke
öfwer sina swagheter; utan ju elandigare
hon sig wara, des mer gifwer hon sig
öfwer utt Guds hand, och omfattar IE»

ser

och
sum
genom

Hans förtjenst med trona; samt
Hans kraft bemödar sig blifwa hos
honom, emedan hon ser/ at ju elandigare
hon är, desto böastnödigare hafwer hon
Hans näd och btständ. Och detta gör hon
jä mvcket trösteligare, som Gud sielfsäger:
laq wil underwisi, dig och lara dig wagen,

den du wandra skäl: jag wil leda dig med
minä öqon Ps 32: 8Enär dina tankar och sinnen knnna war»
da förströdda, eller falla i aMktninqar,
sii mä du icke upsätta dig, at med wälo <VC 2
dant
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dant emotstrjda och fordriftva, ty det fful»
le blott dina förffingringar och anfaktniw
gar förmera, och dig hindra, at stadigthäl»
la dig til Gud; utan i des stad/ bör du hcl
blott afwanda dina ögon denftän, och alt
mer och mer nalkas Gudi och Hans näd i
Christo lEsu. Säsom et litet barn, hwil.
ket ser nagot som grnmt och grufiigt ar,det
inläter sig icke sädant at bestrida, icke eller
det ens äser, utan karligen wander och for<
sanker sig uti sin moders fföte der det ock
befinner sig trygt och försäkrat. Gud ar
nar dem der inne, derfore ffal han wälblif»
wa: Gud hielper honom blttida P 5.46-6.
Om wi annorledes göre, sä lare wi, som
swaga are/ oftast befinna osi särade, om
icke helt nederlagde, da wi jom bast mene
osi angripa och nedersiä wär fiende. Men
om wi blott hange osi wid nadena i Chri»
sto och altsil fördiWe i Guds narwarelse,
sä lare wi dermed befinna osi starkte och
trygge;

sälcdes forhölt

sig David

och sade:

lag hafwer Herren för ögon altid; derst»
re ffal jag wal bliswa wid mig; derföre
gläder sig mit hierta, och mit kött ffal st«
kert ligga Pj. 16: 8- 9- Och i 2 Most bos

stär: Herren ffal strtda för eder/ och I
ix.
ftolen wam stilla.
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IX.

Denne din förtrolighets plikt, hwarom
jag här talar, mäste du befiita dig wid si-

dane tilfällen at wisa, nar du behöfwer
hielp och räd utinägon oförmodelig Händel»
eller tilstötande swärighet, soln qöra dig
mycken oro och bekymmer, B at du hwarkm west hwad derwid ar at göra, eller
hwad i.ttstag du stal taga. Herre wtia
mig dina wägar och lär mig dina siigar, led mig i dine sanning, led mig
m dit räd Psi 25: 4.
Bed innerligen: Stat mig bi, min
Gud, med dit rad, och lat dit lius lysa öf>
wer mig: underwis min siäl genom din

se

es«

wishet, hwad hon ffal swara, och huru
bon i detta mälet bör sig förhälla, samt
hwilketdera är detbästa, under de medlen,
som mig förekomma/eller af goda wänner

kumia mig soresiagne warda. Styr min
fot pä rättan ban, och led mig, at jag icke
gsr wilje; jag ser fuller mängahanda räd
för mig; men jag ästundar gerna weta,
hwilketdera deraf är dit räd och behag; lär
mig det erkanna, och lät din hand dertil
böja min hiertans benägenhet, sä at jag
nu mä wilja det
du wil; dä warder
jag
L H

som
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jag ratt wis-och lyckligen handlande; ty
din wishets glants, lyser och leder mig, om
jaa än wandrade i enom mörkomdal.Mr
din lyckta lyser öfwer mit huftvnd, sä war.
der jag ock mit uti mörkret, dock efter dit
llus wandrande. Korteligen sagt: öfwa

dig at stadigt hafwa sallffap med Gud;
emot
ssicka dig afwen jä emot honom,
en mägtig tortrogen wan, hwilken natt och
dag wore hos dig.

som

säsom sagt ar, en
<V fri och troinnerlig wanikap, som dignä»
gonsin möjeligt ar: ja, sä aldeles, at du
jemwal förtror honom dit misitroende, din
frnktan och andra swagheter, som äro dig
Plaga med honom,

sielfsörborqade,

samt ockalla dina oorden-

teliga begarelser, och de margfalligasinnens

rörelser,

som upkomma, amingen afdino»

mogna, eller tydeligare sagt, inbillade klok>
het hwilken ftän den ena meninqen pä den

andra wanklar, eller ock af din hemliga o»
Herre för dig är alt mit begar, och
min suckan ar dig intet sordold.

ro.

Drag ej eller större betankande at up«
penbara honom dit ofornögda sinne, som
hos dig kunoe upwäckas; ja ock, om hos
dig
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dig en tanke upsteg, til at knorra emot ho»
st at du witte beswära dig öfwer
ffickelse,
st akta dig för alt bittert
Hans

nom,

tnorrande, dock kan du wal aftven deröf.
wer pä karligt wls wist dig orolig,och gö»
ra
du det plaaar göra lned andra di»
na wanner, och stsom de fordna heliga t
jädant fall siq sörhällit; bringa en stdan
klagan fram för Hans karlek; at det synes
wille han dig öswergifwa/ samt
dig
förakta dit rop och dina tärar. Sucka til
honom och sag: Herre/ huru trader du st
längt ifrä, ,och fördöljer dig i nödenes tid i
Ps. io: i. Ast du intet mera denGud, dm
der hielper i MinGud, när jag gräter, wil
du intet kanna mig,när jag qwider, wiker

som

du sierran ifrän mig, och du träder tllbaka,
nar jag din tröst och handracknlng soln bD

betarfwar.
Ia kare siäl, i en stdan förtrolighet
mcd din Gud, kan ock wäl dertil komma,
när din andatt dig dertil drifwcr,at du finnes af karlig trängtan, lika som nägot o»
Mg, säsom nägra af de fordna heliga vt»
rat sig, de deä: med ödmiukt hierta fordra
beffed af honom, hwi han st eller st i nödene med dem handlat,ja wal lika som för.
trollge barn och wänner klagat öfwer/ at

H
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sä

lange ropat och ingen hielp sunnit;
dock wäl förstäendes, med sädan karleksklagan,
är Hans godhet anaenamare,
an de misitröstige och försagde sialars tilbediande och underdänighets betngelser; st
wi en David utbrista: Min Gud, om
!>agen ropar jag, sä
du intet: om
tiatten tiger jag ock intet; gär jag fram,
sä aktar du miq intet Ps. 22:3. Sä ro»
par en Job: Herre, du ast mig förwand
til en grufweligan, och drager dit hat til
mig, med dlna hands starkhet Job. 30:
de

som

se

swarar

20. 21.

Afwensä kan ockffe, at dit fortroliga
hiettä lned Gud kommer til at utlöta sig:
Hwar bliftver du dä/ min karaste Frälsa»
re? hwar ar din barmhertighetl hwar ar
dock din karlek? jag söker dig, och du läter

dig intet finnas; jag ropar med all magt,
och du hörer intet; jag klagar för dig den
plägan/
mig trncker, och det jammer-

som

liga tiiständ, hwarmed jag betungas; men
dn wauder dina ögon bort, och wil intet
til mig.

se

Men i wördnad for Herrcms Gudo»

meliga Majestat och i förtröstan pä Hans

näd/ bryt lirwal snart af et sädant din kar«

liga
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liga trangtans otalighets tal,och wand dig
öter til ratt ödmiukhet, och betyga deruti

et förtröstande sinne; sag til honom: Her»
re wil du dä utsträcka dina hand til förderfi Nej, med all denna din förstälning
haftver du dock intet ondt t sinnet; din mil»
da hand wil intet förderfwa; ty jag wet
helt wal, store Gud! du mä sticka dig
du wil, sä wil du ändock ingen ting min.
dre, an miq förderfwa; alla siag och rt«
sande af din hand ato ej annat an kärleks»
siag, och förebäd til min lyckscmghet. Din
godhet rilffyndar mig detta lidandet, och
ju mera jag mäste lida och utstä, in mera
warder jag förwisiad, at du har mig kar,
och at i din försyn ligga förborgade idel qo»
da tankar och karleks°upstt, til mit bästa,
hwarigenom jag stal warda oförmodeligen
tröstad; och detta ar andä mera näd,an
jag näqonsin förstädt mig at önffa. Si!

som

du M war Gud, den wi forbide, och
du sral hielpa otz, du ast Herren, wi
forbide dig, at wi ssole srogda oj; och
glade wara i din sitlighet Es. 25:
Xi.
O! huru wal gör du kara siäl, om du
lnlunda andrager din egen smarta och we»

C 5
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derwärdighet pä den tld, dä du stär in»
för din Fralsare.
Men tank ock tillika uppä andra män«
niffor: sag honom hwad du west dem fela,
och bemöda dig at utwerka af Hans milda
hierta, nägon näd och barmhertighet til de»

ras tröst och wederqwecketse, som ester
/

Prophetens ord, warda har pä jordena
spisade med tärars bröd Ps.
6.
Gemenligen talar man i salffap om

sädant folks olycka; man fortäljer den sam.

ma och beklagar dem; dock med sädan be»
klagan,
der göres. äro de betrangde
ganffa litet hulpne. Men dä kommer det
dem til godo, om du, min andaktiga M,

som

och unber dit gemen»
föredrager de<
honom,
samma
samtal med
ras nöd och elande, som dig ar bekant.
Säg: min käre Gud och Herre, jagkom«
wänder

dig til Gud,

mer sinmerligen fast pä ingen ort, der jag
icke finner folk/ som grsta; jag mä wal sa«
qa, at alt sedän jag begynt umgäs lned folk,
tanner jag nästan ingen, som icke hade stor

orsak

at gräta eller Mda. Mig tyckes
jag är endast född til at bedröswelse, och
at jag mäste aniMa de sorgbundne, dock
en härdhiertad och gruftvelig,
endast
utan

se

som
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utan at kunna göra dem biständ. Min
Gud, denna min oförmögenhet är wisier»
ligen et af det bittraste, som jag i detta e>
ländiga leftvernet lider/ nanmgen, at jag
för lnina ögon mäste se de kreaturen grä.
tande,
digdock tilhöra och dig kare äro,
och at jag likwal mäste/ efter werldenes
wis, lata dem gä ifrän mig, och til dem
stga, af mig hafwen I inret at wan
ta, mig är omojellgit at hietpä eder.
Jag bekanner upriktigt för dig, at nu i
mig sädana elandiga
hela min lifstid,
personer dageligen förekolnmit, jag wtet
kanpäminnamig nagonsin hafwa haft den
lyckan eller formägan, at jag kunnat göra
en enda lyckelig, eller stappa honom nog

som

som

tröstad ifrän mig.

Det wore wal, kärasteßrudqume, en

grof förbrytelse och fördömelig härdhet, om
deras jammer ja platt tntet ffulle gä lnig

til sinnes: men deremot ar ock en stor o»
lycka, at fast an jag känner deras
wardighet, st myctet som de fielfwa, jag
likwal ej kan hielpa dem pä nägot sätt.
Mängen from manniffa, gär til denna
werldenes lycksaliga och rika, racker askar,
lek ftam handen, och bemöoarsig at samla

all-
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allmosor för siuka, brackliga och blyga; M
gör ock sammaledes, och äfwen nu, i detta
mit samtal med dig, söker jag hielp och we°
derqweckelse för dem; jag wänder mig til
dig, min aldrakaraste, ty dine hander aro
fulla af tröst och walsignelse öfwer de betrangda; derföre utstracker jag minä hän»
der til dig, jag beder dig, och faller för di>

na fötter nedcr; tillat intet, o! min Vuo,
<»t jag mä gäharifrstn,innan jagerhällit
näo for denl. Tilordna och fficka dem di»

som

anteligen öfwerbringar
ne utwalde,
deui din ffank och karleks.gäfwa, eller ock
förkunna dem et sä gladt budssap, hwar»
medelst de mäge kunna dragas utur deras
swära bedröfwelses diup, och äter oförmo»
deligengoras lefwande igen.Dig minGud,
är jag, t all oändeliga ewighet forbunden;
mit hierta forstar stundeligen, hwad du
wil, jag ffal göra emot dig, til at betyqa
min erkanflo; det west du min Gud! O!
hun: ffal jag wedergätta Herranom alla
Hans wälgerningar
han mig gör Ps.
116:12. ? jag wet du
mig gemen'
ligcn, at du wilst
jag bealt det
wisar dem nödlidande,säsom wore det dig
wedcrfarit och uptaga deras undsatning/

som
swarar

anse

som

lik»

liksoin hade du sielf

försport
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deraf en lin»

dring Matb. 25: 40.5 förlana mig för»
denfful, och gis mig i hander den hielp och

som

du behagar dem genom
det biständ,
mig tilssynda, och latmig intet langre wa«
ra olyklig, at jag mäste weta/huru du min

Frälsare,gräter och lider stort elande i dine
betrangde, fängne och siukaledamöter,ntan
at jag ffal kunna bispringa och lisä demi
deras nödtorft.
Saqer du til mig: Si nu mit tarakre»
Mr och barn, der ligger dm siuka broder
eller syster pä strä (i armod) och har hielp
nödig; si der aro andre, högtbedröfwade
ropa efter dig/ at du
i deras siälar,
mä göra dem biständ; gä dit och bjud dem

som
handen. Sä swarar
grätande ögon:

jag dig, min Gud,

med
Gis mtg hwad du be«
faller, och befall dä hwad du wilst: ack!
förlana mig dock först, hwad jag behöfwer
til at eftertomma din wilja, och befall mig
sedän alt hwad dig behagar.
XII.

Det gär mäst med ftomma sialaroch
alla Cbristna jäledes ttl, at de wal tala
med Gud om deras wederwardigheter, och
i bedröswelsens tid lange sörblda hos bo.
nom,
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nom/ dock förgäta gemenligen denna sin
pligt när de komma i ro och goda dagar;
mm gör du intet sä, min trogna Sula»
mith, säger Bernhardus, sorqat du in»
tet din styldiqhet, och fölg intet den otack»

samhets eftersyn, som gifwes af det mästa
folket i deras leftverne, ja afwen ocksä hos
ststillige dina medsyffon, och dem som wil'
ja Heta andelige, och ofwer annat som min»

dre ar, under tiden/lätteligen göra sig sam<

wete,

Ar det icke en underlia sak 3 när wärt
forehaftvande bar framgang och wi äre l

lnckan, sä kungöre wiju det wära wänner/
och läte sädant ju wara osien storfrögd;
men dereinot, ehuru andäktige wi eljest ä>
rom, sä siä wi gemenligen m sinnet at for»
talja det Gudi, af hwilken wi dock kunne
undfä en mycket sotare och rikare tröst/ an
lef«
Wi nägonsin kunne hamta asdetta
wernets lycksalighet, och wär glädje deröf»

nssa

wer med wära wanner.
Den himnielffa trösten bestär deruti,
at wi inläte osi i santtal med wärkara wäl«
sterningsman, och gjfwa honom tilkanna,
säwäl wär innerliga deröfwer hafwande
förnöjelst/ som ock wärt tacksamlna hierta.
Gör
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Gör nu derföre äfwen jct, du min kära
siäl, som hafwer wst til denna din pligt,

honom din erkansia, pä det al«
dmfortroligaste och uprittigaste sattet,
dunägonfin förmär; gör honom rakenffap
för dina angekmenheters lyckeliga tilstand,
betyga emot

som

sorbit arbetes ftamgäna,och huru desGudomeliga lius har dig sä klarligen lvst och
beledsagat pä dina wagar. Tala med ho»
nom om allahanda safer; for honom alle»
städes omkring, säsom den ratta Sulamich giorde, och wls honom Hans godhets
rikedomar och milda gäsworidinffattkam.

mare, och annorstades der du nägotgodt
hafwer: Min wan, jag hafwer bewas
rar at dig bäde nyrr och gammalt Hög.
W- ?: 13. Si der, sade hon, min kära.
sie wan, är mycken frugt för wär dörr. och
i wär tragärd: hwart jag wänder minä ö.
gon, ser jag ej annat an fruktbarbet och öf.
werfiöd; grenarne hanga fulla med dina
gsswor och walsignelse. Min raraste Brno.
gume, med hwad sötma och outsäjelig god»
het, hafwer du öfwerlastat wara tran i huru stor riredom är, genoin din nädiga för.
syns omwärdnad och karlek, worden ihop.
»amlad och upstapladl du har lätit wara
frugt
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sann

giswtt ymnog gröda pH
frugt och sad,
äker och äng; du ast uphofwet och ursprun»
get, til det myckna goda, hwarmed wärrlif
har pä jorden underhälles och wederqwec»
kes. lag tager det alt emot: men til den
ändan, at dig det ater anbiuda; ty i det
wi undfä desie timeliga gäfwor, warde wi
dig til twaggehanoa sorbundne, namligm
til tacksamhet och karlek;nytjandet ochbru»
ket mä wara wärt, efter
du det sä för-

som

men karlek och aran derföre böra
dig allena til: Icke ost Herre, icke osi,
uran dino namne gis äronaPs. i l >: l.
Pris och lofför sämänga lychaligheter til'
tonnner Gudi allena. Hwarken minä han»
ordnat;

der, eller nägra kreaturs hander,hafwa den
ringaste del, at derföre lofwas, eller at der»
eho det wara mä ar jag
förealffas.lnaom
förbunden;
högt
ej eller bör jag
derföre
sä
formpcket
gäfwan,
eller andra min
a'ffa,
Brudgumes kostbara föräringar. Jag bör
fuller med wördnad emottaga dem, och
besitta Hans walgerningar; men ingenting

öfwer alt alssa mera, an fieifwa gifwa'
ren och walgerningsmannen.
Du min Gnd, som west all ting, wet
ock wal, at.det icke blott ar dln gäswa,so!N
gör
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gör mig fullkomlig lyckelig och nöje: jag

haftver tusende gänger sagt, och sager anen gäng, at under all rikedom och lnck»
sMhet i werldene, ja, uti alla werldar,
som du annu ffulle kunna ffapa, ar platt

„u

intet som jag wilffanka mithjerta, utan
min karlek stär til dig allena: du ast och
stal ewigt blifwa min.hjertansGud och den
jag endast älffar. Gud du ast altld min
hiertans tröst och min del P5.73: 26.
Xlll.

Befiita dig äftven ps det högsta, at talamed honom förtroligen och öppenhiertigt,

nar dig det wedersares, som i et Gudeligt
lefwcrnes ofning gemenligen ste plaaar,
mmligen, nar du marker i din siäl nagon
försummelse och trögbet, eller litsom andeligmatthet, motstrafwan och wederwilja,
hwmtil du icke egenteligen west orsaken.
Hiertat warder mig trött och trögt i mit
lif; säg dä: Min Gud, jag kan hwärken lä.
ga dig, huru mig är til mods, eller i hwad
tilständ jag mig befinner; min Ml harlik»
som en wamjelse för alt, tntet är som ben»
m smakar och tackes: ja hon misihagar sig

sielfmera an alt annat. Mig tyckes du bar
ei mera behag til henne; iitminstone baf.
wer
D
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wer jag i dag ej kant Uti henne det ringaste
tekn afandatt eller tarlek; min bön är helt
Man andakt och lned skndeligltum och ttög'
het förrattad wordcn: det war »niq ej mö»
jeligt, dä jag stod intor din beliga narwarelse, at halla mig uti min styldiga wördnad ochödmlukhet,etter fördrifwa denttög.
och matthet, hwarigenom jag wid dtna föt.
ter instumrat, i stallet at jag hade bordt
>

kan ej weta, hwargtfwa att uppa dig.
somnaktiga
liumma
och
wasendet
af detta
mig öfwerkommer; emedlcrtid wet jagdock
wal, at det icke är dig walbehageligt, utan
twart om, at jag dig dermed fortörnar.
Du west ock huru högeligen det mig mG
hagar,huru det mig qwaljer,och huru högt
jag blyges deröfwer, at jag mäste befinna
mig iet sH uselt tilständ. Men det trö>
ftar mig äter, at i dit Ord finnes min lake»
dom och halja. Förbarmar du dig öswer mit elande, jä tala och gör mig h?l«
bregdan: stärk mig med dit Ord. Tänk
dock, O/ du höge och loftvärdeHerre, at
jag mig sielf ej ar annat, an swoghet och
elande, samt huru aN min traft endast be<

as

stär och harkouilner af dina lappar och ö>
gon. Se mig an! O! dyraste Fralftre, och
pg Mnast et ord/ jä larer med det saM'
M,

med GUD.
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mc», lif, mod och förnöjelse ftyta i minsiäl,
och hon komma sig före igen; ty hon ltgger
nu rätt i grafwen, och är i jomnen sil belt
förwecklad, sä at hön för sin tröghet fful,
är uti sin kropp begrafwen och försänkt, och
kan icte wakna och upstä, ined mindre du

talar henne til, och med dw Anda wacker
hcnne opp.
xiv.

Annu komma

ocrsii andra dagar, som

aro iftän de förra widt ststtlde, dock icke

mtndre widrige och hlnderlige emot det g>
da upstt, som du fatta borde, til at underhälla en stadig ro i din sial, och göra henne beqwam, at siä i Guds närwarelse, sä
at hon hwarken aforolighet, wankelmodig.

het eller kringströdde tankar, mä läta sig l>
ftsn honom siitäs och stndras.
Detta hander när mänga sysior ofi of.

lverhopa, säsom det ffedde med Martha,
hwilka knnna beröfwa osi Marias lycksalia.
het, dä wi mäste löpa At och dit; kasta wa«
m öqon och tankar pä alla rum och wrär
lhujet, samt wele giftva akt pä tustnd hauda jaker; ty stulle wäl det synas wara mö»
jeligt, at wi ffole kuuna sstta sttlla wid
wär Frälsares fotter, och hos osi i rolig be-

D
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trösten af des srögdefulla
tal, sii länge wi löpe säledes omkring och
wande wära sinnen til sä mangahcmda a»
render, samt söka fficka osi efter sä mängas
hufwud och sinnes art.i
Ia kara sial, det ar walmöjeligt, och
saken ar intet sa swär, som de sig inbilla,
hwilka det icke försikt och förfarit hafwa.
sittning intaga

som

Gack til Sulamich,
ar den himmcl»
ska Bruden, och lar det afhenne,Hög. W.
7:11. hou wil i alla stna förratningar hafwa fin bimmelffa Brudgume med sig, och
dermedgiswer dig et ratt llufiigtefterdöme,
du i dit tms lätteligen kan eftersölja,
wid dina högstwigtiga bestalningar och wid

som

öfwerhopade

ambets.och hus syflor. Mark

huru hon det aör, sä larer du wisierligen fin.
na,ihwad oförswarlig wilfarelse du ast,
nar du inbillar dig, at utwaries förratnin»
gar, som dig efter dinkaUelses pligt aro an»
befalte och af Gudi pälagde, ffola nödga

dig at forgata Gud sielf; hindra dä dig di«
na förratningar intet, at du jn under ar«
betsstunden kan tala om dina nödiga ären»
dig kuuna anträf»
der med annat folk,
fa; bwarföre stulle de dä hindra dig at ta»

som

la derom med den som du älffar/ och gora
M

med GUD.
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4f

Mfuttt ditarbete, afwensom denna arbetssamma Bruden giordei jemwal i de
daM-ne, dä bon som mäst waröfwerho»
pad med allehanda timelige handlingar,
dä hon ffulle ntdela bestalmngar ät sit
myckna husfolk, och genoln sin oförtrutne
waksalnma ftit, halla dem stadigttllarbete.
Mark uppä henne, sager jag, och hör
henne tala, tank ftdanefter, om honicke
dermed hafwer lardt dig, at du kant iföta
dit ambete, eller stä dit hus före, och andä
likafullt hafwa salstap och umgange med
Herran. Nar hon om morgonen upstod,
De hon: kom min wän, lat osi utgä p 3
markena, och wistas i landsbyarne, at wt
mä bittida upstä til wingärdarna, at fä
se om wintran blomstras och hafwa fätt
tnoppar, och om granat-aple» trau utssagne aro :c. Karaste wan, det är tid at arbeta, och tanka pä hushälningen; men

lemna mig dock icre allena, mider denna
bördan; jag fruktar mig icke för arbete, ty
detfftljer mig inter ifrän dig, men styr du
allenast minä ögon och tankar derhan, at
de/under warande arbete, oforryckt mäge
wara wände pä din narwarelse och pä dit
Wers hiettä Jag wil hafwa dig med
D 3
mig,
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nar jag gär ut at spatsera t min wiN'
gärd, och bese wintran, om de äro i godt
tilständ, och om de wid denna wackra wäder.
Mtg,

teken ttltagit; jag ffilsintet ifrändig, nar
jag gär i tragärden,at besigtiga träden och
om planteringarne komma sig före: tu ffal
wara t mit ftlssap, nar jag gär ut pä fal»
tet och bestsdar om äkermännerna aro t ar>
betei om herdarna, legodrängarna och

tienstehton göra hwad

de aro pliktige; jag

wil icke wara utan dig,nar jag gär och staller anstalt/ at en hwar mä göra hwad honom tilkommer, och befinner sig pä den ort
der han bör wara. Ia min alffelige, öfwergif du nng intet uti alt hwad jag mig

i min kattelse foretager, sä ffal ingen ting
wara migförtretelig och beswarlig,allenast
jag hasiver dig i ininom anoa, och för der
höra dina röst; taladumed min M, un»
der det kroppen förrattar sinä bestalningar,
och jag begifwer mig til din tienst och de
hushälds syflor,
din Md mig anför'
trodt hafwer.
Ifrän den stunden, at man iä wänjer
sig tala med Gild, om det man under wa>
e«j
rande arbete gör, sä lander det

som

samma

mera tll sinnets förstingring,utan fast me<
ra
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ra til andakt,som medförer stor förmän;
Mrtha tanker ftlller pä timeligasaker:alt
busbekymret ligger henne pä halfen; dock
länder det henne dä icke mer tll menligt
hinder: ty hon klagar det sm kara Fralsare,
och försummar ingen lägcnhet til at tala
med honom derom, och sig derwio trösta;
hon betygar, at bon arbetar för Hans fful,
jl, hon stattar sig lyckelig, at arbeta och ut»
M all wedermöda, allenast det ster tnför

Hans ögon.
Fördenfful kan

sakert tro, at alla
dina jysior, som tilsorene hafwa försttödt
dina tankar,deförwandlas i afwcnsä män«
ga Gudeliga karleks werk, st snart du aldu
°

lenast mit inunder dina systor päminner
dig, at saja för dm Fralsare, pä lika satt,
du förtaljer andra männiffor och wän»
som
ner,
öswer«nättan du ast

buru

afbestalnin«

gar öfwerbopad/ och derhos troligen och
med uptackt hierta, anförtror honom diaa
tankar,
dig infatta wid sädane äkomne
systor, samt der honom om näd, at ingen
orolig omsorg mä fil bekvmra dit hierta,

som

och hlndra dig ftän ätankarna pä honom;
utan at du mä kasta all oin omsorg pä honom med förtröstan, at han ffal draga
den
C 4
/
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den mästa bördan, äfwen i dit lekamliga
arbete och dertil fin walsignelse giftva.
Nar du sillunda uti och ftamfor alt be«
kymrar dig om det enda nöowandiga, och

utwäljer den bästa delen, namligen,atmed
alla dina gerningars försakelse och tröst pä
dem,siker endast at hafwa och behällalE»

och trösta pä honom, samtläta ho>
sum
stadigt
nom
din Konung och

säsom

Herra

styra alt;fä warda alla dina lekalnligasyslor idel andelige werk, iäsom Lutherus utt
företalet pä Epistelen til de Nomare säger

om Petri fiffafangs; sädant bekraftas afwen af Stephani exempel ApG 6: 5.
la, isä matto stär det mycket battre
til med en männissä, som intet afwiker i>
frän Gud, sast än hon i sinä kallelses sysior
hafwer mycket qöra, och osta mäste löpa af
och an,än med den som sitter ftilla i fin bö»
nckammare, och likwal läter tantarnafiy»
ga allestades omkring.
XV.
Anteligm talaock med honom om al«
la de ting,
stadigt infalla dig i tankw
na, och hwarom du hemligen med dig sielf
talar, och uprepa sädant si ofta din andakt
dig det medgiftver. Tryct ätminstone den»

som

na
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na reglan, genom trona pä Christum,wal
in i dtt htzrta, at du hafwcr ingen Herre
och ingen Ofwerhet,för hwilken du mindre
beböfwer radas,an för Gud, och at du haf»
wer hwarken nägon wan, broder eller sy>
ster med hwilken du kan tala friare och förtroligare an med honom. Fördenfful be»
draga de sig högeligen,

som sig inbilla, at

det fria samtalet
stridcr emot
dm dinpa wördnad, dyrkan och underdä»
dänighet,
man ar skyldig des höga
majestät och i des närwarelse at bewisa.
Manaa hafwa werkeligen welat inbilla
sig, at det wore allenast ensaldige tankar,
hwad de andelige fader härom häfwa strift
wit, och at de lupo emot den
och alfwarliga andakten, sä wäl
emot den
och halsosamma laran, hwllken la«
osi,
m
atall diktad förtrolighet, och all
fräck, förmaten och inbillad art, at tala
och umgZs med Gud, bör hällas för phan«
tastiff och wanhedrande; glftvandes desie
före: at
lvi för Guds ögon äro alle»
nast jord och stoft, sä stole wi ock alt jemt
ychendast umgä med idel wär owardighets
vetraktelser, och derwid blott betyga emot
u,ed Gud,

som

sanna
som

sanna

som

honom en helt ftuktlam ärewördning utt
en hapen ödmiukhet.
Men
D z
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Men ack! huruwida dock jädane mau.
niffor fela om deras andakt! och huru ssatt

förständ betlM de dermed/ at de förmcm
deras samtal med Gud, dä rätt kraftigt
nnderhälles, enar det samma säledes med
idel ftuktsamme tankar anstalles; sch at
Gud för siu höahet stul, intet täl, at detta
ringa stoftet sä förtroligt umqäs med ho.
nom, aldenstund de se, det store och högt
upsatte mannlffor t werlden, intet hafwa
sä förtroligt umgänge med de ringaste.
Men de weta ännu litet deraf, huru Gud
<
sin magt och höghet,wil wara ansedd och
dyrkao; de aro ännu icke sä wida komne/
at de kunna begripa,huru de dödelige man-

niffors stora anseende, har nedre pä
är oändeligen ringa
dre an intet, at

jorden,

och förakteligt, ja min.
och förliknas, emot

anses

Guds obegripeliga höga nmgt och wälde;

emedan de jordiffa höga, aldeles intet kun»
na lampa sig efter de ringare saker,eller gö»
ra sig med oem jämnlika, fast an osta sielf»
tärleken tll de>
wa wisheten, sä wal

som

ras nasta sädant fordrar. Men deremot
mark än ytterligare, huru Guds obegripe»
liga höghet öfwerträssar oändeligen wida
alle andre obegripeliga tlng; Han6r alle<
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na Gudolnelig och allrädande; ty pä samma ttd, dä han är ganffa högre an hela
werlden, sä nedsanker han sig äfwen dä til
de ringastekreaturen, och besinner sig äfwen
st hel och fnllkommen i en blomma, som
der ofwan i himmeten; derom sager en af
Kyrko-Faderna: Gud ar en sädan, som
är större än all tlng, och staller sig dock
med all ting til likhet nti sin storlek.
Betrakta oetta nägot litet mera,min

kare sial, sa larer du af denna qrunden lä«
ra kunna förstä annu en annan, fast under«
bar hemlighet, namligen, du tan deras lä»
ra, huru Gud ar den aldrallufligaste af alt
du älssar,eller de dig alffa; huru Gud
är karlekens ratta och enoa syftemäl, eme«
dan du finner uti honom allena bägge de
nödwandigaste stycker, hwarsöre han mäste helt fullkomligen alffas, som ar först
des alswäldige höghet, och sedän des alle«

som

Ades narwarande jemulikhet. lag wil
dermed säga: at du sinner uti honom, bäde en oändelig höghet, som uphojer honom
oändeligen wida öfwer dig, samt tillika en
oändelig godhet, den han wist osi i Cftristo
Mu, i hwilken han war, til at Wrsona
ost med sig stelswan och uptaga os för sinä

wrn:
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barn;hwilken näd och godhet, äter sii myc°
ket som nödigt ar, drager honom sa dmpt
neder, til at wara säsom din jamnlike, och
at sticka sig sä/ det hau med alt sitgM
mä forsankas i dit hierta/ och göra dlg ml
sig ewigt och oandeligen lycksalig; han al>
lena ar din Herre, och jemwäl oin förenade make; om honom kan du fördenstul i
sanning saja: Min wän ar min och jag
6r Hans Hög.W. 2:16. omffönt han ar
Gud, och jag ar utom honom, säsom et in»
tet; sä ar likwäl genom näden i Christo
lEsu med trone omfattad, och uti den an»
deliga förening i trone med honom
Hans och han min egen.
Hans omateliga godhet och wishet är
stor,
at han lämpar sig efter wär swagsii
het, och gör wär rinqhet beqwäm/ at fat>
ta uti sig Hans omatelighet.
/

xvi.

Fördenfful dä, och i betraktande bär»
af/ sä trad nu, o du helige Sulamich!
fram for Guds ansigte, wid somlige tilfal»
len, och i synnerhet dä du bar at handla
med

honom om ratfardiggörelsens wert,

samt wid de heliga Sacramentens utdel»
ning/ Me annorlunda, än som en stugge
och

Med GUD.

s»

och et platt intet, i ödmiukhet,helt förnedrad;
mm äter pä wisia tider och stunder, och nar
du i enflighet plagar med honom samtal/
ellerar t dit hus'Nrbete begrepen, jä um»
gäs med honom, som jag förr sagt, helt
sortroligen och ratt hierteligen, fastan dock

altid mcd karligste wördnad, sisom det sig
med en Brudgnme bör, den man innerli.
gen älstar, och med hwilken man om intet
annat an idel karlek talar,eljestssusle dudig
bewisa aldeles strasswärdig och otacksam emot honom. Derföre kallar ban dig ji» sin
kara, sin wan, sin dufwa, han som dock är
din Herre och Mästare. Han wil du ffal
kalla honoln, dit biertas Gud, all trösts

och hugswalelses Gud, din barmhertiqeFa.
der/ en den der al,?ar, din trangtan och dit
hopp, den aldrabästa, den aldrakaraste,
den aldraftttlkomligaste: dit alt och ditenda/ hwars hierta ar med dit et, och hwars
md kommer i din Ml, at den mä wam
hennes lif,och aldrig mer wiljastiljas ifrän
henne: du stal icke mer kalla mig Baal,
det ar Herre, utan du stal kalla mig min
Man Hos. 2: 16.
XVII.

För det öftiga tala, under warande din
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umgängetse, intet altid om dig sielf, eller
om dinasyflor, om din trost eller bedröf<
welse; Man förandra som oftast dit tal, och
tilfalle af alt det synllga,at swingadig
höqre up,och sok halla honom hos dig, mcd

sadatta sakcr/ som honom angä och aro
Hans egne.
Tala med honom om Hans lycksalighet,
om Hans höghet, om Hans Gudomeliga e»
genstaper,om Hans förtrasseligagerningar,
om Hans Ords kraft, hwavigenom han haf»
lver giswit alla kreatur deras wasende/ och

dem framdragit utur deras ewiga intet.
Tala derom sösom de heliga det giordt/
med suckan och andäktige förundrans rop;
all deras waltalighet bestod derutinnan/
när de berömde Hans werk/ och yttradefiq
härllgit ar dit namn i
sälunda:
all landi Ps. 8: i. suru underllgaä»
ro dina gerningar? Ps. 66: 3. Suru o
bcgripellga aro Hans domar och ouc>
ransakelige Hans wagar?Rom. 11:33.
O! du ewiga Wishet, som hafwer hopfogat denna ftora werldenes byggning, Hu»
ru högt ar du upsatt, huru obegripeliga a»
ro dine räd och bestuti huru outgrundelig
är du t dit förehaswandei huru harlig och

un>

med

GUD.

55

anser
som

underbar ar

som

3

du i dlna werk;
jaghim»
omareliga
mänga
widd;
de
oförmelcns
uti j
wanstade himla-liusens ffen/
ston ordning aro stalte; de mängfaldige
jorden srambrin»
gafwor och frutter,
gar, eller de
haswet och andra elemen»
terna framgifwa: hwad haftver icke all
denna stora prakten, harligheten och ffönheten för zirligt anseende, och huru ange«
nämt ar det, at alt sädant i stilhet betrak»
ta, och i des öfwerwägande läta sialen up«
jyllas med andelig förundran och himmel»

som

ffa tankar; Gud dm rätfardmhet är
hog, du som stor ting gor, Gud ho
ar dig llkl Stor aro Herranswerk,den
som uppä dem aktar, han haftver lust

mfPs. 71:19. 111:2.
XVIII.
du
Medan
säledes lofwar och prisar
desie Hans underwerk, bör du,
redan
F. IV. harom pälnint ar, hwarken törst eller

sidstförqäta detaldrabögsta under öfweral.

launder.nemligell atOrdet är wordet tött,
det ar, GudsSons Mandoms anamwelse, och der männiffliga stagrets a.

terlosmng. Säg til yonom: Haruppä
grundar jag i gemen minä dagliga betrak.

telser

SradlZ UmBzngel<e
telser,och förlustar mig derwid,afwensom
de helige änglar ocksa hafwa det samma til
grund uti deras frögdefulla betraktelser i
himmeten och sä länge ewigheten wcmir i
Pet. i: 12. O! huru ofta tänker jag der
uppcl! O! du min lifs Förlossarei hwad
för en söt och liufiig ro ar det mig, sädmit
ätanka, samt betrakta din kärliga förne.
56

dring i krubbcm,

afdit kors.

sä wäl

som wtd foten

Desutom st tank ännu tilbaka, käre
siäl/ pä alt det/ som dig under sädane be>

traktelser deröfwerinfallit/ ellerhwaddu
lasit i böcker, etter hört i predikningar; ta»
la med honom derom, säsom om saker dem
du

ej

kan underläta at saja eller betrakta.

Blcmda äfwen derunder nägra betvgelser
om din erkänsio, förundran,tro och kärlek:

lagtror, derföre talar jag Ps. 116:10.
Sag: Jag tror hwad dit heliäa Ord och
Evangelium mig omdenna outsajellga hem°
ligheten förkunnar« Jag talar derom da>
geligen, och wil jemwal intil min ända be<

kanna: den Vorsfäsie IHsus Christus
är min Herre och min Gud.
Detta är det aldrasörsta ordet, soul
wan bör önsta hafwa lart i waggan at ef'
ter»

med GUD.
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tersäja;jag hoppas, det stal ock blifwa mit
jaq wil saja, nar jag stal
aldrasidsta,
stiljas ur denna werlden: ja, nar jaa stal
ftamkomma for domen, stal afwen wal
ännu dä ftä strifwit uti mit hierta: Min
gerre och mm Gud loh 22: 23.
Tala sädcmt med fnll andakt; men läqg
onnu dertll, med David: Jag ar swärli'
M plägad; men Herre wederqweck
mig efter dit ord Ps. 119: l 07. Säg:
af minFralsares kors och förmarker jag
mit tntet, min owardighet, mit forarqeli»
ga lefwerne, och »uin ftrdömelse, sä tydeli»
gen och klart,fom jag aftven deraf förmarker Guds stranaa ratfardighets och grund'

som

ser

lösa

godhets hoghet.

XIX.
Under asla desiä spräk och mängayanda
med din kare Frälsare, förmenar
samtal
lag, at du bör ej eller underläta at foredraga
honom din ungdoms därstap och öftvertra»
delser. Tala derom med din rarasteßrud»
gume; och anstönt du uti dina förra bät«
trlngsdagar tntet forgatit at saja honom,
alt hwad dig om hiertat legat; jä behöfwer du ändock intet frukta, at du warder
honom dermed beswärlig, om du widare
dig
E
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dig för honom förödmiukar, och an en Mg
föredrager honom dct
Veratta honom om dm förra lefwermsgalenffap nti din ungdoms elandige ör,
och alt hwad deruti förelupit, dä werldsiiga
salffap förförde och drogo dig i siikt bedröf.
tveligt tilständ. Pämin dig dina fel med
suck och tärar,och öfwa dig fiitigt i ssdana
billigt fordras emot
battrings werk,
den näd,
din himmeissä Brudgnmes
död dig förwärftvat, och hwarmedelst du
ifrän helfwetet blifwit befriat; sag tilho.

samma.

som

som

nom: det ar,karasteFralsare, hwad mig
an mitzhagar uti sä qrofwa synder, och
hwad mig mäst qwaljer, at mit hierta ar
altför swagt dem behörigen at hata. M!
det är wisserligen altför ringa hwad mit
och andre ftomme männistors biertan,
hwilkom minä synder warit kunno ze, der»
öfwer med mig haftva grätit. laq önsta'
de wal,at alla trogna manniffors hiertan,
sig med mit sannnan fogade/ och sattade

st stor forkrosselse, och upwackte sä bitttrt
hat öfwer min synd och otacksamhet, at

det mätte warda jemlikt med min jämmer
och uselhet; smnt at wärt förenande bat»
trings-och ögna-watN/ kunde stvara e»
mot
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llwt min skyldiga änger, och sedän fiyta
ftmhalligt ttl den
halsobrunnen, med
tro
hopp
om ewig förlosi»
lefwcmde och fast
ning. Herre lat mit elande och rop, i ge»
menssap med detrognasböner, infor dig
komma; lät min änger wara medtrone,
och min täreflod mcd Christi Blod sä bemängd, at jag i anseende til
dyra
försoning/ mä undfä af näde hwad af egeu
kraft och förtienst aldriq kan ästadtommas.
Gkapa du sielf i mig et rent hierta:
gif mig en ny wifi och wis anda Ps.
51: 12. Herre dewis du sielf oin magt
och barmhertigbet; Skava i mig et nntt
rent hierta och gif mig din Helige Anda,
pädet jag dig ratt och troligen mä alffa.
Et sädant förkroMt hiertas trangtan
behagar war kara Fralsin-e, afwen sZ bos
Davids och Petri honom tacktes,
jlunt mänga andra syndares bättrings nit,
lnvilka i mänga är med mnerliga biertans
suckar och bittra tärar hafwa begrätit sinä
beqängna synder, och önffat, at om möje»
ligt woro, mätte bos dem, uti deras sialar,
opnas en sadan springekalla af detta bittra

sanna

samma

som

wtttnet,. hwilken aldrig uttorkades, utan
lvarade i hela deras lifstid. Act! at jag
E 2
watu
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watn nog hade i mit hufwud, och min ö>
gon woro en tarckalla, at jag natt och dag
gräta mätte ler. 9: 1.
Sag ock du sammaledes, min andaknge Ml, nar du betraktar din korsfaste
Brudgulnes sär och opnadesida; men stg

detupriktlgt och afhiertat/Med ssdane ord,
tntet annat äro, an kärleks-suckniugar; ack! at jag watn nog hade i mit huf.
wud. Ack! huru sall wore jag, miu kare
Herre, om jag siige ur minä ögon fiyta tö
refioder, hwilka kunde i tronä förena sig
meddin strida blodsström, och meddensam»
ma sedän kringfiyta til alla
mi«
na fel och öftvertradclser aro begängne, och
pH det man allestcldes, hwarest mau mt
mig hafwa syndat, ocksä weta mätte, at jag
det afwen har begrätit, och at man altst
der mätte finna et stadigt warande tänne'
tekn min synda-änger och battring, samt
minä synders ewigasörlätelle/ genom tro»
na pä Christum.
O! j männiffor,
bafwen nällot

som

as

som

hördt och förnunlmit afmitförargeligalef-

werne, kommen och bören jemwal mit yn»

keliga tlage-rop; tommer och

smartesulta hmta.

ffäder mit
Skader dock och

sir
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wcirk kan wara siiser til, om nagonwerk,

som min
Klagowis.

then

mig jaup«
1:12. Se det an min
äter
Gud, och lat gä dig til hiertat,hwad i min
Ml och mlt samwcte förelöper; jaq hoppas
uppä dig, ja äfwen i det ussa tilständ,
mig im trycker; war sä nädig och Ma mig
äfwenwal < dcnna min elandes tid; wagra
dig ätnnnstone intet, mig deruti at anffäda, utan lat afdin ögon utgä den kraft, jom
dana,

som

meddelar näd, lif och balsa. Se upvä
min jämmer och clandhet, och förlar
mig alla minä synder Ps. 25:18.
O Sulamity! Gud ser dig wal och
underläter intet, at trösta dig under wa«
rande sädana heliga stunder, dä du ä nyo
befinner ängest, och tanner sär uti dit
kymrade samwete. Han uprepar och försäkrar dig ä nyo innerligen, Kwad han dig
stofta lätit förkunna genomPropheter och
Evangelisterne, nemligen,at dina synder

äro forlätna och afssrapade, och at de in-

gm magt lnera hafwa til at fordöma dig,
lag wet det wäl, min karaste Fralsare,
mm jag förstrackes deröfwer, at minä syn<
ders äminnelse, tyckes mig annu förblifwa

mende uti liuset inför din ögon.
E 3

Ackl
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Ack! store Gud! jag tanner annu intet
i mit hierta traften och trösten af de orden,
du talar/ nar du säger: Jag förlater;
det är annu en bemlig fruktan hos mig, at
du mins anda min synd och öfwertradelse;
jag ar sä swag,at jag gerna Wille medkäw
bar tröst sörnimma,det du icke allenasthar
förlätit, utan jemwal wil ewigt glömma
bort och helt sörgata hwad jag i hela mit
syndiga och förargeliga lefwerne dig emot

som

brutit hafwer.
Ty huru wore det möjeligt, at jag stul.
le kunnu lefwa i en sädan Heliä. Guds nar»
warelse, som bar sedt all min föröfwade o>
trohet, och sig den samma annu päminner?
Ack huru stulle jag wal kunna wara nog
tröstad af den försakran som man mig pll
dina wägnar dageligen förkunnar, at mtna synder aro med din dyra utgutna Blod

aftwagne, sä länge jag fruktar, at de annu
ligga uptackte for dina ögon, och ffola der
ewigt uptackte bliftva; sä at pä det sattch
min otacksamhets tid kommer at bliftva,
jemMl under den harliga paradis°glant<
och glaojen, en ewig styggelse för dig;
jag warder full med sädan fruktan och än»
gest/ när jag hörer David qwida och säja:

sen
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Wsra misiqerningcir satter du för dig, och
lvära okände synder l liuset för dit au»
sigtc Ps. 90: 8.
Det ar wal icke utan, o! min sial, at en
jadan ftuktan mycket förhmdrar dit förtroliga umqänge med din Gud; men sä är han
litwäl altfor nädig til at lemna dig lange
j jädant angfligt och ftuktsamt tilständ.
Han bamtar dig wal utur detta diupet,
och tröstar dig tgen ined försakrnn derom,

at Kan icke allenast hlw förlätit, utan jem«
wal bortglömt altsammans, och nedsankt
dina snnder, samt deras clminnelse i af.
grunden» hwarutur de aldrig framkomma

stola. lag, jag utsiryker dina sfwertradelstr for minä fful, och kommer
dina synder inrer mera ihoa,sager hatt
sielf Es. 4 :2 5. Jag wil forlata dem
deras miMerningar, och aldrig kom.
ma deras simder mera ihog ler. 1:
34. Cy han ar barmhertig, han ffal
annu siörbarma sig ofwer osi, och kasia alla rvara jyndec i hafsens diup

Mich. 7: 19.

XX.
afwcntyrs
til
Skulle
tvederfaras dig,
hwad äswen de ftolnmaste sialarne ofta

E 4

hän-
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hända plägar, at du alt detta oaktat, war.
der afsädän fruttan oroad, som wore din
syndastuld annu intet aldeles förläten, och
atGud annu mäste hafwa i sinnet, derfore
at läta strassa dlg och emot dig wredgas;
sä försumma ingalunda, sä snart siika tan.
kar infalla/ at ftrart deröfwer wredgas ps
dig Ms, samt bestraffä detta dit mitztrog.
na hiertas oroliga bekymlner, säsom et fel,
hwilket, tör handa, ar Guds wishet och

barmhertlghetwlda sörhateligare ochweder.
stnggeligare, an all den synd
du eljest
bedrifwtt. Blygs deröfwer, och fördrifstrart
sädana tankar/ säsom en iugifwelse af helf»

som

wetet; uppenbara det din Stala-Brudgu.
me, med afffy, förffrackelse och fördöman.
de öfwer et st blindt och straffwardlgt för.
troende.
Tag dig afwenst i akt för andra dylika

swagheter, och lät dig intet öfwerwinnas

af sildana oroligheter och owader, sä at du
ftuktarfiendensetter deorena andarsmagt,
nar de dig ansatta och inffiuta, uti din in.
billning nägon samwets sngest och förstal.
da faselige pläge»bilder, samt dighaftigt
förtölja, och i din M upwäcka attahanda
Meliga sinnets oro och rörelser, til otw
och
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och fortwifian; öpna dä ögonen och erkän
dlg helt owardig til Guds kärlek, dä du ssledes läter dig strackas, santt efterläter sädan rök och stugga hafwa magt til at för*
störa en perjons ro, som Gudi är kar, och
han.med fin näde bessarmar.
Ar det icke i sanning en stor blygd och

blindhet, o! min älsteligasteßrudgumez
hwadan kommer mig denna sruktan? Ack!
huru kan den samnia intranga sig hos mig,
under sä mänga underbara undfängne be«
wis af din barmhertighet och kärlek i
lag tilstär billigt mig hafwa warit en
stor syndare; af et intet ar jag harkoinmeltt
jag ar stoft och assa; jag ar en ringa matt
utur orenligheten framkrupit i Men du
som
är en Gud, enewigTröstare, ochenoöfwerwinnerlig de elandasßeffarmare. Jag
laser i dit Ord, alt<A älffade Gud werlden,
at han utqaf sin enoa Son, pä det/ at hwar

en, som tror pH honom, ffal icke för»
och
gäs,

utan fä ewinnerligt lif. Du sager:
mit kara kreatur, ehuru ffröplig, ringa och
föraktad dunägonsin mä wara, ja,fastwo>

tedu än mindreän enmatk,sommantrampar med fötterna, sä war likwäl wid godt
mod: Frukta dig intet, ty jag hielper
dlg,
E 5
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sager Herrm: och är din Forlos»
<are, den Helige i Iftael Es. 41: i;. 14.
Ingen ffal rycka dig mur min hand
Job. io: 2,8. Ester du ja dyr for mm
sgon aktad ast, masie du ock harlig
rvara,och jag hafwer dig kar,sa fruk'
ta dig imet Es. 43: 4- 5-

Sa talar du mcd mig, du Alsmagtige
Varmhertighet, och likwal dafwar jag?
Ack! hum ar jag <ä förblindadi Försakra
dä ju icke dina löften inig, at du häller mig
en moder stn enoa son, den
i dit fföte,
hon afinnerlig kärlek omfamnar: ja,at l>u
drager mig som et barn i qweden, och be»
warar mig
et daggjo barn: at du bar
mig pä armarna,
en fader sit barn,
hwilket annu ej gä kan. Och at du i lika
matto wil bära och leda mig jemwäl hela
lifstiden igenom, intil min älderdom, ja,
tntil min sidsta' afffedstima, dä du förer

som

som

som

>

mig utur detta liswet? Du hafwer mig
aiordt, derföre wil du ock mig bära och
hielpa Es. 46: 3- 4Sä talar du min Gud, och jag börer
det; jag wet det ar d«/
talar med mig,
och likwäl fragar jag, om du hafwer mig

som

kar, och i minne i Om du

ser minä törar
och
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e?

lidit döden
och hörer min röst? Du hafwer
betalniag
mig,
giordt
en
full
för aloch
för

la minä synder; du hafwer giordt mig sä
mänga löften, och andä far jag fort at radas, liksom wore de giorde af en swag och

bracklig männistä, och bryter jäledes med
min obetänksamma orolighet emot dm kar>
lek, och dit heliga Ords sanning. Ack min
Gud! jag fordölner sildana oroliga tankar
i mit hierta, och wllle gerna wara dem
lös; men det stär icke i minä krafter; utan
det ar din näd allena
kan hela denna
swaghet
Styrk
min brist:
at jag of»
min
werwinner inig sielf,och icke mera hos mig
lemnardettaffamliga ochstrasswarda misitroendet nägot
ack! Herre, jag wil
dö,
än under dina wingarsffugga
hellre
och bestarm wara forsiigd och bafwande.
Gis mig dä dina näd, at kunna förläta mig
pä dig, och i tronesförening medlEm min
Fmlsare,uplyfta min anoa öfwer alt hwad
hwad stapat och förgängeligt är, sä frnktar
jag för intet; jag hoppas och alffar ej eller
dä nägot annat au dig allena.
Pä det nu sädan trost och tilsörssgt mä
des battre kunna intryckas i dit hierta, sä
förestall dig oftast de markwärdigaste

som

som

wal«
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walgerningar, hwilka duafGud har st»
ock de margfaldiga til<
niutlt, sil wäl
fallen, hwarafdu har kunnat erkanna, at
Kan warit ditt beffydd och diq snnnerllgen
nädig. Förtälg deln honoln sielf/ och A
min dig, at trcnne handelser aro,
den»
na alskcliga Brudgumen gerna mä anhö»

som

som

ra; och du ej mH ftukta dig houom för of.
ta kuuna söredraga och uprepa.
Gemenligen mäste du göra dermed en
begynnelse, nar du ärnar taia med honom

om dina

hussaker. Berätta honom först

dernast bans H.
tcrlssnings-werk och din Fralftres lt«
dande och dsd pH hufwudjralleplatsen;
samt anteligen om Hans stadiga sörhällan»
de emot dig, och det bistand, som du för»
sport pH manga underliga satt, genom des
dit stora synda sordcrf;

nädiga Försyn, wid säoana titsallen, dä du
eljest städt i fara at omkomma och jVrdech

was.samt huru duafwenwal ännu,i sam«
nm stund, dH du talar med honom, blefwe
ewigt foriorad, om han ej hade medlidan»
de med dig, och des barmhertighet ej Wille
förnimma din klaneröst i din bekanta nöd.
Tacka honom derOre och säe,: Du min
Gud, hgr räckt miFdm hand, «tragtt
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git min Ml uru dodenom, minä ägon
Wn tärar och min for ifran sall Ps.
il6: 8- Säledes hafwer du söndersittit
nnna bojor, du hafwer forlätit lnig min
Mcksiulchet, siunt helat min swaghet och
WMghet; du hafwer giordt mig helbreg»
dl»/ffäntt nug näd och ewig försoning: du
hafwer bekrönt mig med walsignelfe, och

upfylt mig med dit goda; du läter mig we»
ta den hemliga wisheten, den i det fördol»
da ligger, och uppenbarar mig dit Evan<
gelii rena sanning; du hafwer mig rvctt ur
det elanda tilständet, derest jag uti helfwetes portar war räkad, under de onda an»
darnas hander, och i det stallet forsatt mig
idin alffelige Sons rike, och uti de heliqa
anqlars ftlla ae«nenffap. Lofwa derfore

gcrran min sial,och förgät icke hwad
godr han dig gioror hafwer Ps 103: i.
Siutcligen tala,neo dln Fralsars/ om
allehcmda saker, underhält helt noga wanstap med honom, ochuptäckhonom, som
ln wan den andra, alla dina hemligheter,
ech bwad

dig äkommer; olandäktige

M,

görsädant rätt frimodeligen, och frukta dig
M tngen tlng mera, an at wara i en tral»

ws ftuttan/ rädd och Mctas för den,

som
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högre hos sinaheliga misi.
hagar, an en mMröjwns bafwan, och en
förjagd och klenmodta andcis oro.

Hwad nu wid et sädanr siags umgan»
ge och samtal med Gud bör
for det
aldrasordelaktigaste, ar detta, at anDnt/
läte Gud dig under wa»
det osta synes,
rande dit samtal/ alt fort tala allena, uwn
at han naqot dertil sager eller swarar, si
tiger han likwäl dock icke.
Han hafwer en besynnerlig röst,
är honom allena egenteligentilhörig, hwar<
igenom han gifwer dig tilkanna den
ning, jom Hans karlek wil dig sörkunna,

anses

som

som
san»

fastan hwarkendma utlvartessinnenskrasi
ter eller dit förnufs formägo nägot deraf
swm
förnimma. Men detta Guds tal ochdinhug
ffer, nar du oförmarkt förspörjer i
upgä sädana tankar, som dig trösta, och
stilla dm ftuktan: nar du blifwer warse en
klarhet, som fördrifwer mörkret, och beta'
ger dm förra owitzbet och twekan; nar dig
allehanda anflag infalla, hwarmedelst dig
lägges uppenbart for ögon, huru du bör
dig förtMa och du sinner en saker wäg,
til at kunna lyckeligen fortsatta och utwt»
Det
ta dit förehaswande.
/
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Det är wäl redan mycket, at han dig
linhörer; men han kan dock intet underlä«
t.i, at trösta och swara dig/ när du i sadan
ödmiuk förtrolighet med honom talar.
Men när han nu sädant gör, sä aro
Hans ord unet säsom talade i wädret/ utan
han gifwer diq jemwäl sit lius, sinä tantar, sin tröst och sm kärleksiotma i hiertat.
Hans hierrä talar med sinßrud etsit,
danr spräk,
hön wäl förstar.

som

Mel. Up Guds barn och e'r nu gläder.
i.

hit I som arbeten,
I med:,::,: sorg betyngde bröstl
MQ
2G«. I som efter lEsum leten,
Kouuner:,::,: hit til eder tröst;
Eder lEsns eder kallar,
Han at karlek öfwerswallar,
Och wil gifwa attom ro,
Som pä honom staoigt tro.
Bud ffe ara:,: stunden n«lkas,
At wär mödos hetta swMis;
Den som blifwer jW wid trona
M af lEsu:,:LiffensKrona.
2.

HEr-
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2.

Herre lEsu som osi kallar,
Och osi:,::,: biuder gä ttl dig,
Hör min bön, som jag framlallar:
O min:,::,: lEsu drag du mig.
Ack! jag ar at komma swager,
Om du sielf mig icke drager;
Ack, min lEsu, du Mig qif
Andans styrko, lius och lif;

M

Och

mig:/:ewigt hos dig wara,
mig karligt med dig para,

Lät mig blifwa fast i trona,
Sä ftir jag oct:,: Lifsens Krona.
3-

Nu bar jag fornöjsamt hierta;
Ty M:,::,: tröstar pä dit

Derwid sttllas all min smärta,

Ord:

Jag ar:,::,: fralst frän dödsens mord.

Jag har näd hos Fadren wunnit,
Jag bar i lif i lEsu sunnit;
O jag ar nu ewigt sall!
.

Loftva Herren Gud min siält

lEsu, lEsu :,:dig ffe ara,
Som den näd mig tackts bessara,
At jag dig, du Lifsens Krona,
Fär stniuta:,: genom trona.

