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OTTESÅNGEN.
Texten Ebr. XIII: xvr.
§. i.

Pfalm.

fer, Iranne

-

Du hnfver icke hifi til öfofier lehaga Dig intetä

De forfta ofFer voro de forfta månnifkors
forfta foners, Cains och Abels ofFer, 1
MoC B. 4: 3. Ocb HErren Jåg tdckeliga
til Eliel och häris ofier v. 4. At tåckas
Gudi,. fortfattes bffren i Patriarchernas
tid, iMofB. 12; 8, 22 ;2. men ökades och ftadfåftades af Gud genom Mofen i 2 och 3 Mof. B. och befaltes, dels
at afbilda Chrifti blödiga ofFer, dels at
upråttholla den ofFenteiiga Gudstjenften j
Men få fnart Ifraels barn fatte ali fin
Gudstjenft uti deffa ofFren allena; fåhade Gud, för detra deras mifsbruk,ej hifi
dtrtil utan de hehagade honota icke. Deremot heter det i följande orden v. 15. De
icke
ofier fam Gudi lehaga bjerta
jbraktande ; i v. 21. da (kola Dig lehaga
rdttfårdigbetenes ofier
ofira och i Pf.
Horn, F. Voi. 5, St, 1, A 2
jOt
,

,

,

4

4 [
4
jo: 13, 14, ij. Menar du
offra Gudi tackjågelje
Akalla prija mig. add.
Ef. 66:3,4. Coll. v. 2. Hof. 6:6. 1 Sam.
Derfåre ock nu iN, T.,
ij: 22. &c.
fedan offret midt i vt ekan fom långe fcdan år forbi, nphhrdt efrer Dan. Prophecia c. 9: 27: och Chrijius igenom et fin
kropps offer fullkaarnat detn fombelige var
Ebr. 10: 14. få fordrar Gud utaf ofs
ej andra, ån andeliga offer: trones Guld,
bonenes rnkelfe
rälamoders myrrbam
M urh. 2; 11. Lof-offer låpparnas nainn
bekånna Ebr. 13: 15. och med er ord,
ofs fjelFva ril kropp och fjål Rom. 12: 1.
Men i fynnerhet åro kårieks vårk mot
de i andelig eller lekamlig matto elånda,
de offer hvilka behaga Gudi, fom vi få
höra af vår Text, och i anledning deraf becrakta:
T)e Chriflnas kårleks-våvk fåjom Gu]
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,

-

,

,

,
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di behageliga ojfer.

I.

t.

Hvilka dejja kärleks värk äro.
HvarjSre ocb huru deffa kärleks värk aro Gudi btbageliga ojfer.
§• 2.

Del» I. En rått Chriften år den, hvilkens tro varkar igenom kårleken, Gal. 5:4.
Tron gor honom til Chriften s kårleken
vifar honom vara Chriften. Kårleken
Öf-
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ofvar hän mot Gud,fig fjelf och nåftan,
Matrh. 22: 38. folj. Kårleken mot naftan innefattar ej allenalt råtfårdighecs
vårk, grundade i råttfårdighets lagen,
uran ock kärleks och barmhårtighets
vårk, i krafr af kårleks och barmhårtighets lagen. Della kårleks och barmhårtighets vårk beftå i allmånhet nti
vålgårningar mot alla elända, och i fynnerhet iiri allmofor och fammanfkått ril
fatriga. Vålgårningar mot elånda fordrar
Gud i Texten da det heter: Fårgåter
icke at gbra vai. Vål gor den, fom anftåller alla fina gårningar efter Lagen 1
Pet. 4: 19. a), fåfom den gor illa, hvilken lefver tvårt emot lagen. Men på
et befynnerligare fått fåges den göra vai,
fom anftåller lina gårningar efrer kårleks
och harmbårtigbets lagen h), Efter denna
kårleks lagen hör en Chriflen ftråcka fina
vålgårningar til alla elåndas alla vödtorfte>, nl fjålen, Rom. 2: 19, 20. til kroppen
Luc. 10; 34,35. til ågendomen, Matrh.
35. Mot de elåndas f]ål gor en Chriften vål, når hän undervifar de okunnoga, Pf. 51: 15. räder de oforftåndiga,
Job. 29:25. ftraffar de fyndiga Pf. 148:
8. troftar de bedrofvada, Job. 29: 25.
1 Theli. 4: ig. tål de Ivaga Rom. 15:1.
A 3
Gal.
;

s

ä) Åyot&oTteitti.

h) 'Eviichot,
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6; a. forlårer dem, fom honorn
motbrutit, Marth. x8: 32, 33. beder for
alla, Marth. 5: 43. x Tim. 2: 1: I anfeende dl de elåndas kropp gor en Chriften väl, då kan fpifar de hungriga, gifver dricka de torftiga, hårbergerar de
husvilla, klåder de nakota, befoker de
fjnka, befriar de fångna, Match. 25: 3),
36- add. Ef. 58: 7. begrafver de döda,
Syr. 7- 37§• 3I anfeende til de elandas ågendom gor
en Chriften vål, genom fammanfkårr och
allmofor, då hän ej forgåter meddeh eller gora de torftiga delaktiga ai fin Formogenhet r), Hit fyfta de fammanlkätt
fom vi Finne hafva fkedt i förfta Apoftolifka kyrkan, af ForFamlingen i Macedonien och Achajen til de heliga i Jerufalem. Rom. x>.* 26, af ForFamlingen
i Corintho, 2Cor. S:2, 3,4. och hela
9 Cap. i fynnerhet, v. 12, 13.- afForfamlingen i Pnilippis, Phil. 4: x8- Hit
horer jernvål at vi med gemenfam hand
underftodje olyckelige medborgare; bidrage til hvarjehanda Chrifteliga och för
fatnhåUet gagneliga ändamål, famt i Fynnerhet draga 6m förforg. for vara egna
fatrigas bårgning.

Gal.

,

$•

c)

Koivoovla 3 delaktighec, meddelan.
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§• 4och lafnrnanvålgårningar
Vid deifa
en
Chriften
den andeliakttager
ikått i
jörefkrift
ocb
vishetenes
ga får/igtigbetens
ej
kårleks
vårk
åro
mindre
få at hans
än
allmånna
medel,
deras
föriigtige til
til deras foremål. En Chriften ghr fålunda vai och meddelar at hän ej låter
komma an på en otilråckelig hjelp ikiljer cmellan allmånnehg kårlek och braderlig kårlek, 2 Per. 1: 7. Gal. 6: 10.
hjelper dem, fom åro af hans Förfamling,
men ej dem, fom gå ifrån den ena forfamlingen til den andra: Gor den Gudfruktige elånda godr men ej den ogudakcige, Syr. 12: 5. folj. Underftodjer
andra få, at hän ej fjelf behofver fe andra i hånderna, eller låmra de ftna iknld
och fattigdom til arf, 2 Cor. 9 7., oraat
mera iin naftaa andeliga an lekamliga e,

,

;

:

låftide,

§■ s.
Men en Chriftens kårleks våxk åro
oek dygdiga eller heliga til ftt urfpmng*
Når en opånytt född kan gora, vål och
meddela. derföre, at det mä blåfis i hajun för honom, Matth. 6,: 6. derföre.
at den elåndaa ufelhet, böner och tårar
röra honom: derföre at den hulpne må
taeka och berömma honom ; få gor en.
Chriften vål och meddelar derföre, at
Gud befaller honom ; Forgdter icke
lyA 4
der

]
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der Guds befallning i Texten. Mennb
fkan i fit naturliga tilftånd forgårer fa
fnart det goda, Tom hon långe minnes
det onda: forgåter vålgårningar, men
minnes oforråtrer, Ifraels barn förgåto
Sabbaten, fom Gud i fkapelfens borjan
inftiktar, och derföre målte Gud påminna dem genom et tånk på, 2 Mof B, 20.
At gbra vai och i fynnerhet d ) medde]a, kunna ock vålmenande, faft fvage
Chriftna, förgata. Derföre befaller Gud
ej allenaft at gbra vai och meddeta utan
ock, för ftörre efrertryck, at mera infkårpa fin befaUning, tillägger; Forgåter icke öc c. Når nu en Chriften hafver
böjelfe, knnfla, beftåndigr upfåt, at efter
deffa och flera Guds befallningar, gbra
vai och meddeln få aro hans kårlcks vårk
dygdiga och heliga til fit urfprung: da
åro de fådane offer, fom tåckas Gudi,
,

,

hvarom
§ 6.
En Chriftens kårleks vårk
åro de offer, fom i N. T. tåckas Gudi
(§. 1.) De tåckas Gudi, ty hän hafver
befalt ofs dem (§, 5). Med fit eget Luc.
6: 26. och Chrifti Ebr, 2; 17, exempel

Del, 11,

fore-

d ) Id intendit Spiritus Sanctus per particulas
copulativas 1 & y&f cum in S;a S:a ponuntur inter
duo verba quoram prius, nt genus, inclndit poflarins, nt fpecietn, Videfis Jof, i; 1, Pi, 18:15» Marc.
16: i.
,

3

9
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föregått ofs: med rika löften och beloningar dertil bevekt ofs, Matth, 5:7. med
fvåra hotelfer och ftraff ifrän okårlighet
och obarmhärtighet aftkräckt ofs; Matth.
25: 41. Jac. 2: 13. Det år en fior lyckfalighet at della offer täckas de elända ty
nti fina boner önfka de Guds vålfignelfe
ofver lina vålgörare, 1 Sam. 2: y. a Tim.
1: 16, 17. 2 Cor. 8
1-6. Sror lyckfaligår
at
deffa
offer tackas de vaidet,
het
ghrande, ty derutäf njuta de frogd, ftillhet och famvetsro, 2 Cor. gt 2. hvilket
år dem et dageligit gdftabud Ordfpr. 15:
ty. Men {kiille de vara få lyckeliga, om
de bedråfva den fartiga i hans armod,
Sir. 4: 2. cfr. v. 1, 3-7, aro blinde vid deras tårar Jom ordtt lida och hafva ingen
tr oli nre Fred. B. 4: 1. hora vai, men ar® dhfve vid de eländas fuckar K lag. V. it
21. oka fma gods med andras {vett och
blod, Jac. y; 1. f. och låta fme broder
dö af hunger ? Men den ftorfla falighet
år den, at de trognas kårleks värk taekas Gudi ry hän belonar dem i tiden
i doden på ytterffa dagen i evigheten
,

•

,

,

,

,

,

,

,

,

.

§• 7a) 1 tiden; ty de åro i tiden RErrans
vdlfignade Matth. 25; 35. HErren der as
Gud /kai valjigna dem: alla deras garvingw, y Mof. B. iy: io. Ifr, v. 7-12. HErren fkal bjelpa dem i den onda tiden halla dem i lifve i lät a dem gä vai på jorde,
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vederqvacka dem på deras fotefång, i
krankbet. Pf. 41: 2-5. b) i ctlden —l doden måfte du öfvergifva alt jordifkt. I
döclen örvergifver ock alt jordifkt dig.
Et enda år, (bm du ej kan i doden öfvergifva, et enda, fom i doden ej öfvergifver dig. Dina gårningar folja dig efter
Upp. B, 14: 13. Huru lycklig år du icke, om de aro kårleks och barmhårtighets värk! Du bafver lanat dem HFrranom r Ordfpr. 19: 17. och hvad för god
och rik Gåldenår hafver du icke? Du
hafver fåndt dit goda for dig i himmelen; och huru förnogd kan du icke i
doden gå, at återfå det med hundrade
( fallf frukt. c) På ytterfta dagen {kai hela
verldenes Domare floa til dem: komtnsr
JaS V ar bungrig lmjven j gjort mig y
Matth. 25: 31, f. Domaren iklåder fig
hår de elåndas perfo.n hvilka han i tiden låter lida, dels at pröfva deras beftåndighet, om de vilja blifva alt rikare
och rikare i Gudi at de kunna fäga: Dii,
Pf. 4: g. Dels
frbgdar mit bjerta
kårlek,
at pröfva vår
om vi, når han i
fina lemmar ftaller fig för ofs hungrig,
törftig, nokot, fjuk, i håkrelfe, husvill,
om vi uå fkulle neka honom det, fom
ingen ville eller tordes neka honom ,om
han vifade fig i lit Majeftåt och hårlighet. d) 1 evigbeten. I himmelen behofva de utvalde hvarken gifva eller taga
ali»i?,

%

—

'

,
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allmofor; men dår belonar Gud de alimnjor, fom i tiden ave npkomne i aminjielje for honom Apoft. G. xo: 4. I himmeten fkal den fom fått vålfignelfe
I himmelen (kai Gud i lit
2 Cor. 9:6.
,

Kpnungs rike vcdergållaalla kårleks vårk,
fom aro gjorde i hans pröfnings rike.
§•

8o

:
a

Adpl. I. Nu V. A. fråger edra faniveren, hvilkaGudi behageliga ofFer j framburit honom. Den forfta Apoftolifka kyrkan förebråddes af hedningarne, ar vid
de Chriftnas Gudstjenft ej funnos några
ofFer. Samma forvitelfe gores vår Evangelifka kyrka ånnu i dag af dem, fom
kallas Chriftna e). Men Gudi lof! fedan.
vår dyrafie Frålfare offrat fig fjelf ena repo rdttfärdig för ovattfårdiga Gud til en
joi litki, fordrar Gud ej några egenteliga få kallade ofFer af ofs. Gudi lof! at
vår forfamling äfven i detta fallet liknar den forfta Apoftolifka. Men burn
år der med de andeliga ofFer, fom Gud
både i G. och N. T. fordrar? Hafven
j ej anraget eder näftans fjälanod ve*
ren j ej uran kånfla af bar och affky
når j fån fe en ufling, hvad barmhårtigher år: Offren j verldenes trehofdade
afgud, ogonens begårelfe, kottfens begårelfe och et hogfårdigt lefverne air, men,
,

,

'

Chri-,
e) Pontificii.

]
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Chrin-o i hans ufla lemmar liret eller inter; hvafven i ägodelar nog, ar haita en
Barhfeba och Herodias, at anftMla präktiga måltider (kaita eder dyrbara husgerådsfaker, urföra oråtrmåriga rårrcgångar- men klagen j, ar j oj haiven ar gifva allmofor af; få håfren j for en fKutd,
hviiken blifver cder for fvår ar herätä,
når den yrrerfta fkårfven fordras; for
fvår, når durn utan burmbårtigb. t gjortt
,

Jac.

2:

13.

H. Erkännen derta ederr ufla tilftånd
och bårjen et nytt lefnads fårr. OrFrsn
a) de ejfer Jovi Gudi hsb tga en öfver eder kårlekslåsher och obarmhårtighet hedvofvad a nde et bedrnfvat och forkrojj/t
hjert.t; Pf. ;i: 19. /3) et rroget och i JEfu btod renadt hjerra; hafven j förfumniar göra vål och hjelpa eder nåfta; eder Frålfare geck omknng och gjorde vai
ecb he,lp
Hafven j ej meddelar; JEfus urdelade flere refor, och fpifade hera refor hera rufende, och det af innerfta medlidande öfver er farrigr folk: Vår
Öfverffa Prdfl år barmhårtigoch kmvorknnva fig hfver eder fvaghet, Ebr. 2: 17.
4: 15. Dcrföre Inter ofs trofleliga
huvmhårtisjiet och finna näd
hjelp hebofves, v. 16. y) et af kårlek och barmhårrighet mor den torftige brinnande
i trone i
bajveti
hjerra. Medan j tid
,

,

.

»

,

-

Gal, 6;

10,

111,
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Guds barn Tom afeder
frambåra honom kårleks och barmhärtighets ofFer. Frambåxen honom for den nåden edra lofoffer.
Tåckas edra ofFer Gudi, tå blifver nådelönen icke ute. Eder hun gålle ock infår
ajtonojfer når j anropen
rskoffer
honom, om air mer och mer nåd, at
kunna antaga eder ej allenafl nåftans
kropps litan ock fjåls nodtorft. Samien
fijdla,
eder icke ågodelar pi jordene
Matth. 6; 19,20. Bjuder detn fom rike dro denna verldene
at de
fammanpg
en god grund fram deles
mk
a
fjelfva
fu
evinnerligit lif, 1 Tim. 6: 17 20, Förforjer eder forfamlings fattige;men råler ej dem fom våga fåtta fig mot Ofverherens forbud och Guds fkickelfe,
Rom. 13: 2. dä de blygas at beföka
dem, af hvilka de aro kånde i lin egen
förfamling, men ej blygas at raga brodet ifrån andra forfamlingars barn. Vil
kårleken kålna hos eder; ack få håller
edert hjerta til JEfu kårleksrika och barmhårtiga hjerta; få fkal kårlek och barmbårtigher aldrig fattas eder: då blifva
edra kårleks och barmhårrighets vårk
fådana ofFer, fom tåckas Gudi. Amen.

111. I

trogne

Gud fåtr nåd

at

,

,

—

,

§•

9-

Difp. 11. Syr. 12:5. Gör den elånda
%"dt. En Chriftens fkyldighet ar göra
den elånda godt. 1) Huru 2) Hvarfore han
gor

4-

1
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gör den elånda godt. Fr. I. Huru? Sv,
Da hän bevifar kårleks §. 2. och barmhårrighets vårk §. 3. add. §§. 4, 5. Frågas i 2D. HvarfSre? Sv. ty della vårk
åro offer §. x. lom tåckas Gudi, §. 6. och
derfore lönas af honöm §. 7. Adpl. §.B.
Difp. 111, Lue. 6: 35. Goren vai och ednr
Ibn fkal vara mycken. En Chriftens ftora
lön för lina vålgårningar. 1) Hans vålgårningar §. 2-6. 2) Lönen. §§. 6, 7.
k) Lönens grund, Guds vålbehag §. 5.
ril deffa offer §. 1, /3j befkaffenhet, ellei*
huru Gud lonar de Chriftnas vålgårningar §. 7. Adpl. §. g.
Difp. IV. iTim. 6: 17-20. Bjuddem, fom
rike avo i denna verld
at de gbrn vai
och rike varda på goda gårnivgnv, gårntl
gifva: Jammanjamka fig en god gnmd fr am*
deles. En Chriftens vålgårningar och frivilliga gåfvor, hvarmed de fammanfamka lig en god grund ffamdeles. 1) Hans
vålgårningar §. 2. och frivilliga gåfvor.
§. 3-6. 2) Hvad god grund hän derigenom famkar fig. Sv. deffa vålgårningar
åro offer §. x. fom tåckas Gudi §. 6. och
derfore belonas af honora §. 7. Adpl. §. g.
Difp. V. Luc. 16: 19. Gbrer eder vänner
af evinnerliga hyddor. En vålgorande
Chriftens evinnerliga hyddor. 1) Den
vålgorande Chriftne. §.2-6. 2) Defs
evinnerliga hyddor, P. 2 obf, a) Gnmden, Guds vålbehag §.6. /3) ingången
der-

4]

C

4

dertil i doden och på ytterfta dagen §. 7
fjelfva hyddorna i himmelen §. 7. J 1)
A dpi. §. 8.
Difp. VI. Rom. 12: 13. Deler e der til
de beligas nådtorft, En Chriftens fkyldighet at taga del i de Heligas nodtorft.
x) Huru §.2,3-6'. 2 ) Hvarföre hän
tager del deruri §. 6. 7. Adpl. §. g.
;

7)

HÖGMÅ S S A N.
Texten, r Job. IV; xx.
Difp. I.
§• 10.

Tuetta hiidet

hafve

vi af Gud, at den
hän (lal ock älfka fin
Gud,
Jörn dl/kar
hr o der 1 Joh.4; 21.
Genom Mofen hafve vi af Gud derra budet, 3Mof. B. 19:
18. och genom Chriftum i Matrh. 22:
37*39- Joh. 13: 34. 15; 12. Så högtfkattar Gud nåftans kårlek, at hän icke vil
ålfkas, om icke nåftan ålfkas tiilika. Så
nåra hafver Hän huudit nåftans kårlek
med fin, at den ena kan ej vara utan
den andra. Det ar en och Tamma kårböre omfamna Gu-d och
efn’ va fja Gud uti
naftan,
naftan och nåftan i
Gud, For denna ordfak fåger Apoft. i
Rom 13: g, Den fom älfkar den andra
hän hafver fulhordat lagen, och fålunda ej
aftenaft älfkar fin näfta, utan ock Gud uti
naftan. Det ir ju kärleken til Gud, at vi
hah
,

,

,

•Hfi

]

halloin hans bud

,

i

ve vi detta buder

16

Job.

[
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5: 3. Men nu haf-

derfore kan den, fom ej håller Guds bud
om kårleken til naftan, ej rätt ålfka Gud.
Ec få ouplosligit band hafver Gud kourit emellan fin och nåftans kårlek. Hvarom vi få nårmare underråttelfe af Texten;

Det ouplosliga hand, Joni år anelian
Guds ocb nåfians kärlek,
vifadt forft derutaf,
i. At den Jom fäger Jig ålfka Gud ocb hatar fin hroder, är en ljugare,
2. Den jom icke älfkar fin broder fom ban
fer, kan ej ålfka Gud i fom ban icke Jer.
,

,

§• ii-

Del. T. Broder aro alle månnifkor i
Adam med lika kårlek af Gud fkapade
,

och uppehållne, och i Chrifto, med^ lika dyrr blod återlåfte. Men ej alle aro
broder i trone med lika dyrbara tro begåfvade. Derta broderlkap borde forxnå alla til en broderlig kårlek, men iå
mäfte man beklaga at deras antal år mer
an ftort, hvilka, fom det heter i Texten,
bata fin broder. Den hatar fin broder fom
ej gifver honom den rått honom af defs
fader år tillagd, men deremot gör honom den orått, fom hans fader vil hafva afvånd ifrån honom. Sälunda hatar
den fin broder, fom ej hjelper uran fka,

,

dar

4“

]
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dar honom til lifvet och hålfan, emot f
Budet, til defs tuckt och åra, mot 6, til
defs gods och ågendom emot 7, til defs
namn och ryckre mot 8. Budet. Den ha*
tar fin broder, fom gor alt, hvad Gud
i kårleks lagen til naftan förbudit. I 4.
Budet hafver Gud förbudit et vanvördigt hjerta, vanvördig tunga vanvördiga gårningar: I 5. Budet et mordifkt
hjerta, mordilk tunga, mordifka gårnin»
gar: I 6. otuktigt hjerta, otuktig tunga
otuktiga gårningar
17. tjufvifkt hjer,

,

:

rjufvilk tunga, tjufvifka gårningar:
I 8- fallkt hjerta, falfk tunga, falfka gårningar. Deremot hafver Gud befalr i4.
Budet vördnadsfult hjerta, vördnadsfull
tunga, vördnadsfulla gårningar. I 5. et
omr och mikit hjerta, öm och mild tunga, oma och milda gårningar. I 6. et
kylkt och tuktigt hjerta, kylk och tuktig tunga, kylka och tuktiga gårningar,
I 7. et rättradigt hjerta, råttrådig tunga, rårtrådiga gårningar. I 8. et fanning ållkande hjerta, fanning talande
tunga, fanning vifande gårningar. När
månnilkan underlåter hvad Gud befalt
i delfa hiiden, men deremot gor hvad
hän torbudit,få fyndar hon mot nåftans
kårlek: få hatar hon fin nafta.
ta,

§• 12

-

Den fom få hatar fin nafta, hän må
aldrig inbilla fig, at hän älkkar Gud. Om
Hom, Voi, 111. St. i,
B
hän
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hän aldrig få mycker berommer fig af

ar ålfka Gud, få ålfkar»han Honom dock
icke, efter hän ej håller Guds Bud, ijoh.
2: 4, 5. Alfkar hän icke Gud, få kan

än hata Honom. Men år
hata en få god, få nåfå
kårleksrik Gud, fom
dig, få mild,
vi fe Honom i Hans ord och i Hans
verk? kan et fkapadtting falla få djupr,
at det kan hata fin Skapare? kan en
månnifka afklåda fig få ali månlkelighet,
at hon fkulle kanna hara fin Gud? kan
månnifkans hjertas ondfka ftiga få högr, at
hon fkulle kunna hara Honom, af hvilken
hon hafver alt godt, och fom Ijelf vil
vara hennes högfta goda ? ingen fkulle
kunna tro der, om icke Gud fjelf fagt
det i vär Text och pä flera ftållen i lit
ord, fåfom 2 Mof. B. 20:5. 4 Mof. B. 10;
Sf. Pf. 139: 21. Ingen fkulle kunna begripa det, om ej Gud uptäckt ofs ordfaken dertil, fåfom då det heterißom.
8-‘ 7. köttjligit finne år en fiendfkap emot
Gnd
icke Guds lag undergifvit
km det. De opånytt födde hata Gud,
ty-tktkanna Honom icke. De hata Honom fåfpm Lagftiftare; ty de hafva icke
erfarit at Lagen år god, och Guds bud
icke fvår; de hafva ej erfarit, at JEfu
ok år ljufiigit och Hans börda lått: de
hara Gud derföre at Hans godhet och
barmhårtighet ej kan tillåta dem fara
fram
hän ej

annat

det mojeligit

,

at

]
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fram i fma obåndiga luftar, fåfom en
vild håft i ftridene, och fålunda ej hafva rilftånd, at ftörra % i lekameligt,
andeligt och evigt fördårf. De fågo derföre garnä at ingen Gud vore, fom ut~
gifvit Lag; ingefl Lag, föm hölle dem i
tygelen: intet llraff för dem* fom öfvertråda Lägen: ingen belonihg for dem,
fom lefva efter Lagem Håraf fe vi hvaffote de, fom hara lin bröder åfven hara Gud. De olydige och hogmodige hätä Gud, derfore at Hän befalt dem lydnad och odmjukher; de vredfarnme och
oforfonlige
lindrigher, fagtmodighet och fårfonligher: de otucktige och
horifke
kyfkher och renhjertighet;
de tjufvifke och oråtrrådige
fåttvifa och förnöjfamhet: de lognaktige
fanfårdigheL
§■ *3Invånder en, fom hatar fin nåfta at
hän åndock ålfkar Gud, få blifver hän
dock en Ijugare, fom talar emot Guds
ord i Texten. Men fom Gltd icke Ijugä
kanTit. 1:2. få gållef ock hår: efter Rom.
3:4. väre Gud fanfårdig och denne ert
Ijugare i allas tankat-, fom vorda Guds
ord, hvilket förklarär honom för en Ijugare, en fkrymfarc, fem hafver et fken
sTim. 3:5. en fkrymtare, fom fåger fig
gora det hän icke gor. Men hän blifver oek en Ijugare i alla förnuftigas tan.
-

.

■

—

,

$

£
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kar, ty han talar tillika mot dageliga
erfarenheten. Et barn fom ålfkar fin Fader, ålfkar ock fina Bröder och Syftrar,
når Fadren få befalt; deremot hafver et
barn, fom mot Fadrens befallning hatar
fma Syfkon, ej en rått kårlek til fin Fader. Hafve vi icke alle en Fader
en
Cud
Mal. 2 :10.' Den, fom då ej ålfkar
Guds barn, han ålfkar ej eller Fadren.
Hafve vi icke alle en HErra JE/um
Cbriftum, iCor. 8: j. Kan då den tjenaren fågas ålfka fin HErra, når han hatar fin medtjenare, hvilken HErren befalt ålfka? Hafve vi ock icke alle en
heliggorare, fom födt och viii foda ofs
på nyrt.? Derfore fom bvar och en, fom
ålfkar Honom, jom fbdde, han ålfkar ock
den, fom fbdder är af Honom, i Joh. j: i.
qltfå ock tvårt om, den, fom hatar de
födda, han hatar ock Honom, fom fodde.
,

§.

14.

Del. 11. Den karlekslbfe fer fin Iroder
mm ålfkar honom icke. Han fer honom i
vålrtånd, oe-h afundas deröfver: han fer
hans dygder och fullkomligheter, men
de lyfa honom for ftarkt i ogonen:
hans fel och fvagheter, och de fågna honom
• hans olycka och ufelhet, men det rörer ej honom:
hans fortryck och forfoljslfer, men han
får ingen hjelp af honom. Han fer en
Lazarus, men låter hundar låka honom.
En

4-

4
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En blind Tobias, men hän får ej någon
glådje af honom. Hän fer den blinda,
uran at vara defs oga, den haita
fader. Hän fer
fot, den faderlofa
lida,
utan at aftårar,
deras
fom orått
Med
ålfkar icke
ord,han
et
torka dem.
fin broder fom hän fer
,

,

§•

iJ-

Men deremot fer ban icke Gud. Med
kroppens ögon kan ingen fe Gud, ty
hän år en ande, et ofynligit våfcnde,
Job. 4: 24. Med forftåndets ogon kaa
månnifkan, vid fårnuftets ljus, i Creaturen fåfom uti en fpegel, fe Gud, Koru.
1; 19,20. 2: 14, ij.
Med trones ogon,
vid Guds ords ljus, fer en Chriften Gud,
I Evangclii ord fer hän Fadren i Sonen,
Hän fer i Honom Guds fanfårdighet i
Prophetiernas fullbordan i Chrifto JEfu.
Guds godher, kårlek oeh barmhårtighet
i det Gud fi ålfkade
/?/, Job. 3:16.
Guds råttfårdighet fi flor at Hän icke
—•

fkonat

vishet, at Hän utfäg et forfonings medel, fom hvarken Anglar eller månnifkor kunnat påflnna. Guds Heligher, at
Hän låt fin Son uppenbaras
djefvulensy det år alla fyndiga garningar i Joh.
Hän fer Guds Allmagt, fom of3:
vervunnit ali djefvulens magt, uttagit ofs
Sons rike Col. 1: 13. I Lagfens
ord fer hän ock Gud; hän fer GudsHeB 3
lig,

-'—

,
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lighet
i hvarr bud i lagen
famr Guds
tp
O
barmhårtighet och rättfårdjghet i beliuter af Lagen.
Men den katetulla fer på
intet dera fåttet Gud. Med hedningarna hafver hän vai kunfkap om Gud
Rom. r: 21, 24. hän trov vai en Gud vara
til
hjelper denna tro honom, når hän i falighetenes ordning ej foker at kompaa
til Gud? Af hans oordenteliga egnakårO
iek, fqrn ar■ ej annat ån et onaturligit
hat mot honom fjclf, upvåckas hans kbttJliga hegare((er Jnm flrida anot [jdlen. Af
hans köctfliga begårelfer u pko mra a hans
oordenteliga finnnes rårelfer. Af hans
oordenteliga finnes rårelfer upftiger et
mäin, en dimba,fom förduncklar ej allenaft förftånder, uran ock trones ljus,
fä ar, fall hän vet och gillar der goda,
foljer hän dock det onda. Ja hän kan
fmteligen falla i en fullkommelig otro,
at hän ej allenaft drager i rvifvelsmål
utan ock nekar alt, hvad heligt år, alt
hvad fom hindrar hans onda naturs utbrått. När Guds barn i alla fina går.
ningar ej allenafl mot Gud, utan ock
mot fig fjelfva och naftan, hafva Gud
for ogon, pch fe på Gud, når de efter
Honom
når de aro barmhdrfige Jafom deras
«V, Luc. 6 : 36. få fer månnifko-hararen
på fig fjelf, men Gud fer hän icke.
§.16.
~

#

?
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Hiivu kan banda äijiin Gud fot?i hän
icke fer når ban icke ålfkar fin Iroder fom
hän fer? frågar Apoftelen iTexren, och
med denna frågan nekar på det högfta,
at en manailko hatare kan ålfka Gud.
Det, fom förekommer vara utvårtes finnen, rörer ofs mera och håftigare ån
der fom et fvagt förftånd foreftåller ofs:
der vi fe, fåfom närvarande, upvåcker
lifligare kånfla, ån det vi anfe fåfom
långt bortovarande; der vi fe med våta
ögon hålle vi for viffare, ån mycket,
fom vi ilme af förnufret; det förekommer ock ofs fåkrare,när non år fvag,
at fe, ån förlåta fig på- det man hoppas.
Når dä en hatefull fer fin broder, och
finner brodrens nårvarande lyckeliga eller olyckeliga tilftånd; nar hän fer, at
hans broders lyckeliga tilftånd kan göra
ock honom lyckelig, och at hans olyckeliga tilftånd ej kan uran hans hjelp blifva lyckeligare, och åndock ej hafver en
rårt kårlek til honom, åndock i ftt hjerta hatar honom; huru kan hän då ålfka
Gud, fom hän icke fer? Den hatefulla
inbillar li g, at HErran Jer det intet och
Jacobs Gud aktar det mtet, Pf. 94! 7, hän
inbillar fig, at Gud år få ofullkommelig, fom en månnifka: at hans hat i hjerrat kan vara få fordoldt för HErranom,
fom för månnifkor; at Gud ej år få
B 4
nog,

,

,

-
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eller ock ränker hän aldeles
inrer på Gud, eller ock håller hän Gud
i alla Jina tankar for intet PL io: 4, 11.

nogråknad

,

eller ock (åger: hvad fkuUe Gud fråga efter dem ?
hvad fkulle den hbgfte fkjota om
dem ? Pf. 73; n. eller anfer hän ftraffet
for de harefulla och lonen for de kårleksrika fåfom långt borta, och hvilka
fåiunda ej röra hans innerfta. Men mårker dnck j galne fkuUe hän icke ftraffa ?
PL 94; 8- f. om du icke ålfkar en nårvarande bild, fom du fer, huru (kiille du
ålfka den frånvarande, (om derigenom
föreftålles, hvilken du icke fer? Om en
brud hatar (in brudgummes afbild, fom
hon fer, huru (kulle hon ålfka den frånvarande brudgummen, fom hon icke fer?
din broder år Guds bild, (kapad til Guds
beläte; hatar du honom fom du fer, huru (kulle du kunna ålfka Gud, fom du
icke fer.
§ i7Adpl. I. Lärer hårutaf j, fom haten
edra bröder, ar erkånna eder ufelher.
Når j haten edra bröder på jorden, fi
haten j ock tillika eder Fader i Flimmelen; men det ej allenaft, utan i haten
ock eder fjelfva. J haten eder Fader i
Himmelen. j haten Gud, och hvad kan
vara forfkråckeligare än (alla i Hans hånder, fom år en ftark håmnare
Honom hata 2Mof B. 20:5. Haten jdå icke
>

]
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ke eder fjelfve, då j inbillen eder, ar
endaft ålfka eder fjelfva/ haten j icke
eder fjelfva då j gören ej allenaft eder
fjelfva, utan ock edra barn i tredje och
fjerde led olyckelige?
11. Lårer icke edert hjerta, fom år et
argr och illfundigt ting ofver ali ting,
inbilla eder at emedan Gud år barmhårtig, få fån j hata eder nafta få mycket j viljen. Nej Gud år ej allenaft
barmhårtig, utan ock råttfårdig. Han
kan ja fnart vred vara
vånder intet åter, Syr. 5: 6, 7. Tånker
ock icke, at j fån röfva af eder nafta
hvad j viljen hans vördnad, hans lif,
hans åra, hans ågendom, hans goda
ryckte, ock at det år nog, om j med
den botfårdiga röfvaren vid lifvets flut
kunna fåga, HErre tånk på mig
rike,
ty få litet det år afgjordt, at denne antingen var en ftråtrofvare, eller en, fom
af otidigt nit for Guds befallning, 5 Mof.
B. 17: 14, ij. med flera fammanfatt fig,
at afflaxdda en fråmmande Öfverhets ok;
få fåkert år det, at han for dodsftunden
värit beredd, och under dödsftraffet af
Guds ftora undervårk ftyrkt til botfårdighet.
111. Nej, viljen j blifva kulpnej få
nedkafter eder for den kårleksrike Guden. Erkånner eder galenfkap at då
Han vifar eder vågen til eder fanna lyckB 5
ia:
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falighet, j dock efrer edarr onda kotts
och blods ingifvelfer gåtr galna och ovifa vågar. Flyr til eder kårleksrike Frålfare, och cilegnar eder Flans förtjenft,
Hans gorande och lidande lydnad. Hafver du ofra harat din nafta; Hän hafver
på det hogfta ålfkat dig och alla månnifkor, få, at Hän ock litit fit lij for dig
Joh. 15; ig. få at Hans kirisk öfvergar
ali kun/iap, Eph. 3: 19. Hafver du harat din Gud,när du underlåtet ålfka din
nåfta; få, hafver Hän hlifvit i Guds karisko Joh. 15: 10. Hafver du ej lydt den
Konungfliga lagen om kårleken: få hafver Hän värit lydig intti doden ja intti
korjfens dåd Phil. 2: 8- Håmter ock
krafter, at älfka edra bröder af eder Frålfare, fom ålfkade ftna vånner til fit lefnadsflur, och bad for fina fiender under
de fmårrefullafte plågor vid fin dod.
IV. Men j trogne Guds barn, fom
fått nåd, at ålfka Gud uti eder nafta,
glådjens och frogdens, at j hår på jorden fått bårja en lefnad, fom Ikal utgora eder falighet i himmelen. Dår år
et rått kårleksrike. Fbrundrer eder ieke,
cm ver Iden hatar eder t Joh. 3: 13. Låt
henne hara, ljuga, forfolja! nog, at Gud
och Guds barn ålfka eder! nog, zijveten, at j aren for de ifrän dhdentil lijvet,
ejter j ilfken broderna, 1 Joh. 3; 14. Nog,
alla hatefulla måfte med Guds och

,

,

,

,

,
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månnilko-hataren, djefvulen, pinas i helfdå fån j med den kårleksrike Gnden och Hans kära barn glådjas i himmelen, Marth. aj: 46. Amen.
veret,

§•

18.

Difp. 11. 5 Mof. D. 6:6,7. H6r Ifrael
och du fkalt å/fka
HErren din Gud
Derta år det ypperfta
der
andra år deflb likt
Pa dejfa tu
Buden
Marth. 22: 38. Så fammanbinder vår dyre Frälfare Guds och
nåftans kårlek (§. 10.) Det nu Gud fammanfogar, far månnifkan icke åtfkilja,
Marth. 19 ; 6.
Pr op. Far nå/las kårlek fåfom ofkiljaktig frå Guds kårlek. Ty 1) Den, fom
harar fin nafta, hän hatar ock Gud. 2) Den,
fom ej ålfkar fin nåfta, hän ållkar ej eller Gud.
Difp, 111. x Joh. 3:17. Den fom hafver denna vcrldenes qods
och ti/Jlu
ttr ftt hjerta for bonom buru
blifver Guds
kårlek i bonom ?
Pr op. Guds kårlek kun omtjeligen hejlå
med nåjians bat emedan 1:0 2:0 /).
Difp. IV, Joh. 13: SJ, Deraffkole aile fbrftå at j åren mine lårjtmgar
om j
hafven kårlek inhbrdes.
Prop. De Cbriflnas inUrdes ådr/ek, få-

.

——

.

,

•

,

,

,

,

fom

f) Partitio eadeta, ac Difpofitioni» Secunds.

Jf/r

[

at de älfka
Gud. Ty 1:0, 2:0. g).
Difp. V. Ap. G. 9: 4. Saul, Saul, bvi
forjöljer du viigi' Saul hade forfolgt Guds
forfamling. JEfus anfer det, fom Saul
forfolgt Honom fjelf. Den kårlekslofe
hatar iin nafta. Gud anfer det, fåfom
hatade han Gud fjelf.
Prop. Den, Jom batar Jin nafta, hatar
eck Gud 1:0 2:0. g).
Difp. VL Matth. 2$ j 40. Det j bafven
det bafven j gjordt mig. (cfr. §.
gjordt
7.Lit. c.)
Prop. Guds råttvija, da Han anfer bvad
gåre
vi
vår ndfia t Jom Jkedåe det Honom
fjelj. 1:0 2:0 g).
Difp. VII. Jae. 2:10. Om nagon bålkr hela lagen, ocb Jyndar på et han år
faker til alt.
Prop. Den, Jom Jyndar mot lagen om
nåftans kärlek, jyndar åfven mot lagen om
Guds kärlek. 1:0 2:0 g)*

Jom det Jakr a/ie kånneteknet,

,

AFTONSANGEN.
Texten. Jae. I: xxvii.
§•

i-

vi ja det rike fom icke Mfva kan 3
hafve vi våd, genom hvilka vi tjena
Gudi, til at tåckas honom, Ebr. 12:28.
Apoft. befkrifvey hår de trogna, til des?as Jaligbet och [kyldighet, Deras Jaligbet^

£fter

,

at

g) Partes

exdeoi ac Difp*

I;ae.
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de fåfotn ratte underfåtare i hans nåderike på jorden, kurina vara forfåkrade, at blifva underfåtare i hans hårlighets rike i himmelen. De fä fåger hän,
det rike fom icke hafva k an. Redan har
i tiden äro de komne til Zions berg
Abels blod v. 22-25. De åro redan hår
falige, i hoppet: de hafva redan det eviga lifvet, under forfinaken derutåf.
Men i härlighetenes rike få d,.e fullbordan och fullkomligit åtnjutande af faligheten. Helfvttes portar hafva ej ännu Gudi lof! och [kola efter Chrifti löfte, Marth.
16:18. ej eller hådanefter blijva hans nåderike ofvsrmaktige. Men få år detdock,
efter Guds heliga, men for ofs obegripeliga råttfårdighets lagar, omfkiften och
foråndringar underkaftadt. Men Chrifti
hårlighets rike, år et rike, fom icke båfva kan: Det vet icke af omvåxlingar.
Det blifver faft,orårligt och beftåndigc
i alla evighet. Ack ikulle då icke de
trogne vifa fin fkyldighet at tjena honovi /
Den aldrafaligafte Guden behofver ingen ting. Intet kan åka, intet kan minflca hans falighet. Hän befitrer den på
det fullkomligafte innom fig fjelf. Haa
år icke nodig otn vår tjenft. Men ora
vi gårna tjena den månnHka, fom gjordc
och kan gora ofs godt-böre vi da icke
faft mera tjena Gud, af hvilken vi hafve
alt det goda, fom vi äge och formå:
af
at

,

-

,
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af hvilken vi undfått alt godt i hans nådes rike, af hvilken vi vlnte alt godt i
hans hårlighets rike? Skulle vi icke tjena honom, då vi vete, at tjena Gud år
den ftorfta falighet, den ftorfta frihet ?
Skulle vi vederfaka at tjena Gud, då vi
ock vete at vi genom vår Gudstjenft
tackas Gudi fom Apoft. lårer ofs i anförda orden, i vår Text:
,

De

trognas

Gudstjenjl>

behagelig.

fåfom

Huru en Jadan Gudstjenji bor
(kaftaå.
2. Hvavutaj den igenkännes.

i.

Gudi

vara

be-

§. 20.

Del. I. Frågas, huru en Gudi behagelig Gndstjenft (kai vara belkaffadj få
lårer Apoft. ofs i Texten at den Ikal vara ren och obefmittad. Hårvid mårkes
a) Hvad Gudstjenji år. Gudstjenft år et
fådanr de Chriftnas forhållande med Gud,
hvarmed NB. de af et troget hjerta underkafta fig hans vilja, den hän i fit H.
ord uppenbarat, och af ali fårmäga inråtta lit gorande och lårandc, efter famma Guds ords råttefnåre. De invårtes
gårningar utgora den invårtes Gudstjenften,och beftå nti de på nyrtfoddas fjåls
och hjertas rorelfer, bojelfer och kdnllor,
fom omedelbarligen fyfta på Gud,hvilken

1
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ken de tjena defto mera, ju mera forftåndet varder upfylc med kunfkap om
Gud, och viljan med kårlek och barnflig
fruktan for Gud, med odmjukheroch vördnad mot Gud med hopp och fortroftan
på Gud, med lydnad mot Gud, med bön,
lofoch tackfågelfe ril Gud. Når deffa fjålens rorelfer ådaga låggas igenom utvårtes
teken, med ord åthåfvor och utvårtes
gårningar, tjena vi Gud med en ntvärtes Gudstjenft. På bågge fåtten böre vi
tjena Gud. Som Gud fkapat, återlöft och
vii helga både kropp och fjål, få böra
både fjålens förmögenheter och kroppens lemmar upoffras til hans tjenft, och
det ej allenaft i den allmanna utan en~
fkildta Gudstjenften. Den allmanna Gudstjenften bore vi icke nfvergifva fåjom fomlige for jed bafva Ebr. 10: 25. utan faft
mera vara med David af famma finne hvilken i P£ 27: 4. yrtrar fig: Et bedes jag
af H.
HEvrans hus
at Jkåda den
(kona HEvrans Gudstjenft
tempel. Hår
fmaka ju de trogne det himmelfka manna det goda Guds ord: hår framgå de
tråfteliga til Nådaftolen: hår åta och
dricka de vid det bord fom JEfus beredt dem mot deras fiender: hår lofva
de hvarannan åkta tro: Hår öpnas himmelen for deras barn: hår tilbedja och
tackfåja de HErran i heligo prydning.
Men iå
dit hjerta och dit hus
,

,
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vara et HErrans tempel, deruti du ochdit
hus med Jofua c. 24: 15, vii tjena HErran, och halla enlkild Gudsrjenft, ta-,
lande emellan eder i tjalmer
i JEJu Cbrifii namn, Eph. 5: 19-21.
§, 21.

Om nu ali denna Gudsrjenft fkal tåckas HErranom måfte han vara ren och
obefmittad, fom HErren kallar honom i
Texten, och dermed befkrifver defs egenfkapy hvilken vi /3) mårke.
Ren och obefmittad var ej hedtringarnas
Gudsrjenft i Apoftelens tid, uran med de
ikamligafte åtbörder och vederftyggeligafte gårningar dyrkades deras lika orena och for fina lafter vederftyggeliga Gudar och Gudinnor. Ifrån fadan fmitta
voro de for (le Chriftne ej eller befriade
fom Paulus ftraffar den Corinthilka Förfamlingen, at de ena ftunden infunno fig
vid afguda offren, och den andra vid
HErrans Nattvard. J kunnen icke fäger hän i 1 Cor. 10: 21. dricka HErrans
djejvulens Lord.
Ren och ohe{mittad var den tiden ej
eller jfudarnas Gudstjenft. HErren klagar
ju ofver dem genom Er. 29: 13. och JEfus fjelf nodgas uprepa famma klagan i
Matth. 15: 85 9. Detta folket
de
hud, AU denna
tjena tnig fäfdngt
befmittelfe vil Apoftelen hafva undanrogd, då hän fordrar en ren och obefmittad
,

,

]
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tad Gudstjenft. Men huru är da en ren
och obefmittad Gudstjenft belkaffad? Jo,
når dcn förråttas aldeles efter den ftora
Gudens vilja, hvilkens åra vi med vår
Gudstjenft bore befråmja. Skal en tjenare rått tjena fin Herre, får hän ej gora hvad hOnom fjeif behagar, uran hvad
defs Herre befaller. Skal vår Gudstjenft
tåckas HErranom, få vi icke lägga något til Hans befallning, icke eller iaga nägot derifrån 5 Mofi B. 4: 2. och vika der
ifr an hvarken på hogra eller vänjlrn (idän
c 5: 31. Salunda är den invät tes Gudstjenften ren och ohcfmittad når alla fjålenes förmogenheter, efter Guds befallning,
fyfta fornåmligaft på Guds åra. Oren
och befrnittad år derfore deras Gudstjenft, fom dermed fyfta fornåmligaft på
lin egen åra, vålluft och ågodelar och
inbilla fig at Gud år dem fkyldig, hvad
de i lekamlig måtto åftunda, for det de
tjena honom. Nådelönen blifver ej ure
for dem, fom tjena HErran 5 men få bör
lonen ej vara din förnämfta affigt vid
din Gudstjenft.
Ren och obefmittad är den ufvcrtes Gudstjenden, når den uplifvas af den invärtes.
Tron rnåfte rena famvetet, kårleken upvårma hjertat, förtroftan gifva frimodighet, om vi vilje uplyfta våra hånder,
boja vår knå och uplåta vår mun til det
hogfta Majeftåtets åra. Derernot år vår
Hotr F, Voi, 111, St. 1.
C
Ut~
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utvårtes Gudstjenft oren och befmittad,
når vi nalkas tiEvran med vär mun
hjerta långt ifrän honom EL 29 : 13.
Når vi bedje, fafte och gifve allmofor,
at fynas for månnifkor, berommas af
månnifkor, tackas af månnifkor. Ren
och obejmittad år din allmånna Gudstjenft
når du glådes i det dig
Pf. J22: 1, 2.
Når du upmuntrar din egen fjå.l och
andras med David: kommer låter ojs tilkedja, nederf.
af Pf 9$ 6. och af
in
i
hans portar med tacGJr
Pf 100:4.
kande >
lofvande. Oren deremot ock
befmittad år din allmånna Gudstjenft,
når du befoker den af blott vana, ellei*
kommer i kyrkan med förargelig klådeprakt och oanftåndiga åtbörder, eller
beder, fjunger och tackar din Gud blått
med låpparna: nu icke hörer ordet, utan
lånar dit ora til en ogudakdg kyrkofqvallrare, och tilfluter det med en af fatan
infofd kyrkofofvare j nu åter, når du hö.
rer ordet, antingen låter djefvulen taga
bort det ur dit hjerta, eller, når fråftelfen påkommer, faller derifrån, eller ock
under omforg för rikedom och detta lefvernes vålluft, forqvåfver Guds ords
kraft, Luc. 8: 12-15.
Ren och obefmittad dr åndteligen den
enfkildtaGudstjenften, når ens hus år et
bönehus, der hvar for fig, och i fynnerhet föråldrar med barn, famt husbonder
—

,

:
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der och matmodrar med fit tjenftefolk,
ej allenafl: Son-och Hogtidsdagar, uran
ock alla dagar, tinka på Gud, bedja,
iacka och prifa Gud. Oren och befmittad åter år den enfkilda Gudstjenften, når
man underlårer deffa plikter, eller ock
afbryrer och blandar fine Gudaktighets
ofningar med gudlofa gårningar, fåfom
når en, den ena (tuntien, med fin tunga
beder och lofVar Gud, och den andra
med famma tunga bannas och fvår. Der*
fore fåger Jacob i v. fom nåft fåregår
vår Text; Hvar någor tycker at hän tjenar Gud, cch tcke flyrer (ine tungo
hans
Gudstjenfl år fdfång och i vår Text: Detta år (et prof) af en Gudstjenfl
fåka
verldene, och deruti vifar ofs, hvaruti en Gudi behagelig Gudstjenfl: igenkånnes, hvarom
,

,

§. 22.

Del. 11. Så ftor år Guds månnifko-

kårlek, at foto Hari ej vii ålfkas, utan
månhifkan ålfkas tillika, hvilket vi
hordr af Hogm. Texten. Altf å vii Han
ock icke tjenas,utan ar månnifkan tjenas
tillika, hvilket vi låre af Afronfångs Texten. Som vi bore ålfka Gud, dels omedelbarligen i Honom fjelf, dels medelbarligen uti ok fjelfva och naftan, altfå
bore vi tjena Gud dels omedelbarligen i
Honom fjelf, dels medelbarligen i ofs
fjelfva och naftan. Til prof af Gudg
tj©«
C a
,
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tjenande «) i naftan fåreftåller Apoftelen
ofs: Otit vi /6ke Fader ocb Moderlös barn
ocb Enkor i deras bedrofvelfe. Huru ofra
hafva icks Fader-och Moderlös barn
måft klaga, vi åre faderlöfa och vår
moder ånka: vårt arf hafver förmyndaren taget mot,men drager liten omforg
om ofs. Huru ofta hafver icke en ånka måft klaga: Jag är en Qvinna fomjorg
vian är dbd-, 2 Sam. 14: j.
hafver ocb minoch
förfvar år ifrä mig ta-mitt hufvud
get : min fol år om middagen nedergången, och jag år ibland de elånda, öfver
hvilka alla bedråfvelfes ftormvåder gå.
Men hjelp evige forbarmare! huru många befoka dem ? Låter icke mången dem
foka fig fåfångt? Faft mera trycker mången dem, bedrofvar dem, bortfkånker
och forflöfer, hvad fader eller man med
fur fvett förvårfvat och tånkt fpara åt
dem. Så Gudloft handterade Judarna dem
i Gamla Teftamentet, i Mofe och Proph.
och i N. T. i Chrifti och Apoftlarnas
tid,; Och ho vet icke at det åfven få gått
och går i vår tid? Men Gudi lof! hafver verlden altid värit fig lik uti ånkors
och faderlöfa barns förtryckande och
fårtrampande, få hafver Gud i alla tider värit fig lik i deras förfvarande och
uphjelpande. I Mofe tid utgaf han det
ftrånga förbudet i 2 Mof. 22: 24-25. 3*
fblen ingen ifnko ocb faderlos barn fodråf»
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va
forbod Haa ghra ankor ocb jaderlofa väli
ocb orått Jer. 7: 6. Zach. 7; 10. I Chrifti och Apoftlarnas tid ttraffade Hän Judarna for det de fatte ali fin Gudstjenft
i offer, och dcremot låmnade det fvårafte i lagen, tron, barmh, och domen.
barmh.
Men gdr ocb Idrer
offery
herer det af JEfu mun i Matth. 22: 13.
och i vår Text af Apoftelen; I dettä år
en ren och obefmittad Gudstjenft foka faderlos.
Viljen j veta, ora eder
Gudstjenft år ren, få låter edert famvete fåga eder, ora j foken faderlös
bedröfvelfe eller ej; icke efter verldenes
fårt, at edra befok beftå i toma ord,
toma vånfkaps och heders forfåkringar,
och äro ofta mera til befvär ån formån,
uran efter Guds fått, hvilken, nSr hän
lejöker fit folk fbrloffar det ock och fr Sijat
w deras fienders hand Luc. 1: 68,74. add.
v. 78. Beföken j pä Tamma fått ånkor
få hafven j et af det fåkrafte prof,
at j tjenen Gud medelbarligen i eder nå*
fta, fåfom for kott och blod fvårafte prof:
och at eder Gudstjenft år ren och obefmittad ej allenaft for månni{kor,hvilka, om
de ej efterfolja eder, dock, der de ej afklådt fig ali månfklighet, ali månfldig
natur, ej annat kumia, ån röras af få lyfande efterdomen, beromma dem, och
hogt akta eder; utan ock, hvilket år
längt
C 3
,
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långt mera, anfes eder Gudstjenft for
år
och vil vara och bör hållas for eder Gud
och Fader, fåfom Pian förklarat och villit lig vara en f a der åt de jaderlöfi och
en domare för ånkor PC 66 6.
§. 23.
Men huru dyr år elin godhet, Gud,
Dä du ock tillåter månnilkan tjåna Dig,
i lig fjelf, i der Du lårer ofs, at det är
en ren
Gudstjenft:, at /3 } halla (ig obefmittad af verldena. I doper och Nya Fådelfen åre vi renade
Eph. 5; 26,27,
dock icke at kottets Jnnttor afläggas x Pet.
3: at. den onda naturen år åndå qvar,
och huru lått kunne vi forforas af den
onda verlden, och deras umgånge, hvilke i de ting fom i verldene aro, ögonens
1 Joh. 2; 16. fåtta fic hogfta goda, men
aro i verker deras hogfta onda? Huru
fnart kan icke mångt fromt Guds barn
blifva forfordt til vålluft af den vålluftiga
verlden, til hågfård af den högfårdiga
verlden, t l girighet af den giriga verlden? Få della fron, della hufvudlafter,
delfa onda bojelfer rora fig i hjertat, få
urflå de och vifa lig uti alla onda fmnes
rorelfer, hat, vrede, afvund, ledfnad ånger, håmd, hvilka natt och dag plåga
dem, ofver hvilka de hårfka, gifva dem
ingen ro, halla dem under ftåndigt llafveri, och hafva, likafom hvar fynd,
ren och obefmitrad af Honom fom
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fin egen plåga, fit eget ftraff, fin egen
olyeka med och i fig fjelfva, utom det,
at de underkafta dem Guds vrede och
helfvetes plågor, af hvilka de åro en
förfmak. Se då hår af Guds godhet,
at Han vii frålfa dig ifrån en få ond
verld, når Han lårer dig at behålla dig
obefmittad af verldene! fe bvad for nådig Herre du hafver, hvilken vii anfe
dig, fåfom du tjenade Honom, når du
tjenar dig fjelf: och åndock vii lona en
fådan tjenil i tid och evighet.

Adpl. I. XJtvaljen eder t dag hvilken
j tjena viljen
Jof. 24: 15. Hafven j
hårtils tjent fatan, verlden och kjottet?
hvilka ö*barmhårtiga herrar hafven
j icke gifvit eder til rjenft? At tjena
djefvulcn, verlden och kottet, år den fvårafte tråldom. At tjena Gud år den fållafta frihet. Då j tjenen Gud, tjenar Gud
eder. Han tjenar eder med fit ord, med
fin Anda, med fin falighet. Ndr j åren
jri vordne fyndene, och vordne Gud s tjenare,
evinnerligit tif, Rom. 6: 22. add.
y. 20. Men viljen j vara forfakrade, at
3 rått tjenen Gud, få pröfver eder ej allenaft efter en Gudi behagelig Gudstjenfts
egenfkap, om den år ren och obefmittad, utan ock efter defs kånnetekn, om j
fokt och foken faderlös
och
ånkor
—om j hållet och hallen eder obeimitC 4
ta,
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tade af verldene. Men huru fokas fader? Göres icite et
lös
och ånkor
rop, och det ropet är ftort, det råcker
rapa
up i himmeien? Ankones tdrar
nttrangt hafver Syr. 35; ig,, 19. Och
då drabbar eder den forbannelfe och det
ve, Gud utropar öfver alla dcm, fom
gåra ånkor och faderlöfa orårt. Fhrbannad väre den fom bcjer faderlöfa s och
ankors råit
Amen, 5 Mof B. 17: x 9.
Fe dem SknftUrdom
fa at ånkor mafia
vara deras vof och faderlöfe deras byte, EC
10: 1, 2. F e eder
fom upåten änkors
hus, Matrh. 23: 14.
Befmner detta j, fom for edra fyndiga affigter, for eder vålluft, hogfård
och girigher, genom oråttvifa, efallenaft bedröfven, utan o ock beröfven faderlofa och ånkor. Angrer deffa edra
fynder, flyr til eder Frålfare, fom betalat for eder det Hän icke röfvat; då
Hän led råttfårdig for oråttfårdiga; betaler ock, medan nådenes tid varar, det
j röfvat bafven, ja, eljes icke, Ikolan 3
få nåd, få, eljes icke, fkolen j lefva, Ez.
33: 15. Men j Gudfruktiga ånkor och
faderlöfe, tröfter eder af det j hördt!
at Gud fjelfvil vara, och alla tider vifat, at Hän år enFader åt faderlöfa och
en Domare får ånkor. Huru pnånga,
fom klagat: Fader och moder hafva bfvergifvit mig fått med glådje tillågga: Men
HEr
•

,
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HEvren hnfver uptagit mig ? Huru många faderlöfa barn hafva icke igenom flit,
trohet, och nykterhet gjort fig fkickligare, at tjena Gud och Fådernesland, ån
inånga rikas barn, lom fimmat i vålluft,
låtrja och ali tings ofverflod ? Huru
mången Gudfruktig ånka hafver Gud icke, om ej genom undervårk, fom fked*
de med ånkan i Zarephta, dock ganfka
underligen hulpit och underhållit? Låt
ock vara, at inter medlidande for eder,
j Faderlöfe och ånkor, fkulle finnas hos
mången månnifka på jorden; nog, a: det
finnes hos Gud i himmelen.
Profver eder ock, A. Å. efter det
fednare kånnetecknet, om j h ällit och
hållen eder obefmirtade af verlden. Jag
vil nu ej rala om de grofva utbrått af
fynder: Da en fer en tjuf och löper med
honom, och hafver fin del med horkarlar, frorfverjarc, uprorilke
uran om
den få kallade årbara verlden hållen j
eder obefmirtade af den vålluftiga verlden,
hvilken upoffrar, om ej ali, dock måfta
fin tid, på onyttiga fammankomfter, frosfande och drickande, m. m. Och deremor tånken knapt några flunder pä Gud,
eder fjål, himmeloch helfveref Hållen j
eder obefmirtade af den hogfärdiga verlden fä at j icke med henne betjenen eder af fyndiga medel, at komma högt
up i verlden, och når j blifvjt uplyftade
C S
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ej upblåfens, och forakten den nedriga,
och an mindre trampen honom under
fötterna? Hållen j eder obefmittade af
den hogfårdiga verlden, at j ej med orått famlen eder fkatrer,ej förlaten eder
derpå fåfom eder afgud, ej anvånden
edra ågodelar til öfverflödiga nöjen, til
prakt och yppighet, uran faft mera at
hjelpa den torftiga? Dömer edert famvete eder håruri fkyldiga, hafven j mer,
i verlden aro,
ånbordt, ållkat verlden
få veter, at vevldenes vdnfkap år G tul s
ovånfkap, Jac. 4; 4. Söker dä at i båttringens ordning, genorn honom fom kävkommen dr tåckas Gudi-, Eph. 1: 6. Stdllev eder håreftdr icke like denna verldene
Rom. 12! 1. ntnn gär nt ifrän fynder
plågor Upp. B. ig: 4. Blifver i verlden,
få långe Gud behagarj men varer ej af
verlden, från hvilken JEfus utvalt eder.
Afhåller eder ej från månnilkor, utan
jfrån deras lafter. Lefver i verlden,men
ej annorlunda, ån Loth i Sodom, en fremling i Mefech, och Daniel i Babel. Skulle blifva eder för fvårt, at vara from
ibland onda; få gifver JEfus eder det
båfta rådet i Matth. 26; 41. Faker och
leder at j icke fallen i freftelfe A m en.
,

,

,

,

,

§• 2j.

Difp. 11. Rom. 12: 10, Sd formanar
[kalina Gudstjenft.
Prop.

jag eder
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Prop. De trognas fkäliga Gitdstjenft.
i) Deras omedelbara Gudsrjenft i anfeende til Gud, § 20-22. 2) Deras mei anfeende rillin nådelbara
fta och lig fjelfva, §. 22-24,
Difp. 111. Pf. 116:16. 0 HErre! jag
dr din tjenare jag ar din tjenare Di ne
tjenarinnos San (vid. pg. pr, 6g. §• n. En
rårtikaffens HErrans rjenare, fom rjenar
Un Gud.
1) Omedelbarligen §. 20-22.
2) Mcdelbarligen, §. 22 -24.) Adp], §. 24.
Difp. IV. Matth. 25:44. HErre, når
bafve vi icke tjent dig? Hvaraf en Chrlften kan veta, når hän icke tjånar Gud.
x) H uni hän bor tjena Gud §. 20-22.
2) Når hän icke tjenar Gud, neml. når
hän et) ej foker
§, 22. /3) ej håller fig obefmittad
§. 23.
Uifp. V» Syr. 35. Se ti/, at din Gudsfruktan är icke fkrymteri, och tjena Honom
icke med falfkt hjerta. Hvad en Chriften
fom ej tjenar Gud af falfkt hjerta, bor
i akttaga, x) Emot Gud §. 20-22. 2) Emot
fin nåfta. §. 23. 3) Emot lig fjelf. §, 24,
Difp. VI. Upp. B. 3; 4. Du hafver fd
nami i Sardis fom fin klåder icke befmitDe få namn fom fin klåder icke
tat
befmittat hafva. 1) Deras, hvilkas Gudstjenft år ren och obefmittad
§. 20-22.
2) Deras, fom ej fmitrat lig med oråttmot
faderlos
och ånkor. §. 22. 3) Deras,
fom hallit lig obefmittade *§.23.
,

,
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TREDJE STOR-BÖNEDAGEN.
OTTESÅNGEN.
Texten, i Cor. XIV:
§.

xi.

26.

Homm, fom eåer kallat hafver ocb
£'fter
belig år varer ock j helige nti ali eder
,

i Pet. i:r 5. Gud hafver kalttmgångelje
lat ofs, och ån dageligen kallar, då Han
bjuder ofs igenom Evangein ord, at komina och taga del i den falighet, fom JEfus få dyrt forvårfvat ofs. Han kallar
ofs til falighet, til alla nådefkatters åtnjutande i tiden och hårlighets fkatters
i evigheten. Men Han kallar ofs ocktil
helighet, utan hvilken ingen kan fe Ho»
nom, utan hvilken ingen kan ernå falighet. Derföre tillågger Apoft. efter
Honom efter Hans exempel och efter
döme, fom belig år, varer j ock belige.
Helig år den, fom år fkild eller affondrad ifrån något. Gud, fåfom fkild ifrå
alla ofullkomligheter och hatande ali fynd,
år våfendteligen helig, Ef.6:3. Så böre ock vi, fedan vi med trona mottagit
Chrifti forvårfvade helighet,och derigenom blifvit fkilde ifrå fyndafkulden och
fyndaftrafFet, beflita ofs om lefvernes helighet och fåledes frias från fynda våldet. Denna helighet bör lyfa uti ali vdr
,
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umgangelfe, i alt vårr foretagande, gorande och låtande, i alt vårt upforande.

De

Chriftnas heliga

umgångelfe.

Hvantti den beftår.
Hurn långt den lor firacka fig.
3. Hvarfåre de Chriftne böra -veflitti fig
devom.
§• 27.
De
Del. I.
Chriftnas heliga umgångelfe beftår uti deras anftåndiga och ordenteliga upförande, eller fom det heter i Texten, uti drligbet b) och (kickeligbet i): årlig kailas gemenligen den, fom
år upriktig, fom gör det han fåger, och
fåger det han tånker. Årlig kalle vi ock
dem, fom hallit och hallafit jat (fin kropp)
i helgelfe och aro, 1 Theff. 4:4. Men aLdenftund Apoftelen förklarar fig båft f jelf
i Rom. 13: 13, 14. då han mot en årlig
vandel fåtter ej allenaft okyfkhet, utan ock
frafferi och dvyckenfkap hf och uit, famt
lårer at den beftår deri, at man ikläder
fig Cbriftum och fodrar köttet, dock icke
til de fyndiga luftai-s retande: Aldenftund
ock Guds Ande kallar Jofeph af Arimathia en Mig k) rådsberre, Marc. 15:43.
hyilken icke famtykt de andras rad ocb
gårmngy Luc. 23: 57. fom dömt den o.
fkylb) ’Evyyjj.oms.
i) Kara rdfciv.
k)
1.
2.

,
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/kyldiga JEfum til dåden. Alt derföre

anier Gud ej allenaft dem för årliga,
fom åro fanfårdige och kytke uran ock
alla dem, fom lefva efter Hans vilja,
och det i alla Itånd, antingen de beklåda något embete ellei- ej. Deffa Italia iig
ej efter lina onda luftars och begårelfers
drift, ej efter gamla,och ån mindre efrer förbudna ofeder, uran efter Guds heliga vilja. De upföra lig anftåndigt /)
i Cor. ir: 13.
Deras Chriltna feder vitinä om deras Chriltna namn: de göra ej
annat, an hvad Cbriftnom tilbbrer och böfves, Eph 5:3,4. vandn7, fom Evnngelio
vardt dr Phil. 1; 27. vandra vdv deligen
HErranom til alt behag, Col. 1: 10. Delfe
åro drlige och bederlige ty de hafva ej
allenaft åra hos Gud, uran ock hos månnifkor, hvilke ej kunna annat, ån hedra
dem, beromma deras årbara våfende, och
intagas af högaktning för deras dygder,
fom Gud lårer ofs i 1 Per. 2: 12. Forer
en god umgängelfe
gnda
gdrningar
och pvifa Oud når det i dagsljufet kommsr
Defte åro årlige, ty de tanka efter
ocb göra hvad fant dr
drligit
lnf i
Phi1.4:8,9. Deffas umgångelfe år årlig m) hederlig och anftåndig; ty den
kan
’

,

,

,

,

,

/)

TI^STTCV.

m) 'Evfflpavj bona formx fignn, item boni

typi

&

exempli.

,
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kan och bor tjena andra til et godt exempel, forebild och efrerdome, hvarefter de bora ftålla fin lefnad, vara deras
efter följare, och fe på dem fom få vaa>

dra.
§.

28.

Men, fom der gifves en fan och en
falfk åra, åfven få gifves ock en fann
och falfk anftåndighet. Huru månge dårar fårra icke fin åra deruti, at de åro
hjeltar at dricka, at flås, at fegra öfver
andras fvaghet, at bedraga, ja åfven for
andre beromma fig af defla iina fynder
Sodom, EC 3: 9. Huru många, af
hvilka jag eder tiljårene Jagt bafver gråtande
åra til [katti, Phil. 3: 18. Derfore, ar ingen måtte taga den falfka å«
ran och anfiåndigheren for den fanna,
få forklarar Apoitelen fin mening då han
Ckickehga. Då tilgår det
fkickeliga, når det fker efter den ordning n) fom Gud och Ofverheten inråtrat och förefkrifvit.
I Gamla Teft. förordnade Gud dels bmedelbarligen fjelf,
dels genom Mofen och Propheterna hvad
hans folk borde råtta fig efter. Hantalade då. ofta
Men i Nya Teft.
genom Sonen, Ebr. 1:1, 2. JEfus och Hans
Apoöjar hafva uti fin låra förefkrifvit,
ej allenaft hvad vi Chriftne bore tro,
utan

n) K«r» Tctfry,

48
utan

ock hvad vi böre gora; och än

i dag c forordnar Gud genom Chriftelig Ofverher, hvad fom bör i aktta-

gas, få vid allmånna Gudsrjenften, fom
Den fom dä
fåtrer fig emot Guds ord och Ofverhetens bud, hän fätter fig, i bågge fallen,
xnot Guds fkickelfe, hän vandrar ofkickeliga; men den fom fårter Guds ord
och Öfverhetens befallning rii fir råtrefnore, hans umgångelfe år helig den
år Ifkickelig, den år ordentelig.
nti borgeliga famhållet.

t

,

§.

Del, 11. Håraf

29.

foljer at de Chriftnas
umgångelfe bor vara anftåndig och or
dentelig nti ali ting, och fträcka fig ril
alla feder och bruk i Forfamlingen, hvilker ock Apoft. låreriTexten då der heter: låter ali ting
icke allenafl; vid
den allmånna Gudsrjenften, utan ock i
alla mål, fom förekpmma i eder Chri*
och fkickel.
fteliga Forfamling. Ari.
tilgå, hvarom i Del. Ih En Chriftens heliga umgångelfe ftråcker fig då 1) ril alt
vid den allmånna Gudsrjenften. Dcrra
år Apoft. nårmafte afligt i Texten. Hän
hafver lårt i föregående 11 Capitlet v.
4, ?. at qvinnorna fkulle med betäkra
hufvuden infima fig i forfamlingen, och
månnerne borde bedja med barr hufvud,
iv. 17, kundc hän ej prifa, at de Corinthier riihopa kommo, icke dl forbåttring

4-
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tring, utan til forvårring, i v. ig. ftraffar han, at ibland dem var fkiljaktighet:
iv. 20, at de vid fine fammankomfter
icke holle HElTans Nattvard, i detta 14
Cap. v. 16 lårer han, at de nårvarande
fkulle ril böner, loffånger och vålfignelfer fåga Amen. Iv. 34. at qvinnorna
fkulle tiga i förfamlingen, få at de icke
hade frihet at offenteligen låra och predika, och i v. 36, at de icke fkulle fkilja
ii g genom egna fjeKtagna bruk ifrå andra förfamlingar. Til flut af detta och
mera, fom han foreftalt, gifver han dem
denna allmånna regel, och gor detta allmånna urrop: Låter ali ting ävliga
ccb
fkickeliga tilgå. De Chriftna låta f åledes
ali ting vid den allmånna Gudstjenften
årliga och fkickeliga tilgå, då, når både
Lårare och åhörare efterfolja hvad Gud
och Öfverheten forefkrifvit: Når Låvaren rått delar fanningens ord: Lagfens
ord för hårda, fråcka och framhårdande fyndare, at bereda dem, at, fedan de
kånt,erkSnt och bekånt fina fynder, de
måtte upråttas med Evangelii ord. Evangelii ord åter for borfårdiga, bedröfvada, ångfliga och förkroffada hjertan: då,
når han ej ftympar falighetenes crdning,
få at han yrkar tron, raen ej kårleken,
råttfårdiggörelfen, men ej helgelfen, predikar en tro utan fyndaänger och hehgr lefverne: Då, når han beiiitar fioHom.F.FoIJILSt.i,
D
at
:

]

So

[

låra kanna fina får, hvart for fig, til
deras kunfkap och fjåla tilftånd: Då, når
hän rått brukar himmelrikfens nycklar;
Sjelf efterlefver, och tilhåller lina
åhorare at efterlefva Kyrko -ordningen.
Med trohet vårdar och fbrvalrar kyrkans
egendom, in. m. Arliga och fkickeliga Jata ock åhbrare ali ting tilgå, når de annama ordet med faktmodighet: aro vai
fkickade til HErrans Heliga Nattvard:
icke under Gudstjenften uptora fig oanftåndigt, och dermed gifva anledningtil
forargelfe, och hindra andra uti deras
andakt; m. m. ej infora nya eller bibehålla
gamla och forbudna fedvanor, ej förfoka fin Lårare, at ofvertråda Kyrkolagen
for deraS beqvlmlighet, eller annan orfak
fkull; låra, fom HErren Ikickat, d#i,
fom forkunna Evangelium hafva fin nåring af Evangelio,
§• 30.
.
Men, fom Apoftelen ej inlkrånker fit
ntrop til allmånna Gudstjenften och fåger låter ali ting vid den allmånna Gudsat

,

.

tjenften

infkrånka der, uran taga det uti ali den
vidd, fom orden fordra, och derfore
ftråcka den årlighet och fkickelighet Apoftelen näraner, åfven til de Chriftnas
dagdiga Jammanlefnad et) i deras eget hus
at hvar och en lefver fom hans ftånd
fordrar, och undflyr alt hvad fom ftrider
,

,

]
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der deremot. Fåråldrar ej rera lina barn

til vrede, uran upföda
formaning:
barnen vörda och lyda föråldrarna.
At ågra makar lefva i fåmja och kår-

]ek
at Husbonder och Matmodrar
rått är, Col. 4: 1.
heviji finn tjenare
umgås med dem med foglighet: fordyat tjenftefa dem i gudakrighet
folket år fit husbondefolk horfamr och
undergifver, icke oärligt, icke otroget.
I annat Tall fannas JEfu bedrofvdiga fpå»
dom, at fem /kola vara fiiljaktige uti et
hus; tr e emot två och två emot tr e. Faclren fi.nl vara emot Sonen och Sonen emot
Fadren: Mociren emot Dottren och Dottren
emot Modren: Svaran emot fin Sonhuflru
och S onbisftrun emot fin Svdro Luc. 12:52,
53. och i Matth. 10:36. at månnifkones eget husfolk9 varda hennes fiender Jfr. Pfi
24. Joh. 13:18- /3) Råtte Chriftne låta ock
ali ting årliga och fldckdiga tilgå i deras farnqvam, at de ej fammankomma at
ofva fvalg och dryckenfkap, Eph. 5:18.
hvarigenom hålfan forfpilles, lifvet förkorras: och huru mången Tom infomnari
fit fylleri, infomnar icke med det Tamma
i den eviga döden? At de ej roa fig,
ochforarga andra, med fiem ord eller gdckeri y eller fiämt fom icke höjves, hvilka de
höra låta icke ens ihland fig nämnde varda
Eph. 5:3,4. Ej med nåftans fortalande,
domande och fördomande forfpilla dea
D 3
ad/

,

,

,

,

,

,

:

,

,
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ådla tiden: Ej borja kif,tråtor och flagsmål. Och ho kan upråkna alla ofeder,
alt oanftåndigr och ofkickeligit lefnadsfått, alla okånda fynder,fom oforfkåmt
ofvas, når flere fammankomma.
Tiden blefve ock eder for lång,om
alt ikulle utforligen foreftållas, fom horer dl en helig umgångelfe i famqvåm;
men i allmånhet, och korteligen at fåga, beftår det deruti, at de Chriftne fammankomma dl Guds åra, ja at bvaä dc
atu eller dricka
1 Cor. 10:3.
Sedän dl
deras och deras naftas upbyggelfe och
forbåttring, famt inbördes kårleks,vånfkaps och fortroendes bcfråmjande, at
de med alla hdmjukhet och fagtmodigbet
i kärlekenom: vinlåggande
fridfens

hand Eph.
,

4:3,4.

§•

3i-

Del. 111. Ali denna anforda anftåndighet och fkickelighet fordrar Gud af

en Chriften, då han befaller: låter aU

och dermed vifar, hvarfove
ting
de Chriftnas umgångelfe bör vara helig,
hvarom i Del. 3. Låter heter det i Texten ali ting
det ftår då icke uti
månnilkans behag, om hon vii lefva årbart och ordentligt, eller ej. Sundaförnuftet fåger henne,at, om hon vii blifva årad, om hon vii hafva godt namn
oeh rykte, om hon år mån om fin he,

dar,

*
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vil blifva liden och ej ftå
med fkam for hederligit folk; måfte hon
genom dygd och anftåndigt upförande
Icomma til fir åndamål. Hela narurea
predikar ock for henne om ordning.
Himmelen hafver Gud (kickeliga utflråckt
Jer. 51:15. at fol, måne och ftjernor hafva fin undransvårda ordn-ing. På jorden
finner hon ock ordning bland de oförnuftiga creaturen. Fräga djxiren de /lioin
låra dig och foglarna under himmelen de
/kola fåga dig Job’ 12:7. Sepä myransfeder
och lår dndock
viat i andene Ordf.
B, 6:6,7, g. Gråsbopporna
Jiora bopar
(iork
c. 30: 27. En
en /vala ocb ivana
fin tid
Jer. g: 7. Ack, at Gud
ej hade orfak at låmpa til ofs de följande orden; men mitt folk
Ack ■! at mån»ilkan, når hon måfie i forundran utbrifta med D. Pf. 104:24. HErre, burn
aro din vark Ja ftor ocb mång! da bafver
vifligen fkickat dem ali', och med Syrac
0.16:21-29, hon då funne håraf, at hon
ock bör lefva ordenteligen; håldft en ordenteliglefnad årangenåm for andra, och
både angenåm och nyttig for henne fjel£
Men fornåmligaft befiitar fig en Chriflen
om en helig umgångelfc för Guds befallning fkull: Inter aU ting. Hän låter aldrig
detta Guds låter komma ur fina rankar.
Men hän tånker ej allenaft derpå, utan
ock gör derefter, fom Gud befalt i Phil.
D 3
4
der, om hon

,

,

,

,

,

,
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4' S 59. hvareft det herer: Hvad Javt är,
hvad ratt dr, hvad kyfkt, hvad Ijnfligit,
hvad vål Ijnder; dr nastan dygd, dr wågot
/of, tånker derefter. Hvad j ock Idrt det
g.6rer. Och hvi fkuUe icke Guds barn
göra hvad Gud befaller? De vera ju,
at Gud ej befaller annat, ån hvad Honom år angenåmt, och dem nyttigt. Når
Gud befaller: låter ali ting
fte Han ju hafva behag- til anftåndighet
och ordning, få måfie Han ju icke vara
ofkickelighetens utan fr idf eris Gud, fom Hans
Apoft. kallar Honom i 33 v. nåft for vår
T. Hafver Han behag til en anftåndig och
©rdentelig lefnadj få vii Han, i kr af af
lin godhet, och kan, i kraft af iin alimakt, ej annat, ån lona dem, fom göfa det, fom år'|Honom behageligit. Lå
nar den ftore Guden dem, få måfte deras lon vara ftorjlonar den evige Guden
dem, få måfte lonen vara evig.
,

§.

32.

Tyftne då de falfke munnar, fom vilja inbilla verlden, at månnifkan kan vara lycklig, och famhållen
blomftras, under alla lafters och oordenteligheters utöfvande! nej, det behofves
intet mer at gora månnifkan olyckelig i
timelig matto, ån at lefva mot Guds ord
och öfverhetens bud. Hvad fkal då fke,
når famvetet upvaknat, och månnifkan,
nti dödsftunden och den långa evighe-

Adpl.

«)

teri

&

SS

]
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får erfara hvad hon i tiden icke veB) Men åren j bårtre och lyctro?
lat
keligare, j fåkre och fråcke fyndare,
j fom fåtten eder åra, uti det j måfien
blygas vid? J fom trampen ali Guddomlig
och månfklig lag under fötrerna, Hvad
gagn hafven j af det? Ty til fddant dr
döden åndalyckten Rom. 6:21. Huru långe Ikola Guds barn med bedröfvelfe håra, at j umgås olkickliga? aTheff. 3:11.
Ar det icke nog, at j uti f oriiden tid hafven edert lejverne fårjlitit efter hedn.
och i gnifvelig om ej j den grofva,
dock finare, afguda dyrkan} jPet. 4: g.
y) Ack erkånner, med de nåmnda
lofa befpottare, eder galenfkap for Honom, fom vet eder galenfkap. Ångren
edert oanftåndiga och oordenteliga lefverne. Men flyr ock til eder Frålfare
och tilägner eder Hans gorande och lidandc lydnad. Hafver eder umgångelfe
värit fyndig; defto heligare hafver JEfu
värit. Haa gick ju omkring och gjorde vål. Hafven j ofvertrådt Guds och
Ofverhetens hålfofamma befallning; Hän
hafver hallit Guds ord: gifvit qfs det
båfta begrep om Guds fullkomligheter:
hallit Gud i vordning, Ebr. 5:7. Hän hafver ock underkaftat fig Öfverhetens bud,
då Hän ej allenaft gaf fkattpenningen fftr
fig och Petro, utan ock befalt: gifver Kejf
Hän gick ock affides frå folket,
B 4
når
ten

,

•

,

-
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når de komrao och ville gora bonom til
Konung, och åndock blef Han råknad
bland mifsgårningsman, dömd fåfom
den der hådadt Gud korfsfåft fåfom den
der fatt iig emot Kejf. och velat gora fig
til Konung. Tiiegner eder denna eder
Fråifares fbrtjenft; få år eder hulper.
Men, emeåan Cbriflus lidit bafver for eder^
Guds vilja y
fkolen j ock vapaa
JåiPet,
at
det,
j /hiilen flåU
4: 1, 2. Bort
1 Pet. 1:14. 1) Men j trogla eder
d
ne Guds barn, fom bcflken eder om, at
vara helige uti ali edar umgångelfe, j,
fom efterföljen det årligit år, 1 Cor. 7;
35. j fom upvåcken frögd i alla fromtnas hjertan, når de fe eder fkickelfe,
tacker eder Gud for den nåden, tacker Fadrenom fom bafver eder beqvåma gjort til
ele Metigas arfvedel i ljufet. Hafver bower,
åkaUan.
årlighet 1 Tim. 2: 2, Hvad
fant dr årligit tänker derefter Phil.
godt
4: 8> 9. Befliter eder alt mer
HåUer eder icke
famvete
i Pet. 3:16.
efter denna verlden, Rom. 12: 2. utan fafl
mer drager eder iftd hvar oeb
fom ofkickeliga vmdrar —> iThefT. 3:6. s) Synes
dem ogudaktigom Jdlfynt vara
få
veter, at de fkola
dada, i Pet. 4:4, j.
Intet blifva de ogudaktige edre domare,
intet kunna eller (kola de fåga,hvad rått
år, eller orått, anftåndigt eller oanftån«ligt. Når j hafven JEfum til eder Låra:

,

,

-
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rare, Ånglarna ril edra foljeflao;are, Öfverheten til eder forfvarare, nåden och
faligheten til edert arf; iå behofven j ej
fråga, hvarken efter verldenes vånfikap
eller fiendikap. Kunnen j ej åndra deras upforande, af hvilka jag eder
vandra fiender
den tilhover få låter dock eder umgångelfe alt id vara i himmeten Phil. 3; 18-21.
Men fridfens Cud göre eder [kickehga til
,

§•

33.

Difp. 11. Col, 1: jo. En Cbrifiens vårdig a vandririg HEr vanoin til alt lehag. 1) H liru en C hriite n b6r vandra vårdeligen,
Rf då hän lefver at årligen och fkickeligea /3) uri ali ting, §. 27-3 1. 2) Huru
en fådan vandring år HErranom til alt behag. R(. F6r Guds befallning, §. 31. 0).
Difp. 111 Eph. 5 3,4. Hvad i utvnr~
tes matto Cbrijinom tilborer ocb böfves.
Neml. 1) At lefva årligen och fkickeligen, §.27,28. 2) At lefva årligen och
ikickeligen i ali ting, §.29,30. 3) Lefva årligen och Ikickeligen uri ali ting
efter Guds vilja. §. 31. o).
Difp. IV. Phil. 4:8,9. En Cbriftens flyldighet at tanka efter ocb ghra hvad ärligit
år ocb vai ljuder. 1) Belkaffenheten, §.
D 5
27,
:

o) Adplicatio, mutatis mutandis, coincidir

Adpl. Difpos, I;ar,

cnrai

]
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27,28. 2) Vidden, §.29,30. 3) Nodvåndigheren, §. 31. af denna Ikyldighet o).
Difp. V. På Tamma låttkan, i kraft af
Exord 1 Cor. 7: 35. betraktas. De Chrift
nas fkyldighet at efterfblja det årligit av. o).
Difp. VI. iPet. 1:14. Hunt en Chriften bor fldlla fig. Neml. 1) Ari. och fkickeliga, §.27,28- 2) Årliga och Ikickeliga uti ali ring, §.29,30. 3) Arligaoch
fkickeliga uti ali ting efcer Guds vilja,
•

§.

31. o).

Difp. VII. Pf. 27; 4. Den [kone Guds1) Til fin befkaffenhet, §. 27,
tjenjlen.
2)
Nodvåndighet, §.31. o).
31.
Difp. VIII. I lika matto kan föreftål
las enligt Exord. Pf93tf. Uelighet fäJom Guds hu}e s prydnad. Sä kan ock handlas,
Difp.lX. Enligit Exord. 1 Cor. 7: 17.
O m den allmannafte Kyrko Stadga. x) Huru hon ljuder, §.27-31. 2) Hvarfore
hon forbinder, §.31. o).
Difp. X. 1 Cor. 11:16. De Kyrkofeder y
Guds Fbrjamling bor i akttaga. 1 ) Hufom
rudana della feder bora vara, §.27-31.
3) Hvarfore de bora i akttagas, §. 31.0J.
HÖGMÅSSAN.
Texten, Phil. II: xiv, xv.
§.• 34verldenes ljus
Matth. j! 14.
JEfus, fom år det ftora ljufet, Ef.
,

Jåren

9:
s) Se foreg. fid.

not. 0;,

4
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9: 2. Fdttfdrdighetenes S o/, »W Jalighet
under dejs vingar Mal. 4:2.
Janna
ljujet fom uplyfer alla månnifkor fom komina i verldene Joh. x: 9.
Hän kallar hår
ftna Apoftlar och Lårjungar /;kr. Det
ena Ijufer uptånder hår der andra, och
Hän, Jom böd IJufet lyfa utu mbrkret, lyfte fä i der as hjertan at igenom dem fkedde tiplysning af Guds klarhets kttnfkap 2
Cor. 4: 8- i hela verlden, i hvilken de
gingo ut och predikade Evangelium, och
derfbre kallar JEfus dem ej allenaft ljus,
uran ock verldenes ljus. Verlden lodde
da i gråfeliga nibrko lande EC 9; 2. fatt i
mbrkret och dodfens fkugga, Luc. 1; 79. och
kunde i fin visdnm ej kanna Gud i Hans
visdom: derfore tdcktes det Gudi ar genom
Evangelium, hvilket verlden anfer Com
en dåraktig predikan, frålfa dem, fom
tro, 1 Cor. i!2i. Men ej allenaft Apoftlarna voro verldenes ljus, uran ock alle
trogne åro der ån i dag, fom vårText
underråttar ofs
,

,

,

,

,

,

,

De trogne
1.
2.

fåfom verldenes

ljus.

Hvarigenom,
Hvarjåre de åro verldenes ljus.
,

35Frågas i Del. I. Hvarigenom de trogne åro verldenes ljus, få fvaras afTexten, at det fker derigenom, at de gåra
ali
§•

4*
ali ting
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knorr och tvekan: Gbrer, hepå det i mdgen ,
lyfa fäforn ljus i verldene. Hvaraf följer, at de trogne aro verldenes ljus, når
de gora ali ting utan knorr och tvekan.
Et få argt och illfundigt ting år de orrognas hjerta, at de gifva lin vrede, fin
otälighet, fin ovillighet, fit mifsnoje, fin
otilfridenhet tilkånna genom knorrande,
nu i hjerrat mot Gud, nu med tungan
mot männifkor. Mot Gud knorra de dels
hvad Hans ord, dels hvad Hans verk
angår. De knorra mot Guds ord, at de,
med Capernaiterna morfåga det, Joh. 6:
42. eller med Judarna förfmada det, Joh.
8 :49. Hemligheterna i Guds ord tro
de icke, ty de begripa dem icke: Se>
dolåran i Guds ord fmakar dem icke,
ty dea ftnickrar dem icke. De knorra
mot Guds verk, fkapelfen och uppehållelfen i uaturens rike, fanat återlosningea
och helgelfen i nådenes rike. Uri alt
vilja de måftra Gud, alt vilja de hafva
åndradt i fin blindhct. Men i fynnerhet
knorra de ofver lina utvårtes omftåndigheter: den ene ofver fin fjuklighet, en
annan ofver fin fattigdom, en annan ofver fma ovanner, en annan ofver många barn, en annan ofver det hän hafver inga barn. Emot fin nafta knorra de,
då de med orden vifa fin vrede mot honom, med åtbörderna ådaga lågga fit
mifster

utan

det, ali ting

,

4
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mifsnoje med honom. Men det endeftas
fom de borde knorra mot, glomma de
bort. De glörnma bort, at de borde knor*
ra mot fina fynder Klag, V. 3: 39.
,

36,
Deremot gå de få långt i fit knorr,
at de borja tråtor, ej allenaft mot fin nåfta, utan ock emot fin Gud. Tvekan
fom detra kallas i Texten, hafver fåftat
fig i deras hjertan. De tvifla, eller vilja
inbilla verlden, at de tvifla, om icke alle
om alt, dock alle om alt, ibm år heligr.
Med fordna Ijrael f ora de fig fjelfve ofta
i olycko Hof. 13, men vilja kafta fkulden
ifrå fig på Gud, och derfore tråra med
§.

,

fin Skapare, leret med fin måftare, och
dermed draga öfver fig det vc, fom Gud
hotar med i Ef. 45: 9, Mot fin n?,fla
börja de ock tvifter och tråtor för det
minfta ©behageliga ord,och råttegångar
for den minua Ikada. Den fvaga i tro
ne tagn de icke upp utan beky fura jamvetety
Rom. 14: i.och uphåfva frågor och bor*
ja tråtor, blått at vifa, der de åro om
ej de ypperfta, dock yppare ån många
andra nti kif-, nit, tråtor tvedrågt, partiy
Gal. 5: 26.
§• 37gora
Så
de otrogne alting meckknorr
och tvekan. Men deremot Cåra de trogmi) ali ting »tatu knorr. G6ra de ali
ting
•

,

,

,
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ting utan knorr, få gåra de ali ting med
luft, med villigher, med noje, med tålamod, med kårlek, få emot Gud,fom
lig fjelfva och fin nafta, a) Mot Gud når
de annnma ordet med faktmodighet det i
dem plantadt ar det der as jjälar kan Ja/i---ga gora. Af hemligheterna i Guds ord
låra de kånna lie biinda förnuft och infkrånkta förftånd å ena, och uppenbarclfens nodvåndighet å andra lidan. Af
den Heliga Skrifrs och i fynnerhet af
JEfu Sedolåra, fe de huru fordåifvadr deras hjerta år af naruren, och huru forandradt det bör blifva af nådcn famt genom erfarenheten finna de, at Guds bud
år icke fvår; at JEfu ok år luftigt och
Hans borda låtr. I Guds dråpeliga gårningar fe de, til fin fjåls ftorfta förnojelfe, Guds Allmakt, Visher, Godhet och
Råttfårdighet. En få ftor och nådig Gud
tjena de icke med en tråldoms anda, med
råddhoga, utan med utkorade barns anda med glådje; de fjunga och fpela
HErranom i lina hjertan: De tacka,prifa och lofva HErran gladeliga: De ålIka fin Gud, fåfom fit hogfta goda, fom
endaft kan tilfridsftålla deras fjåls oåndeliga begår; De föreftålla lig Honom
låfom fina tankars fornåmfta och Ijufvafte foremål: Gudakrighetcn år deras luft,
och det år deras mat, at de gora Guds
vilja: Et hedja de af HErranom y det bade
,

,

,

,

,
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Pf. 27: 4. Med
ord, de umgås med fin Gud, ej fom
en trål och tjenare umgås med fin HErre, hvilken han tjenar derfore, at han
nödgas tjena, utan, fom et barn med fin
Fader,och en Brud med iin Brudgumme.
Och detta alt ej allenafl i den goda dagen,
utan ock i den onda.
Guds barnas tro
och kårlek år fåfom folblomman, hvilken altid vånder fig mot folen ; deras bon
och loffång år ej, fom de foglars flåmma, hvilken höres allenafl om den ljufva våren och fommaren; de tacka fin
Gud for fin fjåls bedrofvelfe, Han dr
HErren, fåga de med Eli, 1 Sam. 3: 18.
Han gore, fåfom Honom godt tyckes, oeh
med Affaph af Pf. 73 24, 24. //M, (faft
han iåg de ogudaktigas vålgång) blifver
—tH aro. De göra derjag vid Dig
fore åfven ali ting utan knorr @) i anfeende til fig fielfva. De åro nögde med fin
del, ty Gudfrögdar deras bjerta, ändock
andre mycket viri ocb korn hafva Pf. 4: 8.
De fortryta ick, om dem tungt varder med
deras arbete; ty Gud hafver fd fkapat det,
Syr. 7: 16. De åro tålige i bedröfvelfen, i ofågelig glådje i ali deras bedröfvelfe, ty de åro glade ihoppet, och åro
fåfom bedröfvade, men dock altid glade: de kunna le vid det, hvarofver andra gråra, och kunna utan oro tillycka
ögonen på deras karalle och närmafte anköåe gärtia
et

:

,
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höriga, ty de förja icke fåfom de der inhopp hafva. Denna tilfridenhet gör,
at de trogne gora ock ali ting uran knorr
y) i anfeende til åeras nafta. De vedergålla icke omit för ondt icke hannor för ban1 Per. 3:9. De ålfka
vor; vetande
tet

,

fitui

ovånner

44,45. om deras ovån hungrar, gifva

glbdande kål på bans hufvud Rom. 12:
De bämnas icke dg fjelfva, utan
vedet gaUat Rom. 12:19. De hafva honer
akalla}!
ruligt och flilla lef vene 1 Tim.
2: 2. Af fin Himmelfke Fader hafva de
lårt vara barmhårtige fåfom Hän ock
barmbårtig år Luc. 6: 36. Af fin Erålfare hafva de lårt vara milde och bdmjuke
aj bjertaty Matrh. 11:29. Når Guds barn
iakrtaga defla Ikyldigheter emor andra,
lårer
någon ordfak gifvas til mifsnoje
eller otålighet; men fkulle de åndockblifva ofredade,få knorra de dcck icke,litan fåga med David, då Simei bannade
honom, lät honom haima ty HErren hafver hudit honom haima David, och med
Job, nar fienden bortfort hans ägodelar
och upbrånnt hans hus: HErren gaj och
HErren tog
HErrans Namu Jobs
B. 1: 2i,
,

20.
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§. B§-

Sålunda gora de trogne ali ting uran
knorr, och hvarfåre icke, då de 2 ! gora ali
wng utan tvekan ? fom Apoftelen fåger i
Tex-

1
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Texten. De trogne hafva et HimmeKkf,
er Guddommeligit Vitnesbord. Guds ande
vittnar i deras hjerran, at Guds ord dr j.mning i Joh. 5; 6. De gbru Guds vilja i Hans
ord, och deraf fornimma de, ot der, lavan dr n f Gudi r Joh. 7: 17. och hafva !>ejeglat, at Gud är Janfärdig Joh. 3, 33. De
veta på hvem de tro, och aro vifle derpäj, at Hän formår forvara deras ofnberrodda gods ril fidfta dagen, 2 Tim. 1; 12*
De veta, at dem, fom Gud kår hafva,
tjena ali ting (och derfore åfven alt korte
och lidandc) til det båfta Rom. %: 28.
at alt jordiikt år fafångeligit, Fred.
li. 15 2.
at Gud fatt dem på , Jordan, på det de (kola bereda lig til Hifnmelen, gifvit dem tiden,ar göra fig Ikickeliga til evigheten: De veta at efter de
hår ej hafva någon varaktig ftad,utan de
börä fökä den tilkommande; derfore hafver Gudj til deras bäfta, lätit lidande
kommä med uti falighetenes ordning.
Men få veta de ock, at denna tidfens
vedermöda år icke lika tnot den hårlighet, fom på dem iippenbaras (kai* Rom.
8: 18 De veta, at ora de lida med, fkode regnera med> dö med, (kola de lefva
med, 2Tirm 2:11, Huru (kiille de dåkunna
knorra, når de hafva en fådan vifshet?
§• 39Del. 11. Fragas nti i Del. 11. hvarfore de Chriftne bora vara verldenes ljus,
Horn. F. Voi. 111. St. t. E
II
,

—
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f å fvarar Apoftelen i Texren: pa det j
ljus i verldene, och dermed
mågen
lårer ofs at det bår fkje cc) fbr deras egen /kuli, och det dels får deras egen nyt*
ta, dels for deras egen vårdigbet fkull.
Deras egen tiytta beror derunder, ry deras lyfande exempel fria dem ifrån alla
förnuftigas fortal, och ftåller dem rena
och oftraffeliga i månnifkors ögon,, fom
det heter i Texten: Pd det j mågen vara ofårtalade ocb rene.
Det år icke litan at de onde fortala de fromma. Lårjungen år icke bfver viåftareii, ocb icke elkr tjevaren åfver fin Herre\ Hafva de kallat Husbonden Beelfebub., huru mycket mer
[kola de da kalla batis busfolk? Matth. xo:
24,25. Men at laftas af laftfulla, år at
berommas. Nog, at de onde fortala,
fom de ock bata idän fkuld, utan gifven
anledning, Pf. 35: 19. Nog, at Guds
barn aro Jalige, vdr männifkorna
ocb fbrfölja dem, ocb fdga alt ondt emot
dem ljugande jår Cbrifti fkttl-, Matth. 5:11.
Hafva de ogudaktige ej något at fortala
hos Guds barn ; få måfte de halla dem
for rene y for upriktige, enfaldige fom
dufvor, menlofa fom får, utan håmndfor dem, fom
girighet och bitterhet
ej vilja ftötas/») med andra, men ej for
dem, h vilkas hand år emot hvar man,
och
*—

.

,
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och hvars mans hand mot dem. Uran
fnarare hogakra de Guds barn, for det
de håldre råla, än gora orat:,;: fnrr läta Cg angripas,ån de angripa andra. De
trogne hafva fåledes af deras (lilla och
olkyldiga lefnad den nytta, at de behaga naturligen alla månnilkor, (lilla deflas
obeftåndiga finnesrörelfer, vanna deflas
vånlkap, och tvinga beröm och famtyc*
ke af line ftörlla fiendsr.
§•

Men

40.

denna nyrran, fordrar de
trognas vårdigbet ar de fkola vara verldenes ljus. Denna yårdighet ]ig,gcr uti
Guds barnafkap. På det'j m<7ge>i vara
Guds barn ofirajfeltg, ftSr det TTexten.
Guds barn åro alle månnifl<or for fkapelfens och uppehållelfens vålgårning;
men de trogne alleua åro Guds barn för
helgelfens vålgårning. 1 Nya fcdelfen,
genom trona på ChriMum hafva de blifvit Guds barn. Aro de barn; få åro de
ock arfvingar, nem!'gen Guds arfvingar
och Chrifti medarfvingar. O huru ftor
måfte icke Guds barnas vårdighet vara!
Hvad falighet, at ril barn och arfvinge
uptagas af det aldrafiili.eafre och fullkomligafte våfende, af Honom, fom år Konung ofver alla Konungar, och HErre
ofver alla Herrar, af Honom fom å.r
ågare »f himmel och jord?
E 2
Om
utom

,

,
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Om nu den, fom år af förnäm hårkomft, bor akta fig for alt det, fom vam
hedrar Hans forfåders namn; Ikulle då
icke Guds barn vackta fig for alt, fom
fornedcar deras vårdig‘het, och ej anftär
deras bård ? Skulle de icke faft mera vara
Guds efterföljare, fåfom ålfkelige barn?
Skulle de icke göra deras Faders vilja,
fom år i himmelen? Skulle de kuuna
knorra under Hans Faderliga tuckran?
Skulle de kunna begå något, fom belac
karen kunde lafta eller förbrå dem for?
Skulle de icke underkafta deras vilja fin
Himmellke Faders vilja? Skulle de icke
lefva et andeligit och himmellkt lif på
jorden? Skulle de undandraga fig, at
vara verldenes Ijäs? Håldft Gud fart
dem midi ibland et vanarrio-t och vrångt
llågte. Det andra fkdtet hvarfore de trogne bora vara verldenes ijus.
,

§•

4*.

De ogudakrige kallas et vanartigt llågte ,et llågte, fom ej artar fig vål, fom
vanllågtas ifrån fin ftam, et llågte, fom
fåker och brukar Ja
honfler lagt fig
på falfka rånker, fvek och bedrågeri,
kroker fig, fom en orm, år uran upriktigher emot Gud och naftan; och det faft
Gud /kaput mcUmifkan rättan Fred. B. 7:
30. De kallas ock et vrångt q) eller forvåndt
,

,
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,
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flågte fom. yrånger och

våndt fLigte, et
förvånder alt, vånder upp och ned på
ali Guddommelig.och månnifkelig ordning, gor hväd det borde låta, och låEt fl||s|h fom
ter hvad det borde göra.
fånker ralar och gor alt tvårt em&t/Guds
lag, vånder fig från det godt år, och
gor det ondt är. Midt ibland detta Jldgtet hafver Gud fatt fina barn, få långe
nåde-tiden varar, och den ftridande förfamlingen liknar en åker, på hvilken
ogråfet får våxa midt ibland hvetet: och
dermed påfyftat ej allenaft iina barns nytta, at de lefva defto varfammare, på det
de ej måtre laftas och förralas, utan ock
de ogudaktigas falighet, (få ftor år Hans
månnifko-kårlek) hafver tillika dervid
värit Hans affigt, at Guds barn måtte
ibland dem lyfa fåfom ljus i verldene.
Faft det vanartiga och vrånga flågtet
våndt fig ifrån fin Gud; få ville Han
dock ej vånda lit hjerta ifrån dem: faft
de ålfkade morkret, och hatade ljufet,
ville Gud dock at ljufet fkulle lyfa dem.
Guds barn anfe derfore, fom en glad
fkyldighet, at föra och forelyfa deffa mörkfens och nattfens barn på himla-vågen.
Det fkulle glådja dem, om de kunde omvånda en enda ifrån morkret til ljufet,
ifrån fatans makt til Gud; och ånnu mera nögde fkulle de blifva, om de kunnat vinna fiera, fom fårr värit morker,
,
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jnen nu åro ljus i HErranom, Men fkulle de hafva orfak, at klaga med fin Frålfarc i Joh 3 19. Ijufet dr kömmit i verlden
onde\ få trorcas de inter, ty
de upmuntras dertil af Guds befallning i
Texten, hvilket dr det fidfta och fbrndmjiafkdlet hvarfåre de åro verldenes ljus.
§■ 42Lyfer, herer Guds befallning i Texten. Jålnm ljus i veriäene. Då Gud fade:
v.irde ljus på himmclens fåfte, få Ikaptes, i narurens rike, ej allenaft et ftort
ljus, at regera dagen, och et liret ljus,
at regera natten, uran ock ftjernor. Sit
Nide rike vil Gud ej ellei* Ikal fattas ljus.
JEfus ar der fjelf föl, upgången afhögden. Månen år forfamlingen, ftjernor
åro ej allenaft Lårare, uran ock alle trogne. Delfe bora lyfa med låra och lefverne i denna verldenes morker; Delfe
bora lita fit ljus Lyfa for mdmifkor
dagsljufet kommer, Marth. 5: 16; Delfe
bora foka fordrifva okunnighets»tvekans
och vilfarelfes morker: Delfe bora foka
ock ar fordrifva alt fynda-morker, alla
morkfens girningar. Och når de fä, efter
Guds befallning, lyfa i verldene, kunna
de vara forvilfade, at de en gång Ikola
Jy/a jåfom bimmelens fken och Ja)dm ftjernor i evighet Dan. 12:3. Jfr. C. 11; 33.
:
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Horer nu j otrones och m&rk-

fens

3

71

[

-f

bar n j fom, under eder okunnogoch tvifvels mäl, med edart knorrande gifven edart mifsnöje och otåiighet mot Gud och månnifkor tilkånna:
Hörer hvad HErren fåger: Stat upp
horer j berg HErrans råttegång, famt
j darka jordenes grundvalar, ty HErren
hafver en råttegång med fit foik och
vil gå til råtra med IfraH, Hvad hafver jog gjort dig mitt Jolle, och Ivarmed
dic>? det Jåg Mig ?
hafver jag ietungat
Mich, 6. 1-4. Gud tillårer eder det, fom
Job onfkar i Cap. 23:2-6. der hän fåger Ack! det jag vifte, huru jag fkulle fin~
Vi hafve i denna enfaldina Gud
ga predikan hört edra klagomål: Ijufens barn hafva ock med lara och lefverne,med (kål af fornuftet och uppenbarelfen famt deras egna efterdömen vederlagt edra befvär; och omj ej aldeles
forhårdat edra hjertan, kunna de kraftigt ån vidare öfvertyga eder. Befinner
dä eder, emedan j hafven ljufee ån en
Siten tid, at icke det ytterfta morkret
begriper eder,Joh. 12; 35, 36. Sluter eder råttegång med eder Gud forr, äa
fidfta råttegångs, fidfta råkenfkaps fidfta
domsdagen infaller. Ack! at i håraf upvåcktes fä, at j med fordna Ifrael tånken
på at Aura råtregången med HErrans b/tdkande, Mich.6: (S. Skal det (ke, få erkånaer, at j fyndat med eder otålighet emot
E 4
Gud,
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Gud, nedkafter eder for Hans förter och
nedlågger for Hans Thron eder Frålfares förtjenft, hvilk.eu då Han, fåfom et
Jamb til flagtning leddes, icke uplåt lin
mun, utan, når Han blef bannad
led, hotades icke
i Pet. 2: 23. och
når Hanfkulle utdricka den kaiken,fom
Hans Fader Honom beftålt, underkaftar
fin vilja fin Himmelfke Faders vilja, Fader år det mcjeligit, beder Han Matfh.
26:39, Dock icke fom jag vii, utan
Ja Han mottager denna kaiken med
nogdt finne. Skutfe jr/g icke dricka, fåger Han, den kaiken, jopi min Fader mig
gifvit h/ifver! Job. i{?: ii. Loper ock med
tålamod hädän efter den kamp, fom eder
forelagd «r, och jer på JEfnm
högra hand, på Guds ftol, Ebr. 12: 1,9.
&) J fvagtrogne, fom mot eder vilje,uti
freftelfens, ftund, qvåljens med rvifvelaktiga och oroliga tankar, nu vid trones
hemligheter, nu vid edra Chriftendoms
plikter: Veter i for ra fallet, at hemligheterna bora ftyrka eder i den tron, ar
den HeHga Skrift år af Gudi utgifven,
emedan ingen uppenbarelfe värit nodig,
om månnifkan af naturens ljus kunnat
begripa dem. Den, fom då vii begripa
dem, derfore, at han måfte tro dem,
kånner ej fit inflcrånkta begrep: och når
fjalen ej kan begripa fit eget åndeliga
våfende, huru fkulle hon kunna beoriTD
pa
«
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pa Guds oåndeliga våfende? Nej, vi
mille urropa med Apoftelen: 0 byilken
(fjupbet
ven ej cller orfak at klaga och vara
otålige ofver de Chriftendorns plikter
Gud ålågger eder, få hvad j boren
Et barn hafver ju
gora, fom lida.
inter at klaga, når defs Fadcr undervifar det, burn det' (kai blifva lyckligt:
profvar defs dygd vånjer det til anftändioa, fatt (Vara ofningar: tager ifrå det
alt, fom kan gifva tilfålle til liderligher,
cller fkåmmer defs hålfa, och håller det
under agan. Ar icke derta alt Fadrens
forfarande teckn til Hans oma kårlek
och forgfållighet om fit barn? Skulle
dä Gud anfes for hård, når Hän genom
fma heliga lagar och det tilfkiekade korsfet, pröfvar och ofvar fma barn? Defs
urom, fåger ju fornuftet, at den allvifs
Guden, få inråttat alt i verlden,at Hän
igenom de båfta medel, på båfta fätt,
ernår de båfta åndamål: Sin åra och
månnifkans vålfård. Men fkulle Gud åndra fin ordning, efrer månnifkans åftundan- få blefve hon då fbrft olyekelig,
tilminftone olyckeligare an hon redan
gjort lig, eller inbillar fig vara.
y) Men j trogne Gnds barn, j verldenes ljus, låter icke edra andeliga fiender
utblåfa eder tros och helighets ljus; Ser
til at ljufet, fom i eder är icke varder
E 5
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mårker, Luc.ii: 35- Tånker efter, liiruclan kårlek Fadren hafver bevifat ede'•••,
at j kallens Guds barn: Befinner, ar Gu
fatt eder midt ibland et vanartigt och
vrångt flågte, at j flcolen lyfa ibland det
fåfom ljus i verldene: Tröfter eder dermed, at når j värit hår i verlden Guds
barn oftraffelig, (kai Gud en gång ftålla eder för fit hårlighets anfigte ottraffeliga med frogd, Jud. Ep. v. 24. Låt vara at HErren förer eder, i edra tankar,
underligen; få kunnen j dock fåga med
Aflaph Pf. 73: 23-26. Likval blifver
min del; ty j åren viffe derpå med Apoftelen, Rom. g: 38. at hvarken lif ellet
dod
vårom HErra. Amen.
§• 44Difp. 11. Matth. 5:16. Låter edart ljus
-goda gärningar.
*■
Guds bamas goda gårningar hvarigenom de Uta fit ljus lyfa for månuifkorna.
1) Deras goda gamingar, §. 35-39. 2)
Hvarfore de böra lyfa med fina goda
gårningar, §.39-43- r).
Difp. lIT. Eph. 5: 9. J voren fordom
ljufens barn.
tnårker
De Chriflnas /iyldigbet, at vandra Jå~
fom ljufens barn. 1) Huru, §.35-39* 2)
Hvarfore, §. 39-43, de vandra fåforn
ljufens barn. r).
Difp,
,

r) Adp!. ut
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Difp. IV. i Sam, 3:18. Hän år HEr*
rev. Hän gcre Jafom Honom godt tyckes.
En Clmften jom år nogd med Guds
hehag. 1 ) Huru, §. 35/?5- aj Hvarföre §. 39-43- Hän bor vara nogd med
Guds behag. r).
Difp. V. Pf. 73:23, 24. Likvål Uijver
vid Dig
aro.
jag
En Chrifiem tilfridenhet medGud. 1) Ttl
defs art och beikaffenhet, §. 35 39. 2) Til
defs nytra och nodvåndigher, §. 39*43.0.
Difp. VI. 1 Per. 2:12. Förer en god
umgångetje
på det de Jom plaga för»
tahi eder —■— godn gårningar
Konfan at Jlippa de oncjas fårtal. i)Til
defs beikaffenhet, §.35-39. 2) Til defs
nodvåndigher, §.35-43. r).
,

,

-
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AFTONSANGEN.
Tcxten Gal. V: xxvi.
§•45jorden tilbfirer, Phil.
TLA«nge vnridra
4*-l s: 18, 19.
Chriftna Forfamlingen
var knapr planterad af Apoftlarna forr,
ån der infunno fig de, fom, nu på det
cna, nu der andra fåtret, fokte at oröå
henne. Ibland dem voro de, fom Apoftelen kallar fienäer til Chrifti korfs y
emedan dem ej anftod det korfs, fom
Chriftus burit för dem och hela verlden.
r) Se foreg. fid.

wt,
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ej eller det korfs, fom de och alla efrerkommande böra raga på li g för Chrilto.
At deffa mätte igenkånnas, belkrifver
Apoft. i anförtia orden, deras hop fåfom ftor ; Månge fåger hän, vandra deras dndalyckt fäfom forlkråckelig; bvilkos
anda år fbrtnppelje: deras hfnad fåfom
Gudlos; bvilkas buk är deras Ciud: deras
arn ■, fåfom fknmhg ; bvilkas av n dr deras
fkam: deras gårningars urfprungoch driffjåder jordtfk; de der nkta bvnd jordene
tilborer. For della hade Apoft. ofra varnat fma Philipper,
och varnar dem åf.
ven hår gråtande. Hän fåg hvad (kada
delfe förförare giordc ligfjelfva och förfamlingen. Detra geck honom få til hierrät, at det utprelTade tårar af hans ögon.
Tranf En råttfkaffens Lårare kan ej
for ofra ined ömhet föreftålla de ogudaktigas ufelher; men i fynnerher få vi
i dagTD af den Altonf. Tcxt, vår Nådige
TD
Konung förordnar», tillille at föreftålla:
de oguddaktigas åra,. fåfom fkam, och
det ej allenaft derfore, at den llutes, utan ock derfore, at den fökes och underhålles med fkam.
;

,

'

De ogudaktigas åra

fåfom fkaw,

och der derföre, at den
fin befkaffenhet jafångelig.
2) Til fin verkaa [kadelig.
3) Td fit flut jordbmdig.
i) År til

§.

46.
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46.

Del. T. Fafangelig år de ogudaktigas
åra fom Guds Ande kallar henne 1 Texren derfore, ar hön ej befråmjar, eller
ökar månni(kans fanna lyckfaligher. Nu
beftår vår ianna lyckfalighet i forening
med Gud, det hogfta Goda, fom kan
mårra vår fjåls oåndeliga begår. Af denna foreningen upkommer månnifkans
faligher i tiden, i anfeende til ////?», fjålaro och famvets frid ; i anfeende til kroppen hålfa och långt lif; i anfeende til agendnmen-, dagligt uppehålle. Af foreningen med Gud flyter ock månnifkans !a--lighet i evigheten. Men låfångt bidrager de oguda-ktigas åra til denna faiigheten ulan faft mera hindrar den farnma. Fåfångt måttar hon fjålens oåndeliga begår, utan faft mera retar begårclferna. De högfårdigas begår åro i herjan, fom en eld, hvilken i begynnelfen
brinner mårteligen, men gifver man honom air mer och mer nåring, utbriftcf
han i en låga, fom förrårer alt fom förekommer. Torften efter åra, hvilken
en ringa årebevisning, en mindre heders
tjenft i förftone kunde flåcka, forvandlar fig med tiden i et raferi, fom ingen
åretjenft kan tilfridftålla. Då år- icke
nog,at ftiga ifrå det ena åreftållet til det
andra, utan til flut år det icke nog, at
hårlka och befalla hela verlden, at he,

,

,
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dras och tilbedjas af alla månnifkor, få

ar den fialte mannen år likafom dbåen, Hab,
a: j. Ja mången får ej nog af jordilk

åra förr, ån hän blifver med den ftålte
Haman uphögd i den galga hän upreft
för Mardochai.
Fåfångc tilfridftåller de jordifkt finnades åra famvetec och befordrar fjålaron, uran faft mera-gifyer hon otalig
oro. Huru mycket bekymmer fråter icke de hogmodigas fjålar? Huru ofta
lockar icke åregirigheten dem, at genom
nedriga vågar Ora famvetec? Huru ofta måfte de icke tanka på olofiiga och
Ikamliga vågar, at vinna fic åndamål,
och der alt, antingen för at upklifva på
årans branta klippa, eller for at bibehälla
fig dårpå? Brukas icke dårtil andras fortryckande, beljugande, förralande, mordande och ofkyldigt blods utgjutande?
Tilgripes icke lift, fvek och bedrågeri?
Goras icke ftora loften, fom aldrig upfyllas? Lofvas icke verkelige tjenller,
fom fnart forgåras?
Fåfångt okar denna åran, utan faft
mera minlkar de hogmodigas ågendom.
Alt hvad fom kommer in, går ut genom
prakt och uppighet, och huru mången
går icke ifrån alt, medan hän lefver, eller ock lemnar gäld och Ikuld efter fig
ät arfvingarna, når hän dår?
Fåfångt friar denna åran ,de ogudaktiga
,

3ts C

■4*

riga ifrån fjukdom och doden utan faft
mera bryter deras hålfa och haftar med
dem i grafven. Se vi pä deras bleka hy
och utmagrade kropp fom de (kylä un*
der ale fit utvärres prål, böre vi ej fkjåta devoni at deras hufes hårligbet år ftor,
Pf. 49: 17, 18. Huru ofta hafver icke et
oblidt anfigte, et obehageligt ord, en for*
fummad årebevisning, et cj tilbudit el*
ler nekade hogfåre, hos defta uprört en
fjukdom, fom haft fjelfva doden med
lig i följej få ar de, oaktad ali deras ftorher, i fårtid måfte nedlåggas i jordenes
ftoft. Doden ödmjukar deras hogmod.
En Kejfare fpira och en herda ftaf anfer hän lika, och blandar de hoga och
låga få med hvarandra, at ingen ikilnad
lynes emellan deras åra. Lågges hårtil,
at de hogfårdigas åra fåfångt friar på
yrterfta dagen ifrån en ofa.ll evighet,fe
vi nogfamt, at den år fåfångelig til fin
belkaffenher. Men den år ock
,

,

,

-
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Del. 11. Til fin verkaa fkadelig. Ska«
delig nog år de hogmodigas åra, i det
hon q] hidrager befråmjar och ökar deras fållhet, utan faft mera hindrar dea
famma. Men nu vilje vi tilfe i D.II. huru hon år Jkadelig både for dem fjelfva.
och andta. Detta fkjer, fom det heter
i Texten, når de fårföta ocb bata bvar<mdra inUrfa. Hår njjmner Apoft, tvån*
ne
,
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ne ftygga fofter cfter åregirioheten,
rva nZD
O
ne Ikamhga ciottrar eher en fkamiig
mor, inbpides jcirtorvelje och (uit. De
J

EJ
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högfårdige vifa med ord, åthåfvor oJr
gårningar, at de fåtta för myckcr vårde
pä fig fjeltva och for luet pä andra, fafo m Pharifeen, hvilken tröfiade pä fig
fjelf och ftr aktade Pub heimen Luc. 18:9,
11.
Men då andre ej kumia tåla förakt, förtornas de, komina ifrän ofd ril
11 ag, och loka hemnas pä hna foraktare, räfoin Lårjungarna ville ftrax hafva
eld af himmeten åfver Samaritcvna !om
med forakt vifar dem ifrån fig. Sådane
forbittrade linnana s) hvarandra ril fhid,
ej allena med orden, uran oek åfven
med mordvapn, likafom de voro Hefrar åfver lit lif, Djelfve gifvit fig lifver,
och fjelfve kunna fkånka det borr. Ach!
at defle, fom fårra fit lif pä v.ågfpel,
måtte befinna, at Gtid i 6:te Budel för
hudit männifkan, at hvarken dråpa fig
fjelf ellei* fin nåfta; at dev fom utgjuter
manailko hlod
blod 1 Mof, B. 9; 6 at
en mavdräpare ej bafver evinnerllgit lif,
blifvav.de 1 /nf, i1 join 3 : 15, at den fom
med Saul dör fina fynder, kan aldrig
blifva falig. Ach! at de måtte befinna,
at den åran, de fökä uri fin envige, år
,

,

,

-
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des ) llgokoch&psvet prövöcarifes, occufrit i Text<
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deras (kam. År deras åra af andra med
ord eller gårning angripen, få böra de
ej på få onarurligt fått håmna fig fjelfva. Håmden år Gucls fvård det få de
icke rora. Ofverbeten bar icke fvärdet förgäfves, han kan återftålia din heder, och
håmnas på dem, fom förolåmpat dig.
Men i (In yra fråga deffe fortornade hvarken efrer Gud eller Ofverher. Men hårvid gifver åregirigheren fig ej tilfrids.
Nej non ftadnar icke förr, ån hon får
fåtta alt i harnefk, harja alt med eld och.
fverd, i Stat och kyrka: i forfamling och
hela verlden. Hvaraf kommer ali fkiljaktighet i forfamlingen och alla krig i
verlden, om ej ifrän den fåfengeliga aran,
at den ene håller fig for båttre ån ea
annan,fom han foraktar, och den andre
ej kan tåla ie fig foraktad?
§. 48.
Detta onda foder åregirigheten, når
den förtornar en ringare. Men ej mindre ondt kommer hon tilvåga, når hoa
fer en fom åger ftörre gåfvor, beklåder
hågre åmbete, blifver mera anfedd och
båttre uptagen, m. m. En fådan heder
afvundas t) den hogmodige åfver och
med fin afvund vifar iit lmt fom det heter i Text. låter ofs
ocb bata bvarandra inbhrdes. Den fom haiar en annan,
Hovi. F. Voi. 111. St. i.
F
un,
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unnar honom intet godt, utan alt ondt.
Den åregirige unnar ej lin nafta hans
heder, utan önfkade hellre honom alt,
jtom kunde minfka den Tamma. AlrTå
hatade Cain Tm bfoder Abel, då hän afvundades derofver, at HErren fug täckeligare til Abel och hans offer. Således upvåckte JoTephs dröm om hans tilkommande åra i Egypten, afvund hos hans
bröder, och afvunden fodde deras har.
Således hatade Saul David, hvilken hän
foraktade, då hän hörde David berömmas mer ån hän fjelf. Således afvundas
an i dag den ene undeiTåren den andra
hans åra hos lin ofverhet. Således afvundar det ena barnet det andra ftorre kårlek af föråldrarna: den ene tjenaren på
den andra, om denne hafver mera fbrtroende hos fin Herre. Afvunden hafver
altid värit årans följeflagare. Men du
må afvundas få mycket fbm du vilpå din
nåfta; fä beröfvar du honom dock icke
hans utvårtes, mindre hans invårtes heder Tå långe du doljer din afvund i fjålen; men låter du afvunden bryta ut, antingen i hemliga anlåggningar eller uppenbarafiendtligheter,fåupvåckerdu din
medtåflares hat, och då foljer hat på hat,
forakt på forakt, håmnd på håmnd,och
det Tä långe, til defs j antingen ymfom
af hvarandra upätne varden, eller dia
vederpart ftortar dig eller du honom.
Det
,
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Det fåkrafte år, at afvunden hafver det
enda goda med fig, at hon fkadar honom fom hyfer henne, fåfom en fjukdom fkadar, om hän ej år fmittofam,
endaft honom, fom hafver fjukdomen.
Afvunden år en fjukdom i f jålen for andras lycka ikul, ooh når et blidt hjerta
år kroppens lif\ år nfvund vnr i ienen Ordf
B. 14: 30. och defto onaturligare år denna kottfens girning, Gal. 5: 2. fom den
icke hafver med lig det noje, fom kott
och blod eljeft finner 1 andra fina luftar
och gårningar,
§• 49Del. 111. Fordomlig år åndteligen de
Gudlofas ära, ty den år af Gud forbuden, hvarom 3 Del. Låter ojs icke
begåra lyder Guds förbud i Texten, Apoft. fåger cj,begårer icke fåfengelig
pris, utan atgoralin formaning defto bevekeligare och ljufligare, innenurer hän
fig fjelf med, lika fom en låkare, at defto lättare förmå den fjuka, at mottagai
et bittert botemcdel, fjelf fmakar derpå.
Låter ofs, fåger hän, icke hegära jäfengeHg pris. Gud nekar hår fina barn få litet ali timmehg åra, fom Hän fjel (icke
gijver fina aro enom androm eller fit lof
Afgudomen: fom Hän fjelf uptager fina
larn til aro ej allenaft i himmelen, utan
ock på jorden men, når Hän profvat
deras Ikickelighet: når de gjort fig vår~
F z
di,
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digaat upftigaril åra. Jofeph tager Hän då
utur fångelfct och gor honom ril en kierre i kEgypten. Davids herdaftaf förvandlar Hän i en Konunga fpira, (edan
hän under fin landsflyckt varic förfökr.
Då Eiler hade fåfom en fånge och Haf*
fått låra hvad godt och ondr vore, fåtrer
Haa henne til Drorrning ofvcr 127 lånder. Gud forbjuder månnifkan icke at
föka åra, når der fker på lofligt (ätt
och genom anftåndiga medel, når hon
igenom dygd gjort fig dertil vårdig. Aran foljer Dygden fåfom fkuggan kroppen. Gud unnar ofs ock firca i åra, når
vi bruke den til Hans åra och vår nåftas
nytta, med ali ödmjukbet, at vi, ju hogre vi åre, defto mera odmjuke ofs.
Det år ailenaft den fafenga åran,
fom Gud forbjuder: den åran, fom verldenes barn,ehuru ofortjente, genom flcarnliga medel, vilja ernå; och fedan mifsbruka at fortorna och liata andra. At på
detta fåtret och för detta åndamålet ftråfva efter åra, forbjuder Gud, til fådant
hafver Hän en fiyggelfe, fådant fördömerHan, en fådan ara gor Hän til Ikam.
Ty den, Jom et vederfall Jlial fd ban varder tilfhrene bögmodig; och dort finne gdr
B. 16: 18. Månnijkans
fhr fallet Ordfpr,
iSgfdrd /lal omjiortn henne Cap. 29; 23.
Den fom (loit år kan den hogjle 6dmjnkat
Dan. 4: 34. Den fig uphöjer ban (kai varda
,

,

,
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hugfårdiga

Luc, 14; xr.
,

ndd
§•

,

Gnd (lår emot de
Per. 5:5,

1

50.

Adpl. cc) Så ödmjuker eder nu ] åregirige, under Guds mågtiga hand y pd det
Hm eder uphöjer i finom tid 1 Per. 5, Hvi
hafven j fäfengeligheten få kår och ålfken lognen? Huru långe viljen j forakra den, hvars famvete ej tillåtit honom
ar gå på famma trappor, fom j, til en farlig högd? Huru långe viljen j hara och
trycka den, fom ej gjorr eder mera emot,
an at hän nögd rrampar i hr ftöfr, nai* j
xr.ed mifsnöje arbeten på Babels Tom,’
och under oro viljen uplyfra eder hoi
air til ftjernorna? Huru långe viljen j
afvundas vid dem, fom den ftore Skaparen, for haa heliga ordfaker, utruftat
med horre gäfvor, fatr i hogre åra s och
derfore bärtre kunna tjena fit fådernesland? Berömmen j eder af edra fynder,
fåfoin de i Sodom; få tånker på Sodoms
fafeliga undergång. Söken j med edert
fkrymteri pris af månnilkjor, men ej af
Gudi, få hafven j eder lon af månnifkjor,
men ej af Gudi. Ach hvad gaga hafven j af det fom j måh fkåmmas fore?
Rom. 3. Ar eder ha (käin, få år eder ånda (ortappelfe. Ödmjuker eder dä under
Guds mågtiga hand. Erkånner med ånger edert ulia tilhånd, Fördåmer hvar
hundj foljt hågferds andans ingifvelfer.
For,

-
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Forbanner hvart ognablick j ej fårvar.t
eder for begårelfer och utöfvat kåttfev:
gårningar kJf, nit vrede tvedrågt parErkånner med blygd,
tie, afvund
at j ej foljt den Allvife Gudens råd til
eder fanna falighets befordrande, utan låtk eder foras af eder onda naturs retelfer til edert eget och andras fordårf.
Men det år ånnu nåd for eder i himmelen, om j flyn til eder Frålfare, bvilken
åndock
korffens dbd Phil. 2. at göra
tilfylleft for eder åregirighet, låt Han
hogfård, låt Han
fig forfmådas, at
iig fornedras. For eder vredfamhet led
Han alt med tolamod. När ban blef banvad
icke
1 Pet. 2: 23. Tilegnen
eder nu denna eder Frålfares dyra förtjenft, men låver ock af Rotiom at vara
tnilde och bdmjuke af bjcrtat.
@) J trogne fjålar, fbm veten hvad
falighet j ätnjuten, når edra hjertan ej
plågas af åregirigheten, och åregirigheten ej får utbrifta i andras forakt och
afvund, tacker eder Gud for den nåden;
och at j deruti alt mer och mer måtten
ftyrkas, få föker alt ifrigare och ifrigare den råtta, den beflåndiga aran iChrifti korfs, at j med Apoft. kunnen fåga:
bort det
Soker ock, alt ifrigare och ifrigare
den råtta och beflåndiga aran uti en helig vandel, at j med famma Apoft. kun,
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nen fäga: vår berommelfe är
dene.

y) Skulle då de Jiolthjertade fom aro
langt ifran råttfärdigbetene Ef. 46: 12. förakca ooh hara eder; få löper med tålamod
fer på JEfum Jmäleken Ehr. 12: 1, 2.
då Chriftus ledpar eder fotfpår iPet.2: 21.
Hafver eder Frilfare lidit förakc,
fkulle j efterftråfva hogaktning’ Hafver Hän utftåtr fmåiek, fisulle j efterftråfva åra? Hvad liden j for ederFrälfare, fom eder Frålfare ej lidit för eder?
vil tålaraodct fvigta, få tånker på Honota
utJom af fyndar enoni genfägelje
öfver, Ebr. 12:3. Fan j ej altid vara i
frid ? varder eder f jäi för langt, at bo i
kedars hyddor ocb ihlnnd de m fom fr iden
kata ? få fer up och fkåder de fålla fridshufen, den fköna roligheten, dc evinneriiga hyddor i himmelen. Amen.
,

,

,
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Difp. 11. Fred. B. i: 1. Alt är fäjän*
gelighet
De Chriflnas fkyldighet, at
fiy de äregirigas fåfängelighet. 1) Hvaruti de äregirigas fåfänggligbet beflår ? Der i
at de begära fäfångelig pris, §,
46. til at
fortorna, §. 47, och hara §. 4S, hvarannan inbordes. 2) Hvarf hre de Chriftna
iöra fly dema fåfängeligbeten ? för Guds
befallning §. 49.
Difp. 111. ijoh. 2:16. Ålfker icke
hågfårdigt dejverne, En Cbnfien t fom ej
äl,

4*
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ålfkav hogfårdigt lefverne. x) Huru §. 4649. en Cbriften ej ålfkar hogfårdigt lefverne. 2) Hvarfore §. 49.
Difp. IV. ET, 46: 1 2. Horer tnig jftolthjertade, j fom långt åren ifrån råttfärdighetene. Hvad de ftolthjertade ,Jom långt
ero ifrån rättjårdighetene, hara harat 1) Dt
,

,

finlthjertade fom begåra jåfångeligpris
§. 46. 2) Huru de aro långt ifrån råttjårdigbeteny de fortorna §. 47. och hara §.
48. hvarannan inbårdes, 3) Hvad dejfe
böra hora? Guds befallning ; låter ofs icke
,

§.

49.

UPSALA,
Tryckt hos Direft. Joh. Edman, 17 Bi.

,
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om CATECHISATIÖNER,
hållet
vid et Pråftmotes ilm.

Medan

tiden fådant tillårer, rorde vi
ånnu få korteligen talas vid i något åmne, fom kan rjåna 3t i fynnerhet
våra yngre Medbröder i Åmbetet, til
upmuntran och upbyggelfe.
Man klagar allmånr öfver en forderfvad Barna-upfoftran j och blifver
icke fållan varfe en ftor oKunnighet i
Chriftendomen. Orfakerna dårtil aro
mångfaldiga. I iynnerher ligga någre
hos dem fjelfve, fom befinna fig i få
beklagansvårdt rilftånd. Andre leda fig
ifran dem, fom genom naturen, åragen
forbindelfe, ftånd och åmbete, aro fl-cyldige, at forja för andras undervisning.
ibland kan ock fltulden finnas i fjelfva
låro och föreftållningsfåttet, når det icke
år råtteligen inråttadt. Imellertid blir
okunnigheren en fruktfam moder for
fynder och lafter, famt foder omfider
at fig kallfinnighet och forakt emot

fjelfva Religionen,
At afboja detta onda, år’Catechifation ifrån yngfta åren nödvåndig, hvarigenom forftåndet kan uplyfas, famt
hjertat förvaras och beväpnas emot hårG 3
Ikan*

4-
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fkande fördomar och forforelfer. Håruppå beror alla Srånds forbåttring, och
Samhållets vålgång finner hårutinnan fxt
faftafte ftod. Detta år fjelfva grundlåggningen til Chriftendomen hvarigenom
mennifkorna kumia beredas til lyckelige invånare af den nårvarande och tilkommande verlden.
Dårföre ligger ock Carechiiationen
i vara Forfamlmgar hvar och en råttJxnnad Lårare ömr om hjerrat. Hän arbetar outrrötreligen dårurinnan, och gråmer fig, når darmed icke fä mycket
godt kan åftadkommas, fom haa fkulle
onfka.
Om detra angelågna Åmnet fkal med
naara
ord enfaldigt
handlas.
u
o
Hvad Catechifationen ar, och hvaruppä den bor gå ur, kan icke vara nägon obekanr. Dårmed forftås det naturligafte och åldfta Undervifnings får.
ret, då, genom vånliga och forrroliga
famral, genom Frägor och Svar, Lårjungarnas infigt utrönes, utveklas och
tillika fårökes, få, ar de få en tydelig
och grundelig kunfkap om faligherens
våg, och om air der, fom de bora veta,
tro och hoppas, famt huru de bora lefva och vårkftålla fma plikrer. Altfam*
mans bor fornåmligaft gå dåruppå ut,
at hjerrat raårte böjas ril oma kånflor,
och at de låra, icke lofligen, uran på et
,
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lefvande Htt, kanna, ångra och liata det
hogfta onda: fynden i lin vederftyggeligher och med fina bedrofiiga påfolg,

der; men på andra fidan jåmväl kanna,
ålfka och med Trone omfarra famr fig
tilågna der hogfta goda: Gud i Cbriflo,
och den genom Honom ofs forvårfvade faligherenj famr fedan, fom Hans
efrerföljare, fora en Gudelig vandel, och
fåledes blifva dygdige mcnniikor, redclige medborgare och råtre Chriftne,
Från åldfta tider rilbaka år et fadant
Catechetifkr Lårofått iForfamiiagen brukadt. Forr och efter fynciaftcden, innan
Uppenbarelfen var i fkrift forfatcad,
voro Patriarchernas hus Scholar, dår de
underråttacle fina barn och fit husfolk
om faiighets låran genom muntelig imdervisning. Under Lagen var befallt,
at Ifraeliterne fkulle på famma fått infkårpa finom barnom Guds vilja och
befallningar. En del af Pråfternas och
Leviternas åmbete gick jåmvål håruppå
ut. Denna barnens undervisning Ikulle
borjas, få fnart forftåndet begynte vifa
fig. Hit fyftar Propheren, d) då hän
få frågar: Hvem /kai ban ta lava vishet?
Hvem fknl hän tå lätrt predikan futftä?
Thern afvandom af mjolckene: tbem aftagnom

ifrån hroflet.

o) Ef.

2§:

p.
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Vår dyre Frålfare fjelf har ofra brukat denna låro- methoden och redan
toit åra gammalj fatt Han i templet,
roidt ibland the Lårare, hbranch the vi
och frågande thsm b\ . Darmed har Haa
helgat detta lårofåttet, fom det nyttigafte och upbyggeligafte. Han utfånde ock
fedan fina Apoftlar, "at låra alt folk
eller at genom underråttande gora dexn
til lårjungar. At detta undervisningsfåttet blifvit brukadt i Apofiolifka Forfamlingen finne vi i fynnerhet af at-,
fkilliga ftållen Pauli Epiftlar. Han har
ock låmnat ofs et kort innehäll af de
fornåmfta Catechetifka lårdomarne. c)
At defla nyttiga öfningar fedan af
Apoftolifke mån och andre nitifke låra*
re blifvit med ali flit vid rn-agt haline,
dåruppå felas ofs icke eller bevis. Så
var ock til detta behof i förfta forfamlingen inråftad en fetfkild fyflä af Catecheter, hvarigenom lårarena fkulle öfva och beredä fig til andra Forfamlingens åmbeten. Hvarfåre vi ock finne,
at Clemens Alexandrinus, Origems och flere andre fiore Man hafva dårmed begynt fin tjenftgöring. Åtfkillige KyrkoF4der, fom Auguftimts, Cyri/Im; Gregorms
Na%ian%enus', hafva jåmvål författat och
låmnat ofs upbyggeliga Catechetifka arbeten.
Unh) Luc. s; 46.
c) Ebr. 6: 1, 3.
,

,

,

,
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Under Påfvedomet blefvo, fom bekant år, defla undervifningar nåftan aldeles forfummade; men vid Reformationen åter af Lutbero uphuipne, och Td
hogeligen påyrkade, ar Hart ville hafva
de lårare aflkafFade, fom dlrutinnan befunnos fomnige och värdslcfe. Genftråfvige och oVårdige Catechumener
årer anfer hän ovårdige, ar begå Narrvarden, ar ftä Fadder elier lläppas ril
andra Chriftcliga forrårrningar; ja, hän
yrekar, at de måtre blifva bannlyfle.,
Imellertid kunde hvarken Lntheri ifver
och nir hårutinnan, elier Sat h liike Churfurften Jobans exempcl, fom ftålte lin
egen ChurPrins blancl Carechamenerne,
uphjelpa defla åfningar ril ali den högd,
fom åftundades. Hertig Ernft i Gorha
refte fedan fjelf i fina Lander omkring,
ar fe efrer, huru Carechefen dår drefven vardc. Under air derta blifva Luther s
ftora förtjånfter om Forfamlingen, jämväl genom författands af fin mindre Cateches, odödeliga, och hvarje Evangelifl< Chriften fåtcer på denna lilla boken
er hogt vårde. Den ratas vål af någre,
fom for vara tider icke aldeles tjånlig
elier fyllefl: rilråckelig. Ibland annat lågger maa den til laft, at ordrtingen icke
Ikal vara den båfla. Man fordrar en annan lårobok, fom nårmare fvarade emot
nårvarande tids ökade infigter, fårbåtG 4
trade
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trade fmak och foråndrade tankefätr.
Men både vid defs ordning och irineJhäli kan icke någor med ikäl faknas.
Och lår vara, ar alla Trones lårdomar
och lefverners plikter icke aro hår få
fullftåndigt afhandlade. Hvad korreligen
fäjes, kan genom forklaringar och tjänliga Skriftenes ftållen upiyfas, famr, genom forftåndige Lårares munteliga undervifning, lätc erfårtas. En ny låroboks
inforande år altfå icke nodig, och därvid fkulle mora många betånkligherer,
Ingen kan veta, hvar en fådan foregifven låroarrens fårbårtring fkulle kadna,
i fynnerher på en tid, di renlårighet
anfes af många med forakt och löje, da
nygirigher och låttfinnighet år et här(kande rankefårt, och di meningar, uran
rilråckelig ofverlåggning och profning,
antagas eiler förkaftas,
Imellerrid arbecas nu for tiden rned
myckcn idit på undervifningsvårkets uphjelpande och forbattrande icke alienaft
i vår Forfamling, uran ock hos andre
Trosforvandrer. Sjelfve de Päfvifke,
fojn förut voro hårutinnan få förfummelige, anvånda nu i folkets Catechifation mycken moda. I fynnerher aro
bland de Reformerte deffa öfningar i
gång, hvareft, föruran andra rata fårhor, Pråften, med någon af Forfarniin»
gens Aidfte, årligen bsfoker hvarje hus,
och

4

97

]

4

[

ooh infamlar underråttelfe om folkets
tilvåxt i kunlkapen och forhållande i
jefverner. 1 England åro ock Frilcholar til ftort antal anlagde, dår fartige
barn, uran någon afgift, i låfande, bedjande och Carechifmi lära forgfälligt
handledas, och til dem utdelas årligen
et vackert antal Biblar och andra bockcr. Åfvenfå åro i Preufhka och Danfka
Lånderne Schole anftakerne utvidgade.
Flex-eftådes i Tyfkland finne vi Scholemäftare- Seminarier vara uprättade, och
jåmvål Philanthropinfka anftalter, til Educations vårkets befråmjande, vidtagne.
En del af deffa göra dock icke gagn
för namnet, då de, mcd en blott naturlig fedolåra, Poka trånga ut Religionen
och Chriftendomen.
f vårt kåra Fåderneslahd är, hvad
barnens och de enfaldigas iindervifning
i Chriftendomen angår redan, under
dea Hogftes vålftgnelfec mycket godc
utrattadt. Vår Nådiga Ofverhet dragcr,
fåfom om alt annat, få ock om denna
delen af upfoftrings vårker, ali Faderlig
forforg. SokneScholar och Lnromåftare
for allmogens barn åro mångaftädes in*
råttade. Flera nyttiga och upbyggeliga
Ikriftcr åro urgifne i detta åmner Går
man i tiden tilbaka, fordrar redan Kongi.
Kyrkolagen och andra Stadgar, at alle,
hogre och lågre, unge och o-amle, fkola
'
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bivifta Forhåren. Hvad Präfterfkapet
betråffar, år dem mycken flit och trågenhet i della ofningar älagd ; och hvar
och en af ofs har i lin Pråfta -Ed förbundit fig: at flitigt drifvci Catecbifrni lira med Jma åhörare.
Men få gammal och allmånt vedertagen. fä nytrig och nodvåndig år jämvål Catechetifka ofhingen, låmpad, på
ec kårt och rydeligir fått, efrer hvars
och ens ålder, begrep, och ofriga omftåndigheter. Det blir altfå en vigtig
Lårarenas Ikyldighet, en af de forftä och
koraanilla, at genom fiitiga Forhor,
alt ifrån forfta barndomen, inplanta i
fma åhorare falighetens kunfkap. Dård),
sv
fore kallas de ock
famt v.arrr/flvns e), och fjelfva göromåf). Föråldrarne år vå! ock
let
denna plikten ålagdj och delfe fkulle
kanna hos barnen Aftadkorhma ånnu mera godr ån låraren, få vida de halva
barnen ftändigt til hands och under ogonen; men denns har til deras undervifning allenaft kårt tid och villa dagar,
då ock merendels många,til fn kunfkap,
begrep och finnes böjelfe fkiljaktige,
åro tilhopa, få at man har måda vid,
at bibehålla upmårkfamher, afvårja förftroelfe och göra tjånlig tillåmpning.
Defs-

i) i Cor. 4:

ig.

c) Gal. 6.6.

/)

x Petr.

ai.
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Dcfsutom, år det jåmväl barnets Fad~
drars fkyldighet, at, fom loftesmån, draga
förfor g om Barners upfoftran i tuke och

HErrans formaning. Dårföre kallas de
ock mårkeligea i vårt fpråk Gudfåder
och Gudmodrar, nemligen Barners andeliga Foråldrar fom bora vara forgfållige om defs handledning til Gnd
och faligheren. Derta har värit en gammal fed i Eorfåmlingen, och en Faddrarne ifrån början ålagd förbindelfe;
hvarom, ibland annat, Auguftirn formaning til dem vitnar; Vos ante onniin, tain
viros, quam mulieres, qui filios in Baptismo
fiifcepifiis, mnneo, ut vos cognnfcatis fidejuffores apnd Deim exflitiffe pro il/is, quos
viji ejiis- de /nero f oute fufeipere. Itaque
fmper eos ndmonete, ut caflitatem cnftodiani, juflitiam diligant, charitntem tenear.t,
ante omnia Symboliini Sf öratiomm Dominicam Sf vos ipfi tevete, Sf illis, quos fuscepifiis de faero fonte, oftendite g), Men
huru beklagligen ftår det icke i defla
delar nu til? Foråldrar finnas, fom bry
fig litet om Barnens upfoftran i Chriftendomen, uran tro, at, når de förja
for deras timmeliga vålftånd, omforgen
for det andeliga vore antino-en mindre
nodig, eller hei och hållen /kai hora
Lårarcna til. Mange kunna eller vilja
icke
,

g) Serm. CCXXII.
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icke bafva nägon omforg om Barnens
fjåla-vålfård, af brift på egen god upfoftran, af blindhet och oforftånd, af
ondfka och morvilja, eller ock under
forebärande af deras trågna urvärtes kallelfcs arbete. Hvad åter Faddrarnes plikt
emot Barnen angår, bar den nu for tiden, fom mycket annat goclr, kömmit i
naftan allmån forgårenher.
Hela omforgen vältras altfå på Låraren, hvilkcn jåmvål år forbunden, at
otot värda icke allenaft de åldres tiivåxr,
utan ock de yngres grundläggning i
Chriftendomen,

Icke långt efrer Barnets naturliga fådelfe båres det til Pråften, at dopas, at
genom en ny födelfe forfåttas i Guds
Nådefårbund, och varda et lamm i Frålfarens fårahus. Herden åligger defs vård
och fkotfel, at det i Dopelfens nåd måtIfrån den
te bibehållas och ftadfåftas.
anfe
fiunden .bör han
Barnet fom iig
gifvit och fkånkt af Frålfaren fjelf, och
fom hade Han fagt til honom, hvad
Pbaraos Dotter fordom fade til Mofis
Moder: Tag tbetta barnet, ocb amtna mig
tbet upi jag vii lana tig b). Han påminner fig Guds befajlning: Fifer min bar n
ecb minä bänders vark til mig i). Han
vakar altfå med ali trohet öfver Barnets
upi)jt Mof. B.

2:

9.

O Ef.

45;

11.
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upfoftran,

at

det måtte blifva den ftora

fynda-Forfonarens egendom, Hviiken

der med få mångfaldig råtr tilhorer,
Nu går ofta få ril, at Låraren, efter
deras Dop, knapt får fe harnen, innan
de komma til Låfeförhör, och (kola beredas at fdrfta gången bcgå HErrans
Nattvard. Sedän kan hän få tala med
dem hvart fjerdedels ellet halft år, vid
Skrift och andra förhor. Defs forinnan forflyter riden til fjerre, fjunde, famt
ibland ånda ril rolfte och fiere ålders
år, då fjälens krafter redan åro urveklade, och länge fedan borde vara upbrukade och förbåttrade, Men della ungdoms år fårnöras under barnens ofta okunniga, ofta oomvånda och ibland aldeles gudlofa foråldrars hånder, eller
ock under andra perfoners vård, fom
kanna vara til deras rärta upfoftran åfvcn få olkickeliga. De åro fäledes icke
ohita barn, fom af obarmhärtiga foråldrar utkaftas och ofvergifvas. Når de
ock omlider anfortros Lårarens handle.
dande, Iker det antingen få fent, at de
redan forgåtit hvad de i barndomea
kunnat låra, och at vanarter hunnit flå
fafta rötrer, fom icke få lått upryckas;
eller ock dragas de tilbaka ifrån undervifningen, innan de hunnit blifva i Chriftendomen råtr grundade. Låraren Ikal
då på få veckor gora det, hvartil fiere
o
-
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månader fknlle behofvas. Man kan lått
foreftålla Ag, hvad menigher och Forfamling håraf med tiden fkal blifva. Och
då Mortalitets-liftorne utvifa,huru ftor
del af mennikkoAågtet dor bort i barndoms och forfta ungdoms åren, kan det
vål hånda, at inemor halfva delen af
Forkamlingen går ur verlden, bland hyilka rått få kömmit dl Lärarens kunkkap,
vidare, ån at de aro döpte och begrafne, och at deras namu ftä i Kyrkobockerne.
Råtrfmnige Lårare aro håruppå upmarkkamme. Dc underlåta icke, at Äiti gt och bevekeligen påminna Foråldrar, Faddrar och andre vederbörande,
om An fkyldighet emot barnen. If a*
dan afhgt aro husbefok o-anfka nodige
och nyttige. Redan då, nar barnen icke
ånnu kunna tala, kan man likvål be 6fver dem och våhigna dem. Man kan
tala med foråldrarne, och vika dem, hvad
dyr, på kvårt ankvar forrrodd fkatr de
åga i Ana barn; at de vål aro deras lifsfrukt, men at de blifvit af Gud dem förlånte, icke allenaft i koft, herberge och
tirnmelig fkotfel, man ock fornäraligaft
til en Chriftelig upfoftran. Man kan
unden-åtta dem, huru de bora handteras, från onda exempel förvaras, kamt
i dygd och Gudaktighet upofvas. Sedän
barnen lårt tala, och kömmit til något
for-
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förftåndets bruk, kan man, fi ofta tilfålle gifves,'taga dem for fig, halla raed
derh vånliga och enfaldiga famtal, utröna deras b.egrep och böjelfer, och fråga om deras förhållande. Då de begynt
låra fig Chriftendomen, kan man fiirigc
göra fig underkunnig, huru de i kunfkap
och goda feder tiltaga.
I fynnerhet blir nådigr, at ril Sok>
nens och byalagens Barnalårare urfes
icke allcnaft bokiynt utan ock Gudfrukrigr folk, fanit at deffe blifva vål bcrcdde och underråtrade, huru barnen bora
handledas, aricke hjernan blotr fattar kunflcap, utan ock deras fpåda hjerran måtre
me cl nåd och lif upfyllas. De /kola därjåmre tilhållas, at 3 jåmvål mellan låfningsriderne, hafva noga infeende på deras
feder och upförande. Når Förfamiingens lårare ofta befoker deras pcedngogier
och upmunrrar öfningarne, blifva deffa
barnalårare honom til mycken lättning
och hjelpreda, och alt gär, under Guds
biftånd, låttare och fortare.
Men betrakrom fjelfva Catechifationen. Denna anfes gemenligen för en
lått konft och enfaldig fak; blifver ock
icke fållan, forn fådan, handterad. En
man, forn fer fig orn efrer allmånherens
tycke oah berörn fkattar elettä för et
nedrigt och otackfanit arbete. Barnalåran, famt at fe fig omgifven och fyllel,

,
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fatt med fattiga och af verlden foraktade barn, år icke eller någor medel,
ar forvårfva fig det lof och bifall, hvarefter et fåfångeligt fmne törfiar. Jåmvål de, fotn elljes åga goda egenfkaper,
kumia fakna luft, tålamod och maner,
at råtteligen handlcda ungdomen. Dåraf koramer, at man ibland med innerfta bedrofvelfe måfte fe, huru flått dårmed år befkaffadr. De nnge låra fig Catechefens hufvuditycken utan til; och
anvåndandet beftår dåruti, at man de
fidfta ftunderne förmanar dem, at behålla och utöfva der de fåledes lärt.
Helt annorlunda tånker och gör en
råttfkaffens Chrifti tjånare. Hän vet, at
det icke år få iått, fom många torde
fig inbilla, ar i hela fin vidd vara en
rärt Catechetj utan anfer denna åhörarenas undervifning for en af de vigtigafte och angelågnafte delar i läroåmbetet, fom fordrar rnycken flit, Ikickelighet och förfigtighet. Hvarfore ock
til önfkande vore, at den ftudcrande
Ungdomen fom årnar fig til Prålfeftånder, redan i Academifka åren fingedåri
någon ofning, at de icke måtte i den
delen oberedde gS in i Andans Ambete.
Vid Akdorf berättar D. Dietelmair k) få,
med rnycken upbyggelfe, ike, at ville
Theo,

k)

Vamtfchtt Akbnniilungen,
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Theologiae Studiofgbland hvilkahan fjelf
värit 3 utfes, dl at, under en förfaren
lårares npfigt och handledning, i de nårmait ril Staden liggande forfamlingar
anftålla Catechedfka åfningar.
Och hvem fkulle icke härvid anvånda ali åhoga, då man berånker, at
på förftåndets och hjertars råtra bildande hos den upväxanclc nngdomen hånger en lyckelig ellet olyckelig framtid,
och at den har på hela Samhåilers fällhet ellet obeftänd det ftarkafte inflytande?
Men denna fak blir vigtigare, och en
Chriftelig upfoftrans nodvåndigher framlyfer ånnu klarare, når man ofvervåger,
at detta dårjåmte angår mennilkornas
eviga välfård, och nnga medborgares
beredande til härlighetens Rike och en
falig evigher. Hvar och en, fom har
en öm kånlla af mennifko-kåtlek, af
Låroåmberets vigt och anfvaret for förlorade f jalat, arbetar altfå hårutinnan
med ali trohet: Och der få mycket mer,
når man tillika ftåller fig for ogonen
tilftåndet i vår bedrofliga tid. Den inbildningen har intagit mångas finnen, at
det år lika mycket, ora och hvad man
tror om Gud, och på hvad fått man
dyrkar Honom; at et årbarr och eftcr
detta lefverners fördelar inråttadt forhållande år rilråckeligr, at erhålla ali mojelig lyckfalighet. Hos allmånna hopen,
Horn, F. Vd, HL St. 7.
H
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ciit fådån inbillad visdom ånnu icke hunnit
rrånga fig, finnes däremot ofta en grof
okunnighec och fråck ogudakrighet. Så
långe de unge aro i Scholan. under god
upligt och Chrifteligit orngange, kunna
de från deffa lafter någorlunda hållas
tilbaka. Men de gä fnart in i verlden;
i en verld, hvareft dem moter, ibland
få råtte Chriftne, en myckenhet muntrogne, månge, dels årbare, dels grofre hedningar. Hvad angelågnare plikt
kan då Läraren åligga, ån at förvara
deffa fpåda iinnen emot fådana fmirtor,
och at kraftigt intrycka i dem Chriftendomens Gudomllga fanningar? Om de
hållas under forgfållig vård, blifva de
öfvcrtygade om en rått Chriftendoms
vårdcj far Guds Ord utåfva fin kraft
p 5 deras hjertan, blifva de lårdomert
lydaktige och vandra den vårdeliga, få
kunna de bevaras emot de ftarkalte retelfer och verldfliga luftar. De kunna
då aldrig forgåta. iin upfoftrans rid, utan
röna dåraf i hela lefnaden en vålfignad
nytta. Då dåremot de, fom njurit en
kali, matt och vårdslos undervifning
gemenligen komma dårifrån, utan at
kanna rörelfer, eller behälla något intryck dåraf.
Hos en rått Catechet, fom feal vinna lit åndamål, fordras få väl natiirliga
fom andeliga gåfvor. Bland de forra
höra
,
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upvåckt och qvickc förftånd,

at

kunna på iåtr, klart och begripeljgit fått,

uttrycka fig, at formå upvåckä och utforfka lårjungarnas begrep, och dem utvidga famt faftare och lefvande göra.
Han får icke falla från hufvudfaken på
fråmmande bi-ring, utan bör halla fig vid
åmnet, och dårmed vanja barnen, at
lialla tankarne i ordning. Han bör vara efifaldig och kort i lardomen, men
den tillika djupt och eftertryckeligen inprågla. Denutom bör han åga et' muntert omgånges.fått, fiit, fkickelighet och
tjånliga maner, at bibchålla lårjungarne
vid upmärkfamhet, at förbåttra deras
fvar, med mera fådant.
Dc Andeliga gåfvor, fom han flcal
vara forfedd med, åro en lefvande, ur
Skriften håmtad, genom den heliga Andas uplysning erhållen, famt med kraftig ofvertygelfe forknippad den himmelfka fanningens kånnedom, {bm förer
med fig en fötma och nöje i fina åhörares undervisning. Han bor" vara fielf
fom han föker
kraftigt intagen af
intrycka androm. Han öfvertygar då
och rörer, emedan han fjelf år rörd och
öfvertygad. Hans ord aro då likafotn
ele£trifka gniftor, fom genomtrånga och
uprånda . andras hjertan. Hårtil måfte
komma visheten ofvanefter, ac kunna
blifva .ajlom allehanda, ibland barnen
H 3
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vara enfaldig fom barn, och nedlåta fig

til deras fvaghet och rrånga begrep. En
fådan med enfaldighet blandad ödmjukhet fants hos Lutherus, hvilken i fin ålderdom, i fortalet til den ftörre Catechefen, utlåter fig, at hän gjårna vil och
af nöden hade, at bekänna fig for et
barn och Difcipel uti Catechismi låra.
En brinnande kårlek til Frålfaren, och
Hans med des egit blod dyrtköpta hjord,
bor hos Låraren icke faknas, icke eller
mot lårjungarne omher, och en med alfvarfamhet blandad vånlighet, fom kan
våcka och bibehålla forrroende. Denna
bor förenas med tålamod, få at hän
ofver deras förftånds och minnes fel
icke förifras.
Såfom ali annan forråtning i Förfamlingen, få bora ock Catechismi forhoren börjas med trogen bon til Gud, få
vål för Låraren fjelf, om nodig vishet,
trohet, och vällignelfe til defs företagande, fom för Catechumenerne, om Gudomligit Ijus til deras förftånds uplysning, och den Hogftas kraft, til viljans
bojande och förbåttring. Afven fom
til Predikningarne, få fordras jåmvål här
på Lårarens fida beredelfe. Icke få, fom
borde hän förut fatta alla frågor i pennan och minner. Det fkulle fnarare Ikäda ån gagna, få vida de förhordas fvar
ofta gifva tilfålle til nya förut ovåntade
fpörs-
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utan få vida, at hän i tankarpåminner
fig ämner, ftåller alt i ordne
ningjUtferde kraftigafte bevis til lårans
fladfåftande, och li arkaile fårmående
fkål til defs efrerlefnad; på det hän fåledes mårte komma med et varmt och
beredt hjerta til derta arbetet. Någon
fynnerlig våltalighets konit fordras hår
icke. Ty få orimmeligit det vore at
med granna och utfokta ord heratta någon, at hans hus ftår i låga, och nodvåndigheten at llrax Häcka eldenj åfvenfå dåraktigt voro det, at med våltalighers handgrep förellålla åhörarena deras
fjålavåda, och endalle hjelpemedlet därMan år våltalig nog, i fynneremot.
vid
delfa tilfållen, når nian klart
het
och enfaldigt talar fanningen. Der fanna och enfaldiga öfvertygar och behagar- det ftora intager och uphojer linnet. Adla uttryck kan Läraren icke fakna; ty hans åmne år hogt och Itorf.
Kan väl något hågre tånkas, ån Gud i
Sin hoghet och kårlekj flåld emot mennilkan, i des inter och djupa fårderf?
Hvad nu Catechumenerne angår
delces de i forlta Förlamlingen i två
och merendels i tre claffer: i incipientes
proficientes och covfummatos. Man gick
långfamt med dem tilvåoa. Forlt lårds
de Tron och FlErrans bon,icke allenaft
utantil, utan tillika at ferftå raeningen
H 5
cck
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och innehållet. Maa fkred med dem
från det nödvåndigafte, til de fvårare
och hogre lårdomarne. An i dag år
ganfka nyttigt, at undervisningen går
få fmäningom och ordenteligen fram ;
och kuuna lårlingarne beqvåmligaft ftållas i tre fordelningar. Den för/ta intaga de fmårfte, enfaldigafte och okunnigafte den andra de medelmåttige;
men i den tredie få lit rum de mera
vuxne och för fig kornne. Då kan iårdomen båttfe låmpas efcer hvars och
ens ftörre eller mindre begrep. Någre
aro barn i naturligit eller andeligit förflåncl, eller i bågge affeenden. Andre
flå i trones början och altfå lika fom
i ynglings åren. Någre åter hafva kunnat emä en manligare ålder. De made
alrfå indelas därefter, och låraren äiigger urfkilja, hvilka behofva mjölk eller
ftadigare fpis, pä det alla hvar och en
för lig måtte bekomma af Ordet tjånlig
håring, och om/ider hinna til Chrifti
fullbordiga älders mått.
Med och under Gatechifationen bör
hafvas affeende på lårjungarnas minne
förflånd och vilja få at defla fjålens krafter underråttas och forbärtras.
Minnet /kai icke bela/las med för
mycket utanlåfande; men icke eller lämnas tomc, uran dår låggas faft grundval
och ftöder, hvaruppå ytterligare undervis,

,

,
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visning kan håfta och byggas. Sådane
aro orden i Luthers lilla Cateches med
någon förklaring, 'och' Skriftenes kårnfpråk, fom ril bevis anföras, af hvilka
et tilråckeligit forråd, med Andans egna
ord, i hvilka vishet och efterrryck ligger, bör famlas i minnet, hvilkas innehåll och bindande kraft enfaldigt måfte
forklaras.
Forflåndet .bor få uplyfas, ar man rått
begriper det 1 minnet fattade, kan det
med egna ord någorlunda foreftålla, och
fäledes gora redo för fin Tro. Ty icke
tror man med rnunnen, uran med hjertat; och fåledes kan det icke kallas at
tro, når man kan utantil låfa vifla lårdomar, och pladdra dem fram, uran at
ens hafva begnpit deras forftånd. Med
blotta utanlåiningen, når efterranka och
begrep faknas, utråtrar man foga mer,
ån at den fkadeliga fordomen ftårkes,
fom fkulle hela Chriftendomen beftå i
fanningens kunfkap, och några utvårtes
andakts ofningar. Folket vånjes dårigenom alt ifrån barndomen til den olyckfliga konften hvaruppå det fordårf.
vade mennifkliga hjerrat år utom defs
mycker begifvet: at nalkas Cud vied fin
mun, ccl) hedra honom med fin n låppar ; tnen
Uita Jit bjerta vara langt ifrän honom 1)
H 4
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Til Förftåndets uplyfande tjånar, at
Låraren år fiitig och outtrottelig i undervifande, och icke ledsnar vid, at ofta
uprepa et och det famma. Så har Gud
fjelf gjort i lie Ord. Hän åtnöjes icke
dermed, at en gång hafva fagt ofs Sin
heliga vilja} uran Hän repeterar den
ofta och vid åtikillige tilfållen. Paulus
betygar jåmvål, at honom icke fortröt,
fkrifva ju alt tbet famma når hän dårigenom kunde gora lina åhörare tbefs
viffare m). Når nu en Lårare på famma
fått forhåller lig, och flera gånger, famt
på ferfkildta fått, föreftåller den Himmelika fanningen, faftnar den omfider
jåmvål i barnens och de enfaldigaftes
fmnen,.få at de få fmak därföre, och
läckas, at genom Skriftens och Andeliga
böekers låsning, genom predtkningars
flitiga horande s och förtrogna famtal,
föka grundeligare underråttelfe. Förftåndet fatta åhörarena låttare, om de
dem foreftåldte frågor åro enkla, korta,
låft bcgripeliga och fammanhångandej
om man icke ofverhopar dem med för
myeket hvarje gång, lämnar bort alt
mindre nödigt, icke eller år för vidlöftig i lina förklaringar. Utan nodtvång
behöfver man icke fvara fjelf, uran kan
föreltålla fråga på fråga, alt enfaldigare,
til
,

m) Philip. 3:
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til defs fvar kan erhållas. Dårigenom
får ock den fom forhores, tilfålle, at
af det, fom hän redan vet, fjelf utvekla
begrep, på hvilka hän förut icke tånkt.
Hårunder förfummar icke Läraren, at
upvåcka och bibehålla upmärkfamher,
genom inftrådda kårliga påminnelfer,
fuckningar til Gud, Faderliga formaningar och upmuntringar, at taga noga vara pi faken; dårraed, at hän foreftållei:
åmnets höghet, nodvåndighet och nytta;
at hän gifver dem tid at befinna fig,
och icke ftrax utmårker den fom (kai
fvara; på det alla mårre vara beredde;
och på Hera fådane fått. Chriftendomens och Samhållets plikter mot Gud,
Konung och Fådernesland, famt hvarje
vår nafta, Ikola med allo flit infkårpas;
famt deras (konafte lida vifas, och den
med deras ucöfning forknippade nyrtan
föreftålias. Lafter deremor och vanarter,
i fynnerhet de, fom på den orren måft
utofvas, måfte. med ali fin vederftyggelighet och Ikadeliga folgder lifligen afmålas. Altfammans bor med fådane bevis och exempel underftodjas, fom kunna vara barnen och enfaldige lätt begripeliga,
Når Låraren fåledes gjort alt, få
vida mennifkor kunna hårvid något gora, fom til forftähdets uplyfning och
tydelig inligt i Chriftendomsns låra hoH 5
rer,
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rer, år hän ännu icke halfvågs kcmmen;
uran hans arbete får då forft fir rärta
vårde, når hän foker vinna hjertan,
och lågga i dem grunden til ec Gudeligit o lefverne.
Åhorarenas vilja bor hän hafva affeende på, at den måtte bojas rii lydnad
emot den kända fanningen, upfyllas med
en brinnande årrä, at varkftålla der, Tom
förehålles, och Chrihendomens utofning
fåledes befråmjas. Hän mäfte foka inraga, ofvertyga och kraftigt draga ele
hans undervifning anförtrodda finnen på

Gudaktighetenes iida, at Kunfkapen måtte
utvidgas, Tron ftårkas och helgelfen befråmjas. Hvarje hierrä måfte hän nedlågga arbete uppå, efter defs befkaffenher, och anvånda flera ftunder dårcil,
alt efter den belågenhet, hvari hjertar
fig hvarje gång befinner. Beredelfetiden til forfta Nartvardsgången år i
fynnerhet tjånlig til fafta intryck och
ömma kånflors åftadkommande; hvarfore Låraren forgfålligt foker at lig dåraf begagna, I gemen bora de flirigt och
ofra påminnas, at faken ingalunda år
beftåld med blotra kunfkapen, litan at
Guds viljas görande år det fårnåmfla;
och underråtras, at dårvid icke lira på
cgna krafter, uran trågit anropa Gud om
Hans nåd och Ahda, fom kan gifva ljus
at forftå, och forraåga at lefva efter Hans
SkrifHeliga vilja.
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Skriftens fpråk, fom fådant åfka, komma hår til matta. Jåmvål kunna betraktelfer och förmaningar infpådas, ragne
af Guds egenfkaper: Hans allmagt, aileftådcs nårvarelfe, kärlek, råttfårdigher
at Hän ranfakar hjertan, fordrar råkenfkap, ftrafFar det onda, och belönar det
goda. Hårvid fåfom ock under forkiaringen af forfta Trones Artikel, år
jåmvål gagneligr, at foreftålla Guds ftora
vårk i Naturen, på det lårjungarne måtte
upvåckas, at jåmvål ofvervåga dem, och
fråga om denna ftora och forundransvärda Verldsbygguaden, med långt ftörre fkål, ån fordom frågades om Templct;
Måfiar, (nirudan Byggning är detta? n).
Således kunna, både genom naturens
och nådens betraktelfe, goda rörelfer
upvåckas, af fruktan, tilforfigt, kårlek
och tackfamher emot den ftore Guden ;
och ungdomen vånjas dårigenom, at
alrid hafva Honom for ogonen, och vandra för Hans heliga åfyn.
Under alt detta, hvilket ock redan påminnt är måfte Läraren fjelf vara kraftigt rörd af Religionens fanningar, få,
at de kringftående kunna mårcka, at
hän år ofvertygad om faken fom foreftålles, om defs fanning, fortråffelighet
och nytta. Hän bör förhålla fig andåktigt
*

,
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tigt, med en helig munterhet och up.
märkfamhet, fom gjuter lig ur hans i
ähörarenas hjerran, få at de opnas for
lårdomen. Hans tai och åthåfvor måfte
vara alfvarfamme; men vånlige, fom en
fjålforjares, en våns, en faclers bland
fma barn3 at de icke få mycker frukta,
fom ålfka honom. När hän få omgås
med dem, gifva de honom nyckeln dl
fma hjertan. De befoka honom gjårna,
alrid med ny fl.it, ny lårakrighet och
nytt fortroende. De trånga fig til honom och likatta lig lyckelige i hans
omgånge. Et fådant vånligt förhållande
finner ingång; men forftåndet fåtter flg
emot hårdhet, och viljan blir fturfk emot tvång. Ora altfå Catecheten forfar
med myndighet, och befaller i ftåilet
fore at röra och ofverryga, mota honom
tilflurna Annen. Ora hän antingen åtnöjes med blotta fkalet af bokftafven,
eller talar tort, vårdsloft och kalifinnigt
om Trones lårdomar, eller ock låter förmårka ledsnad, otåligher, hårdhet och
vrede, få at hän jåmvål ibland kan fnåla
och utlkåmma någon for menigheten,
har hän fannerligen icke ftor frukt och
nytta af lin undervifning at förvånta.
En rått belkaffad Lårare utöfvar fjef,
hvad hän af andra fordrar. Men om
Lårarcn berommer dygdens och Chriifendomens fordelar, då hans famvete
©ck
,
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och vandel dårutinnan beftraffa honom,
kan haa vål med låran någor upbygga;
Haas
ffl ea cxemplet rifver årer neder
tai vinner icke fullr fårtroende, når åhöraren forargas af hans fkrymteri. Barnen
aro icke de fidfta at uptåcka, når fådan
firidighet finnes imellän låran och lefvernec. Ungdomen år qvick och låttfinnig, Den anfer ofta låraren fom en fin
frihcts infkrånkare, och föker i hans felfteg enlkyllan for fit egit fjelfsvåld.
Af farnma grund foljer ock, at i Lårarens hus bora forekorama efterdomen,
fom vifa mojeligheten af en fornufdg och
Chriftelig uptoftran, få at hän hafver lyclig barn med ali årlighet, hvilka upfoftras
i tukt och HErrans förmaning. Det vore
c
c
jåmvål for andra föråldrar och barn upmuntrande,famt nyttigt for dem fielfvejom
de,få ofta tilfållet medgifver, ftållas ibland
de ofrige barnen vidCatechetifka förhören.
Medan alt detta få år, och dä en råtc
Catechifmi öfning befinnes af få ftor nytta och nodvåndighet, förfummar icke en
rått berånkt Lårare nägot tilfålle til defs
icke de vanliga hus- nattvardsoch prediko-forhoren,icke ellet* de befynnerliga, fom kunna förefalla, tilexempel:
med dem fom rånka fig til Aktenfkap,
med Faddrar, fjuke och anfåktade, famt
vid flera handelfer, alt efter tilfålle och
omftåndigheter. Hän foker hårigenom,
få
c
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få mycket på Låroftåndet kan ankomma,
upfylla Samhållets och Kyrkans onlkan

fårbåttrade tider och mennifkor.
Denna fvåra fylla blir honom genom
ofningen air lärrare och angenämare. Haa
fer en hop folk famlas omkring hg. Alla
ftålla pä honom fin upmårkfamhet. Hans
tai år upvåckande. Alia blifva inragne af
hans åmne. Man tnårker rorelfer. Tärar
kunna ock flyta. Når hän ftadnar, aro alle
upfylre med infigt och ofvertygelfe om
de fnreftåldta fanningar, alle inragne af heilut, at följa det gifna råder. Når en Lårare fåledes vunnit ungdomens och Tina
öfriga åhorares hjertan, och i dem inplantat dygd och Gudsfruktan, linner hän
alt mindre fvärigherer i fit ämbete. Hän
får med tiden njura vållignade frukrer af
fit arbete. Gud belkår honom den glådjen, at fe lafter och vanarter aftaga; men
dåremot dygd och goda feder tilvåxa,
famt den ftore Frålfarens rike utbredas.
Man lluter hårmed,och onlkar Venerandus Clerus famt och fynnerligen den
Hågftas milda Nåd och välfignelfe i ändelig och timmelig matta. I fynnerhet
väre Gud for Chrifti Haili ofs allom bi*
ftåndig, at få lefva och forvalta vara Ambeten, at vi, efter en falig död och glad
upftåndelfe, mårre få famlas til Anglarnas
och Helgoncns fållfkap, for Hans
Anfikte i Hårligheten!
öin
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TACKARE AN MANG TUSEND STYCKE
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I den Treenige Gudens, Fadrensj
Sonens, och den Helige Andes Narnn!
§

r-

Den Allsmågtige
heiluta,
fornuftiga

hade i fir eviga Råd
ej forr kunnat
at genom
fkapelfen af
Creatur, forhärliga fit narnn, och uphöja fin åra, ån
Hän rillika utfett den ordning, uti hvilken de båfi och fullkomligaft kun de upfylla detta Hans ftora ändamål. Det var
ingalunda nog, at de, fåfom andra fkapade ting, hos hvilka faknas kånfla, lif
och forftänd, upfyllte fin Srore Skapares
affigt dårmed at de voro tili 3 deras Adelfkap framför andra fordrade åfven,
at de på et hogre och ådlare fått fisulle
bidraga därtill. De ågde en formåga, at

förvårfva fig kunfkaper om hvarjehanda ting, och af deras jåmforande
med hvarandra upfinna nya fanningar*
den borde ofelbart anvåndas dl SkapaHom. F. Voi. lii. St. 3.
I
rens

*) Dc.ffa Predikningar erhollo den ftörre Belåningen af 10 Ducater;
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rens kannedom ooh de tings, genom
hvilka Hans hoga egenfkaper kunde
forhårlio-as: de blefvo begåfvade tned
en fri vilja, Tom bland tufende före,

mål kunde utvålja der, fom aldrabåft
kunde bidraga til deras lyckfalighet, hvilken åter inter kunde befordras genom
någon annan än den, ifrån hvilken de
och alla andra tingen hade hela lin varelfe.
En ordning var fåledes oomgångelig, hvaruti mennilkan och andra fornuftiga Creatur kunde måft bidraga tili
deffa forenade åndamålen, Guds åra och
fin egen lyckfalighet, hvilken med rätta
får namn af en lag; ty hår befalier den
Allvife och Allsmågtige, hår år Creaturet
förpliktadt at lyda,
§•

2

-

Kunlkapen om Sedolagen blef mennilkan medfkapad i fullkomligherenes

ftänd. Hennes Srore och Allvife Uphofsman hade ej et ognableck låmnat henne
i ökunnigher om de åndamäl, hvarfore
Hän infon henne på verldenes Skädoban. Hon bar ftraxt en ftåmpsl af fin
Gudomelige Mådares hand, fom vifade
en lifiig bild af Hans fullkomlighcter.
Guds belåte, hvaruti hon blef fkapad
kunde vifst ingalunda vara uran en noga
kannedom af Guds vilja, defs enda lag,
Mennilkans ljufva och 6pna omgånge
med
,
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med derta ftora Ljufer, kun de ej lamna
henne i morkret. HErrcn var fjelf et
Urim och Thumirn ellet Ijus och fullkomlighet på defs hjerra. 2 Mof. B. ag: 30.
,

§. 3.
Var nu en lag och forefkrift nodig
for mennifkan i detra (alla tilftåndet,

huru myeker oombärligare måtte den
blifvir efter den forlofade likheten med
Gud. Hans oförånderliga råttfårdighets
fordran kunde icke forfvinna, ej eller
Crearurens forbindelfe, at lyda fin Skapare; men kånnedomen dåraf blef inveklad i morker, och dår var mera hvarken hog eller förmåga at lyda den,
Huru oombarligt blef då icke for m.ennifkan den befallande Gudens råtrefnöre i
alla hennes gjerningar? Ifrån denna Hiinden blef der vål omöjeligit för henne,
at genom upfyllandet af defla fina plikter blifva fullkommeligen lyckelig, hvarfore den förbarmande Skaparen upgaf
en annan våg genom qvinnones Såd ;
1 Mof. B. 3 1 s- men hvarken kunna plikterna dårmedclft föråndra fin natur, eller
den igenom Lofter gifna fårfoningen fokas, annamas eller behållas, om ej lagen
får i ali fin vidd utofva fin forbindandc kraft emot mennifkan.
:

§
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Denna vara förfta foråldrar
medfkapade kunfkap om Guds vilja och forI 2
drin-
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dringaf, fom ingalunda beftod blott i

det pä prof gifna forbuder, at ej åta af
kunlkaps trådet i Luftgården, hvilket
for defs hogft bedrofveliga fölgder naftan enfarnt omralas ftraxt efter fkapeb
fens Hiftorie; uran faft mera uti plikter
emot Gud, ftg fjelf och fin nafta: denna kunikap, fåger jag, kunde våra forfta Forfider icke aldeles forlora genom
fyndafallet, få mycket mindre fom Gud,
förfonad med yetlden genom fin egen
Son, i de förfta tidehvarfven ofta omedeibarligen handlade med mennifkoflågtet. Denna lag, at en Gud borde
dyrkas, fes af de förfta mennifkors offer, öch det vålbehag Herren yrtrade
for den fromme Abels Gudstjenft, 1 Mof.
B 4. 4. och Cains grymma upfyn, båfvande hjerta, och eget famvetes dom, rala
om den rydeliga forefkrift hän haft om
fina plikter emot fin nåfta, v:6, 13. Om
Enoch talar Guds Ande tydeligen, at
hän hotat lagens ofvertrådare med en
grufvelig håmd af Herranom på domedagen, Jud: v. 14, 15. hvilket aldrig
hade haft rum om ej någon lag hade
värit tili, eller några plikter mennilkomen forefkrefna. Huru hade vai Noach
annars fortjent fig namn af råtrfårdighetens Predikare af den uplyfta Apoftelen Petro, 2. Petr: 2: 5. om hän ej
fort et Gudeligit lefverne, det år fådaric
fom

4"

)

I2J

(

*#•

fom var ofverensftåmmande med Guds
lag, t Mof. B. 6. 9. och ora hän ej åtminftone under de 120 år, fom den forfta verlden blef lämnad til båttrings tid,
hade troligen fårkunnat den förtornade
Gudens vilja, det ftraf, fom hångde öfver
dem, och den ordning i hvilken Man
ville lika blidka Sig. Detta tidehvarfvets mennifkor hade ej eller fvårt, at
fatra och behålia deffa Herrans befallningar, ora ock inga fkrifrer ånnu denna tiden värit i bruk, hvarom man forgåfves föker några underrårtelfer hos
andra Hiftorie ftrifvare, då Mofes den
åidfte af dem alla, fom låfas i vår rid,
ej nämner nägot dårom. Den hoga ålder, hvilken mennillcorna upnådde i
denna tiden, låmnade dem både tid och
tilfålle, at af hvarandra nogfamt fatta
Gudalåran, dä Metufakm var, vid Adams dod, redan ofver 200. år gammal,
och Metufalem dog nåft for fyndariodea,
då den troghe Herrans man var 600 år
gammal, hvilken forkunnade Herrans
vilja både fore och efter fyndafloden.
§; 5-

Efter denna almånna forödelfe af vårt
Hågte, fom under en fä Jång tid hade
upfyllt jorden med inbyggare, forkortades vål deras åldrar til nagon del; men
det borjade ock ifrån en enda ftam på
nytt at fprida fma grenarfjfom alla blif-1 3
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vit noga undervifta i Himmelens vilja,
och e h ura hän ej lefde mera aa 350 år
efrer floden, kunde hän. likvål med andervifningar hinna rii lina barna barns
barn i B:de eiier 9:de led. Man finner vål
huru ondfkan och Afguda dyrkan inri,rade lig efter hand ibland mennifkorna;
men det kunde ingalunda fke af okunnoghet; dock at för vara Salighets Uran
i fin helgd och renhet på jordcn, utvalde
Gad Abraham och hans efterkommande, får hvdlka hän i fynnerhet ville uppenbara fin vilja, och det i fynnerhet
för den mårkeliga ordfaks (kai, foin
Herren fjclf fåger: jfag vet, at hun hajalle? finom barnom och fino buje efter fig
at de /kola halla Herrans vågar och gora
bvad rätt och golt dr. 1 Mof. B. 18: 19.
Och hvcm kan ncka, at icke det ftora
Nåde löfte, fom Abraham gafs ora
Qyinnones £ad, at den af honom och
hans eftcrko nmande kk alle födas och at
ali folk på jordene kk alle var du valjlgnade
i honom v, 18. tråffade Abraham åfven
för detta nitet, fom hän hade för Herrans lag. Men Hän var intet den ende
i denna tiden; da omtalas i fynnerhet
en Gads dens Hogftes Pråft, vid namn
Melchifedek, fom predikade Herrans
ord, och man finner ånnu 400 år derefter, at i Midian var en Herrans Pråft,
vid namn Jetro, fom gaf Mofes fin dot,
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rer Zipora til huftru, hvilker tydeligen

kan intagas af hans trogna formaning
til fin Avårfon: 2 Mof. B. 2: 21. Skjöt
tu folket infSr Gud, ocb framfätt åvenden
for Gudi. Fårklura for devi buden ocb lagarna, ocb vija dem den väg pd hvilken
de hbra vandra, ocb de fkyldigheter hvilka
de hhrn i akttaga. Cap. 18: 19. 20. f fr.
Prof Öfv. Såtrn. Och år ingen tvifvel,
at ju Herrans bud predikades ånnu denna riden på många (talien i verlden, faft
med mera och mindre alfvare, rnera
och mindre med mennifko dikter upblandade.
,
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då Abrahams efterkommande, under Guds egen ftyrelfe, och den ftore Guds
Mannen Mofis anförande, vid fin urgång
ifrån Siafveriet i Egypten, blefvo et ferfkildt Folk, af hvilka den utlofvade
Verldenes Frålfare en gång fkulle fodas,
hvilken genom noga llågtregifter och
niånga Ptophetior fkuile igenkånnas
och ibland hvilka den fanna Guda låran fkulle i et tufende femhundrade år,
under hvarjehanda omfkiften, fårblifva i
fin fullkomliga renhet, beflot den evigt
vife och gode Skaparen at forft Sjelf
i he Majeftåt förelbilla folket uri et bort
fammandrag hna plikter, det Han fjelf
i 2:ne. ftentaflor fkulle upfkrifva, och
låt fedan Mofes vidare antekna få vål
I 4
deras
,

,

-

,

)

128

4

(;

r

deras fkyldigheter i allmänhet, fom ock
hvad Hän behagäde forordna ora deras
til afbildande af det;
utyårtes
tilkommande ftora ofFer Lammet, och
uti deras verldiliga Styrelfe, fålom en ferfkildt Star betraktade, hvilka alla af
Ifraels barn borde vål forvaras och,
-

efceriefvas,

. Så hog och helig år uprinnelfen tili
deiTa lagar; dårifrån leder ock hela vår
Chrilieliga Sedolåra fitt urfprung, och
det år det farama af Herrans mun på
Sinai berg uttalta och af Herran upfkref*
na fammandrag, fom vi finne antelinadt
på förfta bladet i vår Abc bok, och
vi lårt ofs ifrån barndomen, Lyckeligit det Folk, fom hafver cieffa förefkrifter tili fin fållhet, emot många tufende
flågter i verlden, fom aldeles vandra i
en hednifk blindhet. Ack! at detta
vårt fpretråde rått af ofs hogacktades;
ty Havren bajver upråttht et vittnesbård
i Jacob ocb gifvit en lag i Jfrael then
Han vara Fader hbd tili at lära l heras
harit Pf. 78: 5. Vi åre det andeliga
Jacob, hvilkom Han hafver kungjorc
fitt ord, och det Ifrael, h viiko Han fortåljer fina feder och råtter, Pf. 147: 19,
20, få gjor han viflt ingom hedningom.
Men det år ingalunda nog dårmed tili
vår lyckfalighetj at yi hafve defTa Herrans
,
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rans bud, om vi inter ackte dem, Det
flår aldrig felt, at ju månge en gång
måfte juft dårigenom oka lin dom pä
vredenes dag, at de hait Herrana lag j
mcn ej annamat den,

Gifve Gud! at
ingen af Eder, ålfkade åhörare, en gång
funnes ibland dem, Men da ikolen j
icke vandra ide ogndacktigas räd och
icke tråda impa the Jyndares våg ej eller fitta tber the he[pottu r e fitta Pf j; i.
Ty den beprifar David för falig, Jom
hafver laji tili Herrans Lag och talar om
Hans Lag både dag och nait u v 2 nemligen få, at den uplifvar vår bog, at
med alt alfvare vandra derefrer. Huru
kunde vj då bättre använda en fiund, af
vår dyra nåde tid, an at betrackta den
famma. Men Herren Jefus gifve ofs
fin heliga Anda, at vi rått kunde gjora
det, tili Hans dyra Namns åra, och våra
fjålars falighet! Hor ofs Fader vår &c.
Text. Exod. 20. v. 5, 6.
Jag HErren äin Guå år en Jiarck
dm fom foker &c
,
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De lagar åro i gemen treggehanda,
hvilka den Hogfte Lagftiftaren g-af Ifraels
barnom genom fin tjenare Mofes. Somliga åro fådane, at de egenteligen röra faramanfåtmingen af detta folk til en
pr-.
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ordentelig Stat eller Samhålle, och kutina k allas Styrelfe eller PoHtifka lagar
hvilka måft uphåra til fin vårkan, i
det famma Ifraelitifka och Judifka Samfunden blefvo uplöfta, och deras Jemmar blefvo et förftrodt folk. Andra
åter förefkrifva allehanda flags ofFer,
reningar och utvårtes ofningar i Gudsijenften, hvilka alla voro forebilder til
Chriftum, fom med et offer hafver fullbordat dem, fom falige varda ; hvilka
måfte förlora fitt förhindande, da hufvud-bilden JEfus hade alt gjort och lidit tili vår falighetj hvarfore ock Apoftelen' Paulus kallar dem fkuggtm af det
och
fom tilkommande var, Col. 2: 17, Men
fåger, at kroppen Ijelf år i Chifto.
andra aro åter fådane lao-ar, at de 'hafva fin oforånderliga grund i det Gudomeliga våfendet, åro aftryck af Hans
helighet och råtrfårdighet, förbinda alla förnuftiga Creatur, blifva den enda ällmånna vågen til lyckfalighet, och kunna
aldrig infkrånkas eller återkallas, och
deffe få egenteligen \ namu af Dye;deeller Sedolagen, fom år den, hvilkeh
för denna gången endaft fkal fysflofåti
ta vår upmårkfamhet*. Det ifrån himmelen ofs meddelta fammandrag dåraf
år vål helt kortt; men faken år granlaga, och bör kannas i hela fin vidd; ty
den blifver i alla tider vårt lefvernes
-
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rårrefnöre, och efter den fkole vi ea
gnng på Herrans flora das dömde varoa. Vi ftadne derföre billigt en ftund
i dag at i HHrrans heliga namn föreftålla
:

Den oforånderliga Lageri eller Sedo-

laran i gemen
Hvarvid vi
1. Anmarke def s ftora bågbet eller belgd,
2. Dejs fhrbindande kraft,
3. Dejs vårkeliga tiytta.
Sedän kunne vi med mera ordning,
och djupare eftertryck förklara fjelfva
de dyra plikrer, Tom dåruti ofs förefkrifvas. Ack! at din lag, Herre, rårr upklarnade for ofs i dag, och uplyde ofs ögonen; ack! at vårt hjerta hölle diaa
råtrer med alt aifvar.
,

Förfta Delen.
§•

9.
At kanna igen högden af denna lag,

behöfvevi allenaft vånda vår upmårkfamhet på tvånne ting. nemligen Urgifvaren

af den famma, och det Majeftåt, hvarmed den utgafs. Når vi vånde vara ögoa
ril denna höga e Urgifvaren fä vi hår
igen den Stora Arre-fadren för alla llcapade ting,- fom med fin oåndeliga vishet
och
,
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ocb allmagt hafver tilredc, och af inter
frambragt få ftora och oråkneliga ring
och varelfer, at vi med vär eftertafcka
aldrig hinne til kånnedomen en gäng af
dem, ån mindre til deras ordfaker och
vårkningar. I de minfta af Ikapade tingen forekomma ofs få tydeliga fpår af
Hans Majeftår, at vi mäfte håpna dårofver, och når vi af dem Uute til det
ofriga, mäfte vi fåga: det år ofs for
hogt. Denne ftore Guden år nu enda
uphofvet til vår Sedolåra; ty det hcter,
at Gud den ftora och hogtläfvada Treenigheten talade dejje orden z. M. B. 20: 1.
hvaruppå Apottelen Jacob fyftar, då
hän fåger En år laggifvnren, fotn kan
ialig gjora och fårdömma, Jac: 4: 12.
Den famme f jeifftåndige Jehovah fom
gick för Jfraels menighet om dagen uti
en molnftod ocb om nattena uti en eld[iod, til
at vanära både dag och nat. 2M. B. 13: 21.
En. lag ifrån få hog hand kan ju ej annat ån vara lik fin Store Uphofsman.
Ack! hhrer i bimlar ocb tu jord fattat
med öronen; ty, Herren talar, Ef: 1 2.
Du mennilkobarn, du jordenes ftofr, ftig
ned ifrån, ditt ftokhets fåte, och buga
dig med håpnad til jorden; ty den Allsmågtige talar dig til.
§■ to*
Når vi vidare betraktc de hoga egenJkaper ferikildt, hvarmed dennej Lag
,
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Stifcaren värit förfedd; få oker det vår
hogaktning. Vi finne hos mennifkligä
Jägftiftare', under det båfta upfåt at dår=
med gag-na fina underhafvande, deras
)

inlkrånkta begrep om alla mojeliga håndeirer och deras fölgder, om lagarnes
vArkningar p 3 famrida och efrerkommande, lågga oöfvervinnerliga hinder i vågen för en fullkomlig kgflifming. De
fteffta fniilen bland mennifkor hafvä
dlriiti fin forrriåga; men deras fofter
hafva akid blifvit bfiftfålliga och ofullkomliga; derfore* hafva de ock måft
blifva mångfalliga foråndringar underkafcade. Men huru hog år ieke denne
Store Lagftiftarens vishet öfver alt mennipKo-begrep? Hela natufen, talar for ofs
tydeligen om den fammä: Den makalöfafte ordning ibland oråkneliga ting af
heh olika egenfkaper och vårkningar
fiota alla tillfammans til Hans ftora åndamål, med den fullkomligaite farnmani
ftåmmelfe. Dårpå fyftade den be:rykte
Job, då han frågade fina fjelfkloka vånner: hvadan kommer visbeten? och fvarar:
Hon år fbrdold for alla lefvandes Cgon. Gud
vet bägeu ddrti/ y och kånner hennes ram ;
forty Han fer jordenes ånda l och fkådar alt
det under himmelen är. Job: 28: 20,
21, 22, Häcaf kunne vi altfå tydeligen
flura huru vis, huru fullkomlig denlag
måfte vara, (om blifvit ftiftad af denne
Sto*
'

4”

)

»34

4-

(

Srorc Måftare; ty Hän fåg med en för
ofs aldeles obcgripelig allvetenhet alla
möjeliga ting i alt fitt fammanhang, med
alla deras fölgder och vårkningar fom
blef grunden til en fådan laglhfrning,
och om hvilken vi måge utropa med David: Sådana kunfkap år mig for underlig och
for hög\ j/ig kan icke hegripnt. Pf: 139: 6.
Med dcnna fin visdom och allvetenhet
tager Hän i fynnerhet vara på mennifkornas fria gjerningar, fäfom Hän det
tydeligen gaf tilkånna för Mofe, når
Hän talar om fitt Folks affal ifrån fig,
fedan de ingåtf i det förlåfvade lander,
långt förr ån de voro dit inkomne och,
fåger; fng vet deras tanknr fom de ' mi ai*
laredo med omgå fnrr ån jag fhrer Cern i
Lavdetfom jngfvorit hafver\ 5 M. B. 31J21.
och låt derföre Mofes fammanfåtta en
vifa, fom Hän tili varning uplåfte och
lårde Ifraels barn. Hän år den, nti hvilken fhrdolda Hgga alla visdoms och fövftånds
Låfvor, Colofs: 2; 3. fåfom den mi Guds
råd mycket förfarne Apoftelen Paulus
fkrifver tili de Colofier. Huru fullkomlig, huru vis, huru tili alla möjeliga
håndelfer låmpelig, och huru tili Hans
Namns åra och mennifkans fanna lyckfalighet ledande, och huru oförånderlig
borde då icke en fädan lag blifva ?
Derföre fåger Hän fjelf; minä tankar avo
icke edra tankar 3 och edre vågar aro icke minä
vå,
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mycket bimmelen dr bSgre

an jorden\ fd aro ock minä vägar bogre
ån edra vägar, ocb minä tankar an edra
då med
tankar. Ef: 55: 8, 9.
en helio- vördnad af en få hög hand

detu den Gudomeliga vishe»
måftarfcycke. J fjelfkloke befpottare, läter af at berömma eder, ocb tala
ftor ord; ty Herrerj dr en Gud, fom vet
det ocb låter icke Jddana anjlag hafva hamgdng. 1. Sam: 2: 3, Skullen J icke begripa alt, och kanna alla Hans rad, mågen Jej fortryta det ; ty fådant år långt
öfver eder höfva. Om ock något förefålle Eder orimmeligit; få boren J veta, fådant vållcr edert infkrånkta begrep, fom ej kan infe det oåndeliga
fammanhang, hvaruti ali ting flår för
den ftore Lagftiftaren. Vi falle hår billigr i en djup forundran, och med en vordnadsfull ryfhing rope: O! bvilken djupbet, af den rikedom /om dr bdde i Guds
visdom ocb kunfkap', bitru obegripeliga aro
Hans domar, ocb oranfakeliga Hans vdgar?
Ho bafver kdnnt Herrans finne? i eUer Ho bafver värit Hans rddgifvare ; ty af bonom
ocb igenom bonom ocb i bonom aro alltingy
Honom väre åra i evigbet.
emottaga
tens

,
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11.

Vördnadsvård blifver denna lagånmera for ofs, når vi föreftålle ofs denne Lagftiftarens allmagt. En befallning af vara
ge-
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gelikar värkar ej fårdeles uppå öfs ril deefterlefnad; man vågar at faklöft
ofvertråda dem, och de ringares befallningar anfes af de Mågrigare med foraktj
och kunna derfore ej egenteligen komma
under namn af lagar, uran beror derfore
deras vårde afden befallandes våide ofver
ofs. Ju ftorre der år, och ju minder vår
magt år emot hans, ju djupare intryck måfte den hafva hos ofs, och ju ftorre helgd
måfte den hållas nti, och tvertom. AI (kade Ahörare! Når vi nu gjöre tillåmpning håraf uppå denne Lagftiftarens' oinikrånkta magt, och vårt eger intet emot
honom, då hela naturen predikar for öfs
o m Hans eviga krnft och Oudoin, når de hefinnns af gjerningaVna, Rom, i: 20. då Hän
fjelf ropar ’7ag år Gud Allsmagtig vandra jbr inig och var jullkomlig 1 Mof,
B. 17: 1. och: J-ag Herren år en Gud j
ofver alt kjhtt fkulle något vara mig omöjehgit ? jer, 32: 27. då et fyndigr Sodom for lin olydna förtåres med eld
ifrån himmelen, 1 Mof. B. 19; 24. Koniin g Pharao, en envålds- Herre ofver
hela Egypcen, med vagnar och refenårer ftörtas i hafvet, for det hän trotfade emot Herran, 2 Mof. B. 14; 27. 28;
och fjelfva jorden upflukar Korah, Datam och Abiram, fom fatte ftg emot
Herrans rjenare, 4 Mof. B. 16: 31 32. 33.
jag frågar: når Herrans magt år få ftor*
fä
ras buds

a-
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få hotande å ena fidån, men ock har]igen belonande pä andra lidan; hvad
helgd mä då icke Hans lag hållas uti?
Båfve de ogudaktige, men de fromme
nphoje HErrans lag, långt öfver alla
mennilko-ftadgar, och mine åhorare bhje
lig neder til jorden, och tale med Jeremia Tn /hre och liarke Gud, HErre Zfhaoth år titt namn, ffor i räd och mägtig
i gjerningnr; och tin ogon flå öpne öfver
olin mennifkors harnas vägar, at tu jkalt
gifva hvnrjom ocb enoin efter fit vajcnde
ocb efter Jim våjendes frukt. Jer. 32: x8 3 19;
:

,

,

§.

12.

Denna vördnad måfte ånnu hos ols
tilväxa, och blifva mera otvungen, ora
Vi kafte vara ogon på den ftore Lag-

ftiftarens oförånderliga helighet och rättvifa. Vi kånne igen ibland mennilkoftadgar många, fom innehålla den pårageligafte oråttvifa, våld och fohryck
emot mennilkor ftundom ftå de befallande fjelfve i morkret, och liota billigherens grundlagar, ftundom gjöra deras lagar mifsvifningar af ynneft och
mannamån emot villa perfoner, och ibland vrånges råtren för egna orena affigter. Sådana befallningar åtlydas vai
af flafvar, lorrt ej våga at knota emot
deras hårdhet och oråttvifa; men de kunna aldrig vinna en villig efterlefnad, då
de billiga dåremor lågga et band uppå
Horn. F. Voi, 111. St. 2.
K
vår
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vår ofvertygelfe, och vårka en otvungen högaktning. At HErren vår Gud
år en helig och råttfårdig Gud, fom
hvarken vili eller gjor något, fom vore
oråtr, år en (a bekant fak, ar den ej ibland ofs tarfvar några bevis. Den år
få grundad i Guds oforånderliga våfende, at den aldrig kan undergä nägon
omvåxling. Hän år ej ibland de af hedningarne dicktade många fmå gudar,
fom i deras orimmeliga fagor ofra införas hafva begått de ftorfta nedrigheter och oråtcvilbr. Det år icke uran,
at ju hela naturen for en upmårkfam
defs åfkådare tolkar nog tydeligen denna
Hans hoga rättvifaj men Guds Ande
lågger den i det uppenbarade ordet ofs
folklart for ögoncn, och det aftryck
Hän gifvit mennilkomen af denna fin
helighet uti lin lag, låmnar ej hos ofs
det minfta rum for tvifvelsmäi hårutinnan, Derfore fjong Mofes med Ifraels
barn uti fit fegerrop ofver Pharao: HErre bo år tin Hke ibland Gudarnn? Ho år
tig hk, /otti år få bårhg och helig forfåriig
priflig och undergjörande? 2 Mof B. 15; 11.
Hanna i fin låffång fåger uttryckeligen:
Ingen år få helig fåfom HErren: litan tig
år ingen och ingen troft år fåfom vår Giid
år. 1 Sam. 2; 2. Men hvad måge vi åberopa ofs mennifkors vittnesbårder, då
de himmelfke Zeraphirner ropa dl hvarandra
,
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andra i Templet, få at dorrftocken darrade: Helig Helig, Helig är HErren Zehaotb: hela jorden av full med tians aro
EC 6; 3. Så liter Corn okimnoghet hah
ver rum hos Honom, få liret hafver
ock mannamän, våld och oråtrvifa; uraa
den fullkornligafte helighet och rättfårdigher. Och år fumman af lagens alla
fordringar ingen ting annat ån helighet ; ty, Cade HErren til Ifrael: J fkolen
vara belige; ty jag år belig HErren h der
Gud. 3 Mof. 13. 19: 2. I vär Chriftenhet
finnas beklageligen mennilkor, fom fortryra hogeligen denna tygel på deras
otamda begår, och derfore lågga fig vinning om, at forrrampa denna HErrans
helighet, fom clock efter den famma en
gång fkal domma dem. Men låt ofs, ålikade åhörare, hårigenom upmuntras til
villig lydnad, at tjena vär Gud i helighet
och rattfårdighet i alla vara lifsdngnr.
Luc. 1: 74, 75. Och när våra många
ofvertrådelfer domma ofs, med djupafie
vordnad kafta ofs ned for denne helige
Lagftiftarens forter, och fåga med Efaia:
Ve ofe, vi forgäs j ty vi bafve ovena låppar, at vnr mifsgjernivg ma ifrän ofs tagen varda och vär jynd genom Medlaren
hlifva fuiJo oud. Ef. 6 5,7,
,
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Kafte vi nu åndteligen våra ogon på
den i högfta matta underbara, tilgången
K 2
vid
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vid denna lagens utgifvande på Sinai
berg, kan den ej annat ån mårkeligen
6ka den hogher laojen redan genom fin
flora Uphofsman fätt i våra ogon.
Ifraels barn hade, under Mofe anfo*
rande, fett många ooh ftora undervårk,
ibland hvilka det litan tvifvel var det
hårligafte, då röda hafvets vattn opnade
fig, och de gingo ofkadde dårigenom,
och när de fägo huru HErren drånkte
Pharao med ali fin hårs magt. HErren
var åfven dageligen deras ledfagare i
en molnftod om dagen, och i en eldftod om natten: Hän hafver åfven i de
fednare tider flera gånger uppenbarat
fin hårlighet for jordenes Inbyggare,
bland hvilka i fynnerhet de vid JEfu
födelfe, och den Helige Andes fynbara
utgjutelfe på Pingeftdagen, aro rått hårligaj men ibland de ftorfta och mäft
Majeftåtifka uppenbarelfer var viflerligen denna, då lagen utgafs. Man kan
ej uran en helig ryfning låfa denna
håndelfe.
Gud hade genom Mofes gifvit fol*
ket befallning, at rena fig i två dagar,
och den tredje ville HErren fjelf i litt
Majeftät ftiga ned på berget. 2 Mof. B.
19 och 20 Cap. Om tredje morgonen
uphof fig dunder och blixt på berget
och dårjåmte hordes et ganfka ftarkt
bafunaljud: få at alt folket i lågret förfkråck4
*

]

i4*

[

fkråcktes. Hela berget rokte och darrade gaafka håftigt, och bafunaljudet
blef air ftarkare och ftarkare. Då anförda
Mofes hela Ifraels menighet af flefe tufende mennifkor fram urur lågret, at
mota Gud. Man kan låtteligen forellilla- fig, med hvad för fruktan, ångeft
och förfkråckelfe folket följde honom,
då Apoftelen Paulus beråttar, at denna
fynen värit få förfkråckelig, at åfven
Mofes, fom likvål dageligen omgicks
med Gud, och vifste förut tilgången,
fade: Jag är fbrfkrackt och bäfvar. Ebr.
12: 21, Dårpå utropade HErren fjelf
med det flarka bafunaljudet alla HErrans tio budord, och alt folket fåg denna HErrans hårlighet, och hörde dundret och bafunaljudet med ytterfta båfvan, och måfte bedja Mofes, at tala med
fig, emedan de annars trodde fig dö af
förfkråckelfe. Hvilket alt HErren cjorde for den orfakens fkull, at Hans fruktan fkulle vara for deras ögon; få at
de icke fyndade, och at de ingcn ting
Jkulle halla lika med Honom. Hvad intryck bör icke alt detta gjora hos ofs,
at uphoja denna lagens helgd, och at
bringa ofs til defs alfvarliga efterlefnad?
Måtte dock denna flora uppenbarelfen
ofta flå for , öfvertrådarenas ögon

,

en

båfvan och förfkråckelfe intaga dem,
©ch en dödsfrukran öfverfalla dem, då
d«
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trida Hans helighet for nir,

och trampa Hans bud under lina fötter!
måtre åfven denna HErrans röft formå
alla Guds barn, at tjena Honom med fmktan, ocb jrågäafig med hdfvande! PE 2:i r.
§

H-

Andra Delen.
Nu bore vi åfven for det andra betrakca: Denna logms fbrbinday.de kraft :
frågan
hvarvid eo;entclio;en
blifver den;
TD
.
-r
o m denna pa Sinai berg af Gud utgifna
bedolagen vårkeligen förbinder ofs til
fin efrerlefnad eller icke? At befvara
denna frågan bore vi mårka, at lagarnas forbindande hårftammar hufvudiakeligen ifrån det förhållande, forn år emellan den befallande och lydande.
Til lagens forbindande gjör det ingalunda tilfylleft, at den ene år hdgre an
den andra, ma de annars icke åro nti
något förhållande emot hvarandra; ty
hvad hafver en Konung eller Förfte, at
befalla en annars underfå-tare, om det
ock vore den aldraringafte? Men år
något forbund imellän dem, eller ock,
om den enas vål eller ve beror utaf
den andra, da får faken et annat utfeende, och då blifver befallningen for*
bindande. Låmpe vi nu defla allmånna
fatfer på forevarande fräga, blifver vår
förbindelfe handgripehg, Uet år ove*
der*
O

4*
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derfågeligit, at vi hvarken äre, eller
kunne hella af ofs fjelfva. Vårr lif. vär
varelfe, våra behofver åro alla fådana,
at vi aldrig fjelfve kunne förvårfva ofs
dem, utan rildelas ofs alla af en hogre
hand, af Gud det allena fjelfftändiga
Våfendet; huru ftor måfte icke derföre
äfven vår forbindelfe vara emot det
famma? Alt det vi hafve år Hans, derföre ager Hän ock den fullkomligafte
råttighet, at fordra alt af ofs tilbaka,
hvad Hän allenaft vil beglra. Så oinfkrånkt år denna vår forbindelfe. Derföre fäger Hän ock: jag år HErven
then tig utfbvt bafver af Egypti lande,
2 Mof 20: 2. jfag het for mig år ingen
Gud gjord; fa varder ock ingen efter mig.
jfag-, jag år RErren ocb utan mig år v;gen Frålfare. Ef. 43: 10, 11. Och vi måfte bekånna för HErranom med Job, och
fåga: Tina hånder hufva fiiteliga g joit
mig och ällän famman beredt mig. Job. 10:
g. och med David: Tn bafver dragit mig
ui uv mitt moderlif ocb vafi min tröfl, td
jag ån på mine moders broji lag Pf 23: 10.
och fåga; Hf HErranom varder en mans
gn ng fråmjad; ty HErven håller bonom
vid banden, Pf 37; 23, 24. Hän år den,
fom arla-regn och jevla-regn gifver i råttom
tid och hevarar ofs årsvåxten troliga och
år/iga. Jer, 5; 24. Huru oförfkåmde åro
då icke de mennifkor, fom aldeles vilja
Aita
K 4
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Uita fig låfa ifrån defla dyra forbindelfer, fifom aldeles grundade i det forhållande, fom år imellän Gud och ofs, hvarpä HErren åberopar fig hos Propheren
Malachiam, då Hän fåger; En [on [kai
hedva fin Fadev, och en tjennre fin Herre:
dr jag nu Fadev bvar dr min beder? dr
jag Herre, hvar frnktar man rnig? Mal. i: 6.
Hvilke med en Pharao våga, at refa fig
up emot fin Skapare, och Uga i fit hjerta:
Ho år HErren bvilkens rbft jag tora [kuti
2 Mof. B. 5; 2.
,

,

Når Vi nu, ålfkelige åhorare, iåmte
denna vår förbindelfe, Fore ofs til linnes,
huru denna HErrans lag eller mennifkomen gifna Sedoldra år det fullkomligafte aftryck af Guds egen helighet, få
långt den kan angå menniikan och defs
plikter, hvilken mäfte vara lika evig och
oforånderlig fom fjelfva Hans våiende
och öfriga Hans höga egenfkaperj få
finne vi åfven med det famma huru oupiöilig denna vår förbindelfe måfte blifva.
Helighet och råttfårdighet, fom fordras af mennifkor, år intet annat an vara
gjerningars fullkomliga ofverensftåmmelfe med Guds lag. Sådant begrep gaf
Gud fjelf, nåft for tio budordens Majeftåtifka utgifvande, om heligheten, då
Han fåger: Om j nu bören minä röjl, ocb
hallen mitt forbund; få fkokn j vara min
}
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fgendom for alt folk; ty hela jorden dr min;
och jfkolen vara mig et Prdfierligit Konungs
rike ocb et heligt folk. 2 Mo f. B. 19: 5,6,
Men juft denna vår heligher fogar
Hän med er befynnerligit eftertryck tilfammans med fin egen heligher, fåfom
den dar hårftammar af, och beftår i en
flags likher med den famma. Jag dr,
herer det, HEtren eder Gud, therfhre fkolen j helga eder.) at j blifven belige; ty jag
år helig. 3 Mof. B. n: 44. Och Mofes
den ftore Guds mannen fick flera gångor uttryckelig befallning, at ftålla detta
ftora mönlter för Ifraels barnas ögon,
at förmå dem dl lina plikters obrortfliga uröfning, Tala, fåger HErren, med
hela menigheten af Ifraels barn ocb fdg til
tbem: J fkolen vara belige; ty jag dr helig,
HErren eder Gud. Cap, 19: 2. Och Apoftelen Petrus nyttjar ån i Nya Tellamentet aldeles famma höga monfter, at
formå lina i Alien fpridda trogna til en
uprikrig laglydnad, då hän Ikrifver til
dem: btdllen eder icke fåfom tilfhrene, td j
nti fdvitfko lefden efter begdrelfen, litan efter Honom fom eder kallat hafver ocb
helig dr, varer j ock belige; ty det drfkrifvit: J fkolen vara belige; ty jag dr helig.
1 Pet. 1; 14, 15, 16. I denna iikheten med
fig fjelf feapade Hän våra forfta Foråldrar i Paradifet, då Hän fade: Ldt ofs
gjora mennifkona til et heldte tbet ofs liki
K 5
dr.
,

,
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av, 1 Mof. B. 1; 26. och Apoftelen Paulus
vifar tydeligfn, hvaruti den beftod, då
hän formanar fma Ephefer, atiklåda fig
tben ny a mennijkona then efter Gud Jkapud
ir i janfkyldiga räitjärdighet och belighet.
Ephef. 4: 24.
Lagens forbindande kraft år fåiedes
icke något vilkorligit, fom Gud eller
mennifkan kari uphåfva, åndra eller äterkalla, uran få evig fom Gud år fjelf,
få evig och oforånderlig år ock Hans
heligher, och lika oforånderliga målte
och Hans heliga fordringar, ril följe dåraf, blifva hos mennidiorna, och kunna
aldrig af omfkifren och rider uphåfvas.
Huru våga då fyndare fåtra få heliga
plikrer i fråga? De behaga dem inter:
de lågga et betfel uppå deras otyglade
begår, derfore bita de med vrede dåruti, och genom alla ilags invåndningar
vilja Uita fig löfa ifrån få oryggeliga
förbindelfer. Mcn de båra då åtmin
ftone veta, at de med fit ftretande emot
fanning och dygd föra et uppenbart krig
emot en helig Gud, och en allsmågtig
Skapare. De kunna icke angå et eller
annat folicflag och flåkte, utan alla föi>
nuftiga Creatur, alla i gemen och hvar
och en i fynnerhet i alla rider, och kunna aldrig foråndra fin natur. Ack! at
©fvertrådarena belinnade detta!
,
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§. iG
Uti det, Tom fagr år, ligger nu egenreligen lagens förbindande kr-aftj men

håråroånnu tvänne hufvudfakeliga omftåndigherer, fom bora gjöra denfamma
hos ois mera värkande, nemligen den
ftore Laglhfrarens gryroma håmd öfver
lagbrytare, och defs utlåfvade nådelon
åt dem, fom halla honom. Båda utropäde HErren fielf på Sinai berg med
en foHkråckelig bafuns röft för hela
Ifraels menigher. Det år en med alla
leivande Crearur gemenfam drift, fom
blifvit menniikan medfkapad, at foka
undgå fin olyeka, och befordra fin lyckfalighet. Starkare hand hade Gud då icke
kunnat lågga på mennifkan, at formå
henne til laglydnad, än då Hän hotar
henne med grufveligafte ftraft, om hon
öfvertråder Hans bud; men deremot forfåkrar henne om florfta lyckfaligher 3
om hon lyder Honom. Hotelfen år förfkråckelig i vår Text: Jng HErren tin
Gud år en finrk håmnare fom föker Fädcrnas mtfsgjerning in på harnen til tredje
och fjerde led, tbem fom mig bata. Haa
vil lä myeket fäga: O! mennifka, du
mirt hånders vnrk, du må icke våga
dig, at antingen i ditt hjerta, med dina
ord, åthåfvor eller gjerningar, med gjorande eller lätande ofvertråda minä heliga bud och befallningarj ty du bör
altid
,
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altid komma ihog, at jag, fom år enda
ordfaken til hela din varelfe, och bar
ali magc uti minä hånder, fom kan både vålfigna och forkroifa, Jag HErren
ti n Gud, år en få helig, fä rättfårdig
Gud at jag ingalunda kan lämna min
heliga lags öfvertrådelfer oflraffade: bry-.
ter du mot den; få har du brutit emot
mig din Skapare, och med det famma
fårklarat fiendlkap och krig emot mig,
och huru fkulle jag låmna fädanr ohåmnadr. Du arma jordamark! våga aldrig
uplyfta din hand emot den Allsmågtiga:.
min vrede forkroffar dig, min råttfårdighet fkal i evighet brånna dig, och
dina efrerkommande i tredje och fjerde
led Ikola, om de ej vånda rilbaka ifrån
dina vågar, fä umgålla din forbrytelfe.
Minä ftora gjerningar, mitc Majeftåt och
allmagrs-under ibland eder virma nogfamt, at jag år HErren; forbannad väre dä den i tid och evighet, fom vågar öfvertråda minä bud, fom ej håller
Hem til pricka. 5 Mof B. 27: 26. Sådane
hotelfer finnas i vår heliga Bibel nåftan
på hvart blad, och har fjelfve vår dyre
Fårfonare JEfus, och alla Hans Apoftlar åfven troligen forkunnat dem ät alla
tiders lagbrytare; Matth, j ; 17,18) 19. följf.
Gall. 3; 10. &c, och alla tiders håndelfer
hafva nogfamt ådagalagr, at de ej blifyit for dem utan värkan; men ack! det
år
,
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år forft den annalkande evigheren, då
håmden utbryter med allmån forfkråekelfeöfver de ogudagtiga,.
§•

*7»

Så odrågelig Tom denna Guds vrede år ofver lagbrytare få oåndelig år
ock den nåd och vålfignelfe, hvarmed
Hän vill upmuntra ofs dll en villig och
obrortllig efterlefnad af lina bud, då Hart
fåger; jag gjfo- harmbertigbet uppå mång
iljene}, fom mig hajva kår, ocb halia viili
bud. Hän kallar den hår barmhertighet,
i anfeende til fin egen fjelfftåndighetj
fom ej på något färt beror af Hans Ikäpäde Creatur, och år fåledes dem ingen
ting fkyldigj ty den kårlek, fom bevifes uran fårtjenft, heter med råtra barmhertighet Detta ordet innefattar hår ali
vålfignelfe och lyckfalighet, hvarmed
HErren vill bekrona dem, fom af et upriktigt hjerta lyda Hans befallningarj
ty få forklarade HErren denna fin nåd
med vålfignelfer ifrån berger Grifim, då
Hän fade Om tu HErvan iin Guds råjl
lydig äfl, at tu behåller och gjor ali Hans
bud; få fkal ali thenna vådfignelfen homma
bfver tig, ocb drahba uppå tig, j Mofi EE
28: i,2. fom Hän fedan vidlöftigt uprepar i det foljande, Denna Guds nåd
och godher år lika evig fom Hän år
fjelf; den börjar, at redan hår i tiden
ofverhopa de Gudfrugtiga med vålfignel‘

fe:
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fe; den går til tufende led; men den
blir forft fullkomlig i evigheten. Vi
foretoge ofs en fäfång måda, om vi
ville vifa detta loftets (åmmanftåmmelfe
med det ofriga i den Heliga Skrifr; ty
den ftår allom för ögonen, o:b jag vågar påftå, at hvarken i Gamla ellet Nya
Teftamentet kan antråffas någon lida eller
blad, dår denna upmuntran ril laglydnad e] (kiille ftå oppen for ofs. Guds
råttfårdighet år vai en lika evig Hans
egenlkap, fom godheren; men igenom
der (tora råd om vår förfoning, och
forfoningens fullkomlighet; få bar nSden
for mennilkollågtet blifvit mångfalligt
uphogd ofver håmden, få hår fom på
många andra ftållen i den Heliga Skrifr;
få at når det heter om denna fednare,
at den råcker in til fredje och fjerde
led, förfåkrar HErren om den forra intil mång tufende. Håmden forfkråcker
ofvertrådarena, och hejdar dem i fit raferi emot Guds lag; men den fullbordas
ej därmed, kårleken allena år lagens fullbordan, oeh den år en otvungen, en
ljuflig fjälens bojelfe. Det år alrfå genom lofcen om n Sei och vålfignelfe, fom
HErren vill upvåcka den hos ofs. O!
mennifka, du åKkar ju ditt vål, du foker ju din lyckfalighet, hår år det en
da medel, hvarigenom den kan vinnas.
Ällkade åhorare! jf/ig tager med Mofe
i dag
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i dag bivirnel ocb jnrd til vittne

jag hafver

öfver Eder

fatt Eder för e hfvet ocb döden

,

,

vilfignelje ocb förbannelfe at tu fkalt utoälja hfvet, ocb tn ocb tin fåd mägen lefva.
At j fkolen aljlta HErran Eder Gud ocb
halla Eder intit Honom; ty tbet år titt lif
ocb långa ålder. j Mof. B. 30: 19, 20.
,

,

§.

18.

Tredje Delen.
Nu fkynde vi ofs, at åndteligen for
det tredje betrakta denna Sednlagens parkehga vytta. Vore vi, åifkade i HErranom, ånnu i det tilftånd, fom den Allsmagtige Guden fatte vara forfta foråldrar uti i Paradifet; få vore lagens nytta
nog updagad af det fom fagt år; ty
då ågde de icke allenaft ali tili detta åndamälet nodig kunfkap om Gud, fin
Skapare, och om Hans heliga fordringar af mennilkan, utan ock tillika en
benågenhet at följa dem, och formåga
at fullborda dem; men hvem af ofs kan
utan håpnad fe den blindhet vi, genom det beklageliga fyndafallet, rakat
uti? Hvem kan utan tårar beklaga den
ovilja vi kanne hos ofs emot vår Skapare, och den oformogenhet, fom vi
finne hos ofs at fullborda Hans befallningar? Hvem kan nog begråta det elånde vi i tid pch evighet rakat uti genom vär ofvertrådelfe 5 då ali vår.hjertans
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npfät och tanke är altid henägen HU

det ondt är alt ifrän nngdomen. x Mof. B.
6: 5. Cap. g: zi. Then är ieke tili, fom
rättfärdig är; icke en. Ingen är, fom aktar
Gnd. Rorm 3: jo, ir. Väre hogmodiga
hjerta år oåndeligen mera benåget, at

genom någon flags årbarbet och laglydnad gjora fig ftos Gud beråttigad at
undfå lyckfalighet, in at fom en ovårdig fyndare kafta ftg ned for fin Forfonares forter, at blotr rigga om nåd:
Lagen tilfåger åfven lyckfalighet åt dem,
fom halla honom: men denna lydnad
fkall vara fullkomlig i alla HErrans budj
ty fäger Apoftelen Jacob Om nägor fyndar pä et hän är faker tili alt och upgifver grunden dårtill i foljande vers;
ty then fom pide, tn /kait icke gjora hor,
hän hafver ock fngt tn /kait icke dräpa.
Jae. 2: 10, il* Det år ej ellei- nop;, at
man vifar denna lydnad uti et nagorlunda gudaktighers (kjen, och en utvårtes årbarhet; ty Apoftelen Paulus befaller Timotheum fly fädana, fom allennfl
bafva et fkjen tili gndaktighet; men forfaka defs kraft, 2 Tim. 3: 5. och den
ftore Lagftiftaren, Frälfaren JEfus, vifar
tydeligen, at den oåndelige hjertans ranfakaren ingalunda var belåten med en
utvårtes dygd allena, Matth 5. uran fordrade en fullkomlig hjertans renhet; ty
lagen är den/om fäger: Tu /kait intet hegära,
:

,

,

,

,
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Horn. 7s 7* Men hvar fkal man finna
en renan ther ingen x-en år? Huru fkal
fyndaren flå for den Heligej oråtrfårdigheten for den rårtfärdige? Hvar och
en mun fkal tilfioppas och ali verlden /kai
for Gttdi hrottflig varda: Cap. 3: 19, 20.
Tbsrföre-, clt intit kott kan af lagfens gjermngar varda rättfdrdigt för Honom, Gal.
,

2: 16.

§-
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19.

Der ar vai fåledes klart, at ehuru
helig denna HErrans lag ar, kan den
dock i detta vårt- djnpa förderf icke crerade fora ofs dl faligheten, men väl
fordomma; dock blifver onekeligir, at
den åfven nu efter fyndafallet blifver for
ofs. ej allenaft nyttig, utan ock oomgångelig, och det i fynnerhet i tre ferfkildta
affeenden, nemligen forft, at uu derrotta
ofs om vara plikter emot Gud ofs fjelfva
och vår nafta. Då det blir en oryo-gelig
fanning, fom forut år bevift, at°Guds
fordririgar bos ofs aro oornbyteliga, och
ej tåla någon afprutning, och der på
andrafxdan blifver lika vifst, faft nog beklageligir, ar vi af ofs fjelfva, och ofs fjelfvom låmnade ej kanne dem, eller af vär
egen naturs drift kunne ledas uppå dygdevagen,kan ingen ting vara ofs vandringsmän nodvåndigare, an en vågvifare.
Man foker vål af blotra naturens ljus
uppenbara denna dygdevågen, och vife
Hom, f. Voi. m, St, 2.
L
hed.
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hedningar hafva icke gått långt ifrån

den famma med fma fedolåror, och ril
någon del hårmat deffa allvifa förefkrifter; faft man dårjåmre måfte medgifva s
at de, dels genotn fortplantade lårdomar
ifrån fme forfåder flågte från flågte, ånnu kunnat håmra kunlkaper ifrån vår
ftore Lagftifrare, dels ock lanat ljus af
uppenbarelfen, och icke fållan prålat med
fedolåror ifrån denna kålla, då de nyt*
tjat dem fåfom lina fårnufts alfter, för
at förringa vårdet och nodvändigheten
af denna Gudomeliga lagftiftning. Men
huru vacklande åro icke fådana förefkrifter? Huru fvicktande deras grundvalar? De kanna ej rått den befallande,
ej den lydande. De förelkrifva vål utvårtes plickrer at utofvasj men komma
ej åt hjertat, fom allena granfkas och
dommes af en hjertans ranfakare. Deras
drifkrafter til dygden åro dels fvaga j
dels orena. Man kånner ej de ftorfta
ftraff och belöningar i evigheten; maa
yrkar på våra piigter, at därigenom
fmickra det högmodiga hjertat med åran, det giriga med ågodelar, det vålluftiga med vålmåga och beqvåmlighet.
Vandringsman! huru villrädig måfte du
icke blifva pä defta irrgångar? Du kåa*
ner hvarken den fanna lyckfaligheten
eller medlen at kunna vinna den. Du
föker i mörkret, och fvigtar i din före*

fats,
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ledare;

Ack!

du femlar efter våggama, fåfom the blindei
btb Irefvar-tfäfotil the ther inga ågon bafvai.
Du fiåter dig om tnidddgen, fåfom i fkymtoingen: du är i mörkret fåfom de dode.
Ef. 59: 10. Men kare, jag beder digs
hor HErrans dins Guds röft; ty Hans
bud år en lytkt a ocb lagen är ei IjtiSy
Ordfpr. B. 6: 23. intygar den vifafte ibland dödeligej öch den fromme David
hän vefste af egen erfärenhet fåga: at
HErrans vitnesbörd är vzfst, ocb går the
eiifallige vife ocb at HErrans bud ard
ktara och uplyfa ogonen. Pf 19: 8, 9Hai 4 får du fe dinå pligter för dig
lågda i klarafte dag, hår hor du din
Gud fjelf talä, och om du hunnit ellef
iiågonfift hinner til delaktigheten i nåden genom JEfum; få har du hår et
fullkoniligt och vålfigrtädt råtttefnöre 1
hela din öfrigå vandel för alla dina gjefr
ningar, hvilket du med yttei ;fta älfvarey
icke för lagens hotelfe, utan drefven af
diti Förbarmares kårlekjföker i ali ting
,

>

at

fölia.

För det anära blifver lageri fiyttig
for öfs i få matto, ai vi genom den allena> jåmfbrd med väri iefverne, låre kanna vara fynder fåfom Apoftelen Paulus
intygar, då han fågef: af lagen kinner
vian fyndena, ocb> fjndena kånde jag ifke,
L 2
utan
,

r
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iitan af Ingen;. ty jag hade intet vefst aj
beghelfen hade icke lagen fagt Tu /kait
icke hegära. Rom. 3: ao. Sjelfva fornuftet
lecier ofs til den fanning, at hos en mennilka kan foga fårbåttring väntas, forr
ån hon hunnit til kånflan af fina fel,
och HErren fordrar den uttryckeligen,
iåfom utom h vii ken en rått omvåndelfe
blifver ornojelig, då Han fåger til Ifraels
bar n allenajl kan tina mifsaiertiiygar at
tu emot HErran tin Gud Jynaat åajver, och
bafver icke lydt viina rSfl, fdger HErren.
Jer. 3:13. Ingen ting kan for det hogmodiga mennifkohjertat vara fvårare;
ån denna kånnedomen; ty den ftörtar
henne ifrån fin inbillade hogd i ftoftet,
och ilår alla ftyltor undan den högt
upilaplade egenkåi-leken; men ingen ting
år eller nodvåndigare til en råttfkaffans
fårbåttring; men huru fkal fyndaren
kornma hårril? Hår vifar fig lagens ftora nytta. En vandringsman kaftar ofta
fina ogon på vågen, fom han vandrar
uppå, och de vågvifare, fom utftaka den
famma- dåraf mårker han, om han ånnu foljer råtta ftråten, eller omhan vikit ifrån den til höger eller vånfter.
Når Guds Ande får vårka på fyndarens hjerta, och fyndaren opnar ogonen, at. fe hvar han ftår, då borjar han
at forfka i HErrans bud, at fe Guds
fordringar, och famvetet vaknar, at vitna
,

:

:
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honom. Hän fer da hela fit hjerta

emot

i grund forderfvadt, och afvogt emot fin
Skapare: hän kånner de orena begår,

fom upftiga däruti, och fortorna den
helige Guden: hän mårker afft.eg och
forbrytelfer i alla fma ord och företagandenj ry dc följa ej der af himmelen
ful&omlia;hets
oifna
råttefn6rer. c Denne
nD
c
fpegel allena upräcker ofvertrådelferna,
och hår får fyndaren med håpnad fe
fig ej allenaft beflåckad, uran ock hela
fin ohyggeliga geftalt. Hartil duga vifst
icke mennifkodickter, eller hednilka fedoMror ry dc ftadna med ali fin grannlår vid ytan, och det illiftiga menniikohjertat finner dår altid någor fk ry iti lie
at dolja fig uri; då dåremot Guds lag
helt och fiållet aftager fyndatåcket, och
blottar defs blygd. Ack! at vi allenaft
ville flitigt ftå för denne fpegel, och
låta defs fullkomliga klarhet uppcnbara
for ofs vår ömkansvårda belågenhet,
och ej gä hort och forgdta hurudana vt
vore. Jac. i; 24. Gifve Gud! at vår tids
Chriftne icke vievä dlfkade morkret an ljufet
at dårunder dolja fig 3 ty hvar och en
Jnm Ula gjor, hatar ljufet och kommer icke
til ljufet at hans gjerningnr icke /kola
varda jivdffade; intygar fjclf der eviga
ljufet, vår dyrafte Frålfare joh. 3; 19, 20.
i
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Men den ttedje

nyttan> fom HErrans
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heliga lag tilforer ofs, år den at dm
ojs en Tuktomåftare 3 at jhka jör->
foningen, Hårom öfvertygar ofs få \i\
den Heliga Skfifts tydeliga utfaga, få*
(bm ock f jelfva fakens egen natur. Apoftelen Paulus, då han för den hågft
fkadeliga blandning, fom upkommit hos
de Galater af Lag och Evangelium, fåtter hvardera af dem uti lit behoriga.
fkick, fåger derföre uttryckeligen, at
lagen hafver värit *vår Tukto?7iä[iare ti!
Cbriftum. Gal. g: 24. Det ordet Tyktomåftare betyder i grundfpråket en Barnalårsre eller ledare, fom genom lårdofnar, tilfyn och ftraff förer omyndiga,
barn på dygdevågar. En fädan TuktQ-.
måftare var den Cerimonialifke Lagen
för Juda-folket i Gamla Teftamentet, fom
med alla lina ofFer och reningar pekade.
på Chriftum det ftora offret, och Hans
dyra reningsbiod. Sadan var ock den
Moralifke, fom genom fina många och
heliga fordringar, dem de aldrig kunde
upfylla, ropade ye och forbannelfe ofyer
dem» at ej allenaft dårmed uptåcka angelågenheten for dem af en Medlare,
utan ock at förmå dem, at fly til Honom. Hvad nu den forre betrårfar; få
uphörde defs ledande til Frålfaren, då.
Han fjelf kom i verldenj men den fednare blifver altid den famme, få långej
verlden ftår,
Sjelf,
,

frlifver

“f
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Sjelfva fakens natur vifar ofs tydeligen det famma. Mennifkan, lig
fjelf lemnad föker vifsr ingen hjelp
eller fårfoning hos en foracktad och
korsfäft JEfus; Nej hellre famlar hon
lig några fikonablad, några invåndningar
och urfåktsr, at ofverflcyla och forgyila
fma fel med} men når lagen blortar
henne, och berofvar henne alla undanflyckter; få at hon fer lig forlorad, då
förft råkar hon i trångfel och nöd, och
ropar; Hvart hdn /kaII jag dock fiy ur
Jyndfens djupa dy ? Beladd med brifler
många hvar /kali jag tr ojien fånga ? Ty
hela verlden vida ej lifa kun min qvida.
Men fåtret huru denne fedolagen drifver ofs til Chriftum befkrifver Sai. Do£E
Rambach mårkeligen; ”Lagen forer ofs,
Tåger hän, fåledes til Chriftum, at den
"uptåcker for ofs vår oråttfårdighet och
”fynd, och Guds vrede, fom vi med
Tynden ådragit ofs, och utropar ölver
”ofs ve och forbannelfe; på det vi af
”kårlek til värt fjelf-beftånd, och eget
”vål, den Gud har inplantac i vår natur,
”måtte vara omtänkte på någon FriU
”fare, och derfore når Man i Evangelio
”(eller låran om |f6rfoningen genom iro?,na på JEfum) foreftålles ofs, vi då af
”alt hjerta ofverlåmne ofs Honom. Ramhachs Comment in Epifl. ad Galat. Har
ftötaHaledes alla tre lagens hufvudvårkniaL 4"
.
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ningar tilfammans. Syndenes kånnedom
forutfåtter alrid kunlkapen ora lagens
fbrdringar, och lagens forbannande kraft
vårkar ej något annorlunda på ofs, an
i den maa vi kanne ofs for lagens ofvertrådare; ty hän forbannar Inga andra ån dem och det år egenteligen
denna fårbannelfen eller ofverhångande
ftraffer, fom drifver fyndaren ,at fly
för lin olycka och eviga förderf. Vai-'
lignad blifver vifst för ols denne tuktomåftaren ty utom honom hade vi aldng frågat efter vår Fralfare, och fåledcs aldrig blifvir frålfte. Hän blifver
våi något hårdhånd emot vår gamle
Adam; men vårt onda hjerta behöfver
det ock ganfka vai. Ack! [dll dr den,
den Aihmagtigns
Jom icke foraktar dennaeller
tucktan Jobs 5: 17.
forhårdar lie
hjerta under denna förfkråckelfe. O!
mennilka, når du kinner denna tuktan,
rag dig icke oråd fore. Våga dig aldrig, at rnueka mot din Skapare, eller
at plåftra ditt fårade famvete med dina
i dygdedrågt förklådda ftyggelfer. Hår
gifves ej annat råd ån flyekren. Ack!
ny då få långe tider år, at du icke til
åfvcntyrs igen fomnar in, och din dyra
näderid loper lika fom timmarna for en
fåfvande mennilka i en hali fin kos. jag
ropar fly, men hvart? Til din och hela
retki en o s Fralfare, med fafa for fynden,
,

•

,
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med forfkråckelfe for helfveter, och med
innerligit nodrop om hjelp hos denne
din Förbarmare.

Tillåmpning.
§• 22.

Vi hafve nu,

älfkade Åhcrare! igenorngårt vår Betrakrdfe om Lagen i
gemen, och dårvid forft vifat defs' hogher, for det andra hafve vi ådagalagt
dcfs förbindande krafc, och for det tredje defs trefalliga nytta.. Hade jag dock
värit i dag få lyckelig, och kunnat gifva Eder en iefvande ofvertygelfe om
alt detrai Vår tid anfer denna HErrans
lag aldeles med forakt, och det i fynnerhet i tvånne affeenden, Man fåger:
hvad foretråde hafver denna Sedolagen
framfor dem, fom aro upgifne af vile
hedningar? Man finner ju dem vara ofta
få ftrånga, få bindande och vål forfattade, fom någonlln della Gudomeliga
lagar. Men min Chriften (faft du med
din afvoghet emot denne frore Lagftiftaren ej gjordt dig beråttigad af detta
dyra namnet) tillåt mig få underråtta
dig, huru fvårligen du med dina likar
irrar dig ifrån fanningen. Du mäfte ju
medgifva et allvetande, heligt och allsmågtigt våfende, fåfom orfaken til din
och min varelfe, och til den känlla af
ondt ech
råtr och orått, fom finL 5
nes

•fy

]

162

[

nes i vår fjål, och fom bidrager til väre
vålftånd dler olyeka. Skulle mi imet
en fådan i högfta marto fullkomlig Gud
då vara i alla affeenden åFven den fulikomligafte Lagftiftaren? Du kan hvarken neka honom råttighet ellei* visdom
dårtil, och när du fer hvad morker af
naruren ligger ofver vårt Hågte ora lina
pligter, där ali Chriftelig handledning
faknas, hvarigenom du likvål fatt de
begrep i fedolåran dem du nu bar, och
kanlke inbillar dig vara medfådda; (a
måfte ditt famvete ofvertyga dig åfven
ora nodvåndigheren af fådanaförefkrifter.
Hai* du några fädana at upvifa, fom åro
af en Gudommelig uprinnelfe? Nej,
de made tryta. Kom likvål och famia
alla forntidens handlingar, och de nyare
fedolåror utur Alcoran, lågg dem alla
tilfammans, ellei* betrakta dem hvar for
fig, få frågar jag, hånga de ihop? bana
de vågen til Jyckfalighet? Hvad blandvårk, hvad ulia orimligheter, fom du
fjelf måfte ledas vid ? Men nu måfte
jag fåga dig: Jag hafver hår, Gudi låf!
och alle Chriftne, åfven Judar, med mig
en fådan lagftifrning. Låt ofs på en
ftund gå til Sinai berg, och befe den
ftora fynen. Bergets topp ofvertåckres
med rjockt moln; det börjar at dundra
och Ijunga, hela berget rykre, elden lyfte, och et forlkrackeligk bafuneljud
höres

4
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höres utvir moinen, ljuder blir alt ftar*
kare och ftarkare. jag frågar dig, hvad
yar detra? Du menar Mofes måfte ropat dår i bafun, jag fvarar, ncj. Mofes
var icke ens på berget. Det måtte icke
värit fanr, fom hän beråttar? Mofes var
icke allena den, fom fåg detta, hår ftodo flere millioner mennifkor, fom fågo
uppå, fom hörde ljudet och båfvade.
Mofes anfårde menigheten nårmare på
berget: HErren den Allsmågtige taladej kan du betrackta detta utan af båfva, kan du tanka hårpå utan ryfning?
Hår hade icke bedrågeri rum, afgudaPråfternas lift, at förfora pohelen, pa§*
fade icke hår. Hår var ingen menniflca, fom talade, och ingen kunde få
tala, Mahomets dufva var hår för ID
ten och obetydelig, at göra denna uppenbarelfe Gudomelig. Men, fåger du
åndteligen: Mofes hafver åndå upikrifvit allena hela denna håndelfe? Det år
fantj men HErren hafver fjelf fkrifvit
up lagfens ord på ftentaflor, och hela
Jfraels menighet hade hort dem. Och
hvad Mofis trqvårdighet betråffar, om vi
allenaft betrakte honom fåfom en håfdateknare, åger hän onekeligen de ftarkafte bevis om en Hiftorifk fanning, fom
ifråp en få lång tid åro möjeliga. At
med namn, daga? och åratal noga beIkrifva famtida håndelfer, under et upnrårk-
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mårkfamt, mifstånkande och ofta knotande folks ögon, dår hela deras
dyrkan fick et nytt fldck och ordning
med Tabernakel ofFer och reningar,
fom ifrån fiågte tili flågte varade i
1560 år, och af hvilkaånnu tydeliga fpår
i vår tid inemot 3300 år derefter fes ibland Judarna, tålde vifst ingalunda några dickter, och allraminft af få ftor
betydenhet. Det var alt fådant, fom
folker fjelf hade fett och hört, och
med vördnad omtalade for barnabarn.
Betrakte Vi honom vidare fåfom en ftor
Guds man, och er fanningens vitne
for Pharao, och Ifraels barn; få blifver
denne tillgång på Sinai berg få mycket
oryggeligare. Hvad tankar må du då
gjöra dig om den lag, fom fjelf Jehovah
med få ftprt Majeftåt utgifver? Ack!
hvad må vi icke vånta af denne ftore
Lagftiftare? Forverenhet må icke hår
långre trångafig fram tili HErran. 2 Mof.
B. 19: 21,
Af detta-, fom fåledes år bevift, fe
vi nogfamt hvad måftarftycke vi af denne ftore Lagftiftaren hafve at foi-vånta:
den fvarar ock aldeles emot fitt hoga uphof. Vi hafve i det foregående redan
vifat den ftora olikhet, fom år imellän
deffa Gudomeliga, och menniflio-ftadgar;
huru fvaga och vacklande deffa åro emot
de forea. Aflåt derfore o! mennifka i
tid,
,
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tid, at förakta detta måftarftycke, fom
år långt ofver dirt begrep, och tilltro
dig icke, at med formåtenhet måltra
der, fom år et afrryck af fullkomlighetcn. Skynda dig, och gif din Gud aran
forr, ån du oformodeligen kommer at
dommas af en hjertans ranfakare, efter
den af dig trampade lagen,
§• =3Andre åter ftora lig ofver denna la-

gens ffrånghet. Hvad år det, fåga de,
maa fordrar af ofs 7 Inter mindre ån
fullkomligheter. Man begårer af ofs en
helighet, fom blir aldeles omojelig. Inter tånka någor ondr, inter begåra, intet
forfumma nägot godf. Huru kan fadant våntas af mennifkor? Gud kan ju
intet begåra af ofs mera, ån der, fom
år rnojeligit, Hvarfore Ikola plickrerna
drifvas få hogt? Sådant aflkråckef mera få at maa ej vägar bjuda til en gång.
Vid denna invåndning, fom nog år alimån i vår tid, får jag forlf anmårka,
at der år bfta famma Ilags folk, fom ena
gången vilja knapt fåtta denna Guds
lag i jåmnforelfe med vifa hedningars
fedoläror, och en annan gång klaga de t
at den år for ftrång, fom nogfamt utvifar, at de vilja radla der, fom de likvål ej noga underfoka, och det gjor derra
lika mycket, antingen de kunna Ikudda
defs forbindande kraft ifrån fig genom
for‘
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föraktj ellei* en foreburen omojelighet
Tili detå fåger Gud: Hi)l fbrkunnar tu
minä rätter, och tnger intit fårbund i tiu
mun: Efter tu dock hatar tucktan, öcb kaftar min ord hak om iig. Pf. 50: 16, 17.
Dåiiiåft bor jag påminna hvad forut år
bevift, nemligen, at lagens fordringar
åro ingalunda vilkorliga, uran grundade
i Guds egen oforånderliga helighet, och
kuntia fåledes icke bero af mennifkans
ftörre eller mindre formåga at halla dettl;
Sedän bör jag ock erhiftdra, at någön
afprutning äf hår emot fjelfvä fakens
natur; ty lafterna hafva ingen grånts. Ar
fjelfva benägenheten til der onda intet
fyndig; få år ock icke den dåraf upVaxande begårelfen. Fåf den vara frif
få år utofningen, forr eller fednare, af
det onda oundvikelig, och bor derfåre
åfven våra fri. Men år utofningen af det
onda ena gången låflig; få tnäfte den oek
vara en annan, och fåledes altid, och
på famtna fått åfven de groffta utbrott.
Nej, fåger du, det går ej an, få låögt
får man ej gå dårmed. Koni derföre
och fåg, kom och vifa hvareft råmårket år, eller återvåndnings-ptmkten. jag
forfåkrar du år ej i ftånd at ufftaka den;
ty den gifves icke annorftädes ån i dygdens grånts. Ar den ofverlkriden; ia
har mera inter återhåll riim. Men jag
Vet, hvad fom år hemliga drif-fjådren
dår-
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dårtii, at man ifraf emot lagens ftrångher, öch åndock ej viii låmna tömmarna aldeles löfa. Man fer fig på ena fidan genom laften råka hos dygdigä
mennlfkor i föraktj derföre viii man
undanrödja den lag, fom få djupt för-

De mårka åter på den
andra, at om deras medmennifkor voro
ucan religion, och läfterna få tygelfria
hos dem, förlorade de med det farnma
ali fåkerhet om lif, åra och egendom*
uti fammanlefnad med Barbarerj derföre
blifva de, under ali fin egen tygellöshet,
åndock ftrånge fedolårare för andra. En
emot fine Föråldrar olydig yngling, fom
anfer fin fturfkhet för ingen laft, förtryter dock i fjålen, når han med tiden
få bemötes af fina barn. Slagskåmpen
ropar håmd öfver mördaren, fom fåtter
efter hans lif men tål ej beftraffning för
fitt eget mordifka hjerta, Den otucktige och ågtenfkapsbrytaren förtörnas öfVer fin makas otrohet, och årefkåndaren förargas öfver den, fom måter honom med famma mått, fom han utdelar
ändrom. Så orimmelig år fiendfkapen
i gemen emot HErrans lag, fom hos
hvar och en fundt tånkande måfle venedrar derm

>

derUgga fig fjelf, hvilken likvål hos

det lågfta folket ej får" tilfålle til få friä
och ohåmnade utbrott, fom hos dem*
hvilka åro befallande, de dår ofra med
lin
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fm blotta vilja ftifta lagar for de ringare, fkyla lafterna med hedersplagg, och
forftå åtminftone, at halla dem ryggea
fri for ali nåpft, då ej allenaft de fmå
lagbrytare fä dyrt nog omgålla fina öfvertradelfer, uran ock fjelfva ofkulden
ofta fåras, for at fkydda den hedrade
våldsvårkaren, fom fåger til den elånda
Ettekä tig at vi måge gå ofver tig, och
Jägg tin rygg på jordena, och [Ol7l ena pato-, at vian ma lapa ther ofver. Ef. 51: 2'\.
Men ack! huru fåfangt fereta icke fådane emot HErren den Allsmågtige ?
Huru fårgåfves år icke deras bemödande, at loffa lagens band for fig fjelfve,
dem de likvål draga dll for andra ,at
därmed fkaffa fina egna utfvåfningar få
myeket friare fålr ? Man della arma kråks
högmod fkall kirnua rubba en i Guds
våfende och helighet grundad lag? Nej
ingalunda. Om derta Bahel upflege i himmeten, och fatte fina magt nti the bbga
fdfte; få fkola dock fbrfibrare ifrån HErren homma åfver bonom. Jer. 51; f3. Ty
få heter det: jt /liaten intet lågga thertilf fom jag Eder bjuder, och fkokn ej ellev
taga ther något ifrå, på tbet j mågen hevara HErrans Eder Guds bud, fm jag
bjuder Eder. 5 Mof. B. 4: 2. Ack! hvad
må då hända foraktarena? jo! det, fom
Johannes fkrifver i (luter af Uppenbarelfeboken. Om någor tager något ifrå thenna
:
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lågens ord hans del fkall Gud hrttaga
utu liffens bok. Uppenb. B. 22: 19. Vordom då HErrans bud och befallningar,
och lydom dem med et enfalligt hjerta.
Finne vi hårvid vår ofullkomlighetj få
låt ofs icke knota emot Lagftiftarens
heliga fordringar, an mindra fiita ofs
lofe ifrån dem, utan hellre erkånna vårt
förderf och vårt intet, och föka forfoningen, at genom vår dyre Frålfares
nåd få et villigt och lydaktigt hjerta.
§- 24Men det gifves ock mennifkor i Chriftenheten ibland ofs, fom vål limna lagen i iitt vårde, fåfom af Gudi gifven
for Ifraels barn i Gamla Teftamentet ;
men påftå, at den i Nya Teftamentet,
och ifedan vår Frålfare JEfus med fin
fullkomliga ly dna upfyllt lagen for ofs,
och med iin pina och dod betak for
hela verldenes fynder icke mera kan
forbinda ofs til fin efterlefnad; emedan
Cbriflus redan fbrloflat ofs ifrån lagfens
Gal. 3: 13. och med det famma upbanat ofs en annan, en låttare våg
til faligheten genom tron; få at faligheten icke kan gå ofs utur hånderna, allenaft vi vete, at JEfus Chriftus har betak vår fkuld, hålle det för vifst, och
lite dåruppå. Hårtil fvarar jag: valan,
vi måge for en fturid antaga detta gamla
Adams Evangelium: Tro, allenaå utan
Hm, F. Voi. 111. St. 3.
M
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omvändelfe, utan båttring; få blifver du
falig, du hai- ingen lag at lyda, intet
ftraff at frukta före. Du måfte likväl

medgifva mig mennifkohjertats arghet,
hålft då der år tygelfritt; ondfkans utbrott måfte blifva grufveliga, när Inga
bommar, intet ftraff hålla dem tillbaka.
Låt ofs föreftålla ofs allenaft tufende fådane tygellofe rrogna i et famfund, dår
den ene fritt rofvade, mordade ooh
trampade den andra; hvad ömkeiigt
fkådefpel, hvad ulle Chriftne, långt under villat och barbarer, fom dock airid
likvai hafva hålft någon lag? Ackta dig
deffore o! mennilka, af få lågt förnedra Chriftendomen, och vanhedra den
allvifa Skaparen med et råd, fom fkulle
medfåra det hogfta elånde pi jorden,
och hela mennifkollägtets förftorelfe,
Huru vågar du dig, at forakta och tili
intet gjora alla din Frålfares egna predikningar, dår Haa altid ropade: görer
Idttring Matth. 4: 17. fom nodvåndigt
måfte injiehålla ingalunda blott en dod
tro, uran ock en vårkelig foråndring?
Huru vill du förklara Hans heliga bedyrelfe, fom aldeles inftåmmer med den,
fom Gud gaf i Gamla Teftamentet geno m Pr op h e tern a: Sannerliga fdger jag
Eder, utan j omvänden Eder, och varden
fåfom larn-, fkolen j ieke homma i bimrnetriket. Matth. xg: 3. jemf, Jer. 3; 12,14,22?
Huru
,
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Huru vill du forklara den ftore Guds
mannens Apoflelen Pauli ord, juft i fåndebrefvet tili de Galater, dår hän annars
få hogc uphoger Evangelium ofver lagen,
når hän förft upråknar allehanda uppenbara köttfens gerningar, fådana fom åro
en nodvåndig foljd af laglnsheten, och
fåger fedan At the fom fådana g ora
fkola icke årfva Guds rike. Gal. 5 21.
Du år o! mennifka fjelf vifst i den hopen, hvars eviga ofård hän ånda tili
tärar beklagar, då hän fåger; Många
vandrn af hvilköm jag Edcr ofta fagt
hajver men nu fåger jag ' ock gråtandes,
fiender tili Chrifii korjs hvilkas «näe år
fbrtappelfe och tberas buk theras gtid, och
theras åra til fkam the ther ackta hvad
jordehe tillhårer. Phil. 3: xg, 19. Hvem
Vili, rånker någon, förfvara en fådan
uppenbar ögudaktighet. Jag fvarar, erkånner du fådant for orätr; få måfte
det vara lagbrott, erkånner du lagbrott;
få har du med der famma erkant lagens bindande vårkan, och det var alt,
hvad vi ville bevifa.
:

,

,

:
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,
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,

ay;
An vill jag tala några ord tili dem
ibland ofs, fom Vai aldrig faihtycka tili
et fådant lagloft fjelfsvåld, uran vinlågga fig genom Guds nåd, och i JEfu
krafr, om en Gudelig vandel; men forM 3
neka
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«eka likvål aldeles lagens nytta vid omvändelfen. De predika icke fåfom de

förre om den döda tron; uran tvertom
ftålla förfoningen genom erona på JEfum i en klar dag, och huru fyndaren
i fin nöd {kali fly tili denne fin evige
förbarmare, i hvilkens fkore hän blir af
blotta nåde råttfårdigad; men fåga ock
tillika: man bör aldrig predika lag, utan
allenaft Evangelium. Hårvid vill jag ab
lenaft fråga; hvem år det, min Chriften!
du fåger (kali fly til Frålfaren? det år
ju Guds helga. lags öfvertrådare. Hvad
år, fom (kali formä fyndaren tili denna
flyekt? År der icke famvetets förebråelfe, lagens förbannelfe, och fafan för
helfygtet? Nej, fåger dn, det år den
"omniga och ofortjenta nåden, fom jEfus tillbjuder honom, Vålan! hvad år
näd? år det icke en frifågelfe for en
mifsgjerningsman ifrån det ftraff hän
fortjent, och år dömder tili? Hvad begrep kunne vi annars gjora ofs om nåd?
Hvad värkan fkulle vai en fädan tillfågelfe af m ? id hafva hos en mennilka,
fom aldrig vefste fig hafva gjort något
ondt, ån mindre vore derfore tilltald
eller dömd, fom icke haft någon lag,
ån mindre ofvertrådelfe? Det år onekeligir, at hän forakrade den, och anfåge den hellre i fin ofkuld för en forebråelfe af något brott, det hän aldrig
hade
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hade begåtc. Aldeles Tamma fak år der
med fyndaren; få långe hän inter kömmit ril kånfian af fina fei, och det med
dem ådragna ftraffet, komrner hän vifst
icke at foka någon nåd. Du invåndet; hän bar den naturliga lagen, fom
år infkrefven i allas hjertan. Jag fvarar; dageliga erfarenheren öfvertygar
ofs dårom, at vi vai hafve en medfödd
formögenhet at fatta och förftå hvad
rått och orått år, men icke några medfodda värkeliga begrepde måfce alla
låras och forvårfvas- och det år juft
genom denna lagens, vi må då kalla
den Gudomelig eller naturlig; ty Gud
år ock naturens HErre och Stiftare, genom defs flitiga infkårpning, fom vi
fkole forft låra våra plikter, genom er
fiitigt jåmnforande af vår vandel med
denna Guds helighets-fpegel fe våra afvikelfer, och genom defs dom ofver
lagbrytare komma i nod. Når vi i
våra famveten höre dödsdomen afkunnas ofver ofs, då forft blir nåden nådmen aldrig annars* Hvad tjena då fädana fkiljaktigherer til? at underhålla
ftrid imellän vålfmnade ijålar, fom dock
i hufvudfaken åro enfe. Våra plikter
böra derföre fiitigt och med aifvare föreftållas, och HErrans håmnande vrede
laggas mennifkom på hjertar, annars
låre vi forgåfves utbjuda nåden åt fynM 3
'dare
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dare *). Så har JEfus fjelf predikat,
få Hans helige Apoftlär; få bora ock
alla de, fotn åro rätte Ikaffare ril Guds
hemligher; men dock vifliga.

Rådfrägar man håryid förfarenheten;

få lära arberande och vakfarame lårare,
hvilka lågga fig vinning om, at fora fjålar til JEfum, fnart blifva varfe, huru
my ken måda det koftar, at bringa fme
åhörare til en rått kånnedom af fit inter,
och ifrån fåkerhet och egen rårfårdighet ril omtanka för fit eviga vål, och
huru denna underbyggnad på ialigliets,
vågen oåndeligen uphöger förfoningen,
och fåtter den under dods domen liggancle fyndaren i ytterfta trängfel, och
en flags nodvåndighet, at hy til den
Stora Friftaden HErren JEfum, dit Evangelii predikan förtråffeligen hanat vågen:
JEfu öpnade famn låckar dem, och en
himraelfk dragkraft erbjuder fig at leda
§.
*)

Det år vårdt,

at

26.

anmårkas, huru afledne

Paftoren i Sohlingen Job. Gnitg, Wilh, Forjlmm,
fom naftan fördömde, under fednare ären af fitt
åmbetc, lagfens predikan, måfte ofta klaga, at hän
i fin Förfamling icke hade några fyndare och
uflingar, fom behöfde nåd, eller med den erkånfla, fom ;bordt, annamade den. Det var likvål
en natur! ig foljd af hans predikofätt. Hän predikade i början af fitt ämbete med ftort nit mäfte-

dels iagen, hän kaftade om på en gång, och begynte åter at förkunna idel Evangelium, båda orJtt: begge böra predikas; men i en rått ordning.
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Men rnan kan ock aldrig neka, ät
ju denna lagen på mångfalligt fått ibland ofs mifsbrukas. Man nyttjar ofta
fjelfva lagen tili et fyndatåcke, at fkyla fic fkrymteri och hjertats arghet
under, få långe man kan af halla fig ifrån
grofva utbrott emot den famma, och rried
et vålbehag for fig fjelf ofta fåger: Gud
väre lof! at jag ej år fåfom andra mennifkor, hvarmed man likvål håcklar fin
nåftas gjoromål på der nogafte, til och
med defs upfåt och tankar; men ofverftryker med helt lått hand fina egna.
Somlige åter, i fina famveten upväkte
af lagen, oaktadt alla predikningar ora
Chriuo, begynna likvål at föka forfona fina brott genom fin egen f jelftvungna och ulia laglydna, och det fer ut
fom de ftundom af högmod ej ville kalla fig få lågt, fom under fin Förbarmares fotter, ftundom råkna fig for ringa, at kunna i detta fit uila tiTftånd våga tilågna fig en aldeles ofortjent Nåd,
innan ele genom någon mårkelig forbåttring forvårfvat fig nagon mera rått
dårtil. Och det hånder ofta, at de arbeta långe, innan de blifva varfe, at de
rakat på en irrgång,efter hvilken de aldrig hinna fram, hälft om de ej få hjelp
af andra förfarna Guds barn och trogne ledare. Och år det icke utan, at
ju
M 4
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ju fådane ibland, långe rryckte af omojeligheten at blifva båttre, i fin, förtviflan flå fig löfa ifrån alla lagfens band,
at, faft med en qvåljande (amvets oro
och fafa för dodcn och
fina otamda luftars löfa tömmar, di andre, under fin orklöshets börda, tryckas
med et tårande qval dl förderfvet» Ack!
at fådane blefve ledde ifrån alt eger,
at i fin vånda allenaft flitigt ropa på det
honungs föta namnet j/Efus för fyndare,
och tanka hvad der betyder; Ack! at
de lyfte fina ögon up, och fåge med
Petro hans kårleks blick emot fig, och
den af honom tilbudna rårtfårdighets
mantel, hvarmed hän vil öfverfkyla ali
dcras orenligher- få fisulle de fnart i fin
Frålfares armar få fåga: Gud väre loi!
Saaran dr nu fonder och vi åre 16/e. Vår
hjelp bar värit i Herrans namn fom himmel ocb jord gjort bafver. Pi. 124. 7, 8.
Men hår fär taan ofta erfara, at en blind
ej kan leda en blindan. Det kan hånda
den nödftålte tråfFar en Hcrde, fom fåger: du Ikal förja mera du fkal kåmpa och döda gamla Adam, faft hän fjelf
annu år heh död. En annan kan fåga;
det måfte vara djefvulens frefteifer, fom
plåga dig, du bar ju inter fynnerligit
på dit (aravete, du har ju icke lefvat
vårre ån andra mennifkor, uran ofta
båttre åa mängsn annan, llå bort fåda,

,

,
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m griller, och lef fom andre.

Så traf-

far en til fjålen fjuk fyndare ofra oförfarne låkare, iom icke kanna fjukdometi
rårt, de gifva den hvardera ferfkildta
namn, efter fina egna olika begrep, de

förftå icke rått på hvad ffcålle fyndaren
ftår, och forelkrifva derfore ofra helt
firidiga Idkemedel, och curen måfte i
alla fall hlifva vågad, och ilå illa ur;
ia långe ledarena ej fjelfve trampat de
ftigar de föka utftaka for andra. Ack!
Herre forbarma dig ofver ditr Sion,
och (and an i näder vifa och vakande
våcktare på defs murar, at Preflens låp
par ma bevava lavona ocb man äitiä mi
med tvyggbet hefrtlga logen ur haus mun
Mal. 2; 7. Amen.
,

.

11. PREDIKAN.
§. i.

\7"ilje vi, Ålfkade Åhorare!

låra

V nårmare kanna de plickcer,

HErren vår Gud fordrar af ofs, blifver dec nodigr, at berraktä dem i anieende
tili fina olika foremål. Foremålen aro i
% fjelf naftan oråkneliga, och vid alla
hafver den Gudomeliga fedolåran förefkrifvit ofs fkyldigheter men de .kunna beqvåmligen fammandragas tili fyra
de hufvudfakeligafte. Det förfta och tillika det aldraftorfta af alla år uran ali
M j
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tvifvel Herren Gud fjelf, det andra åre
vi fjelfve, det tredje år vdr nafta, eller
andra mennifkor, och under namn af
det f jerde kunne vi fammanfatta alla de
ofriga fkapade tingen, dem vi hafve at
gåra med, och fom hunnit komma tili
vår kunfkap.
§. 2.

Den allvife Uphofsmannen hafvey
otvifvelaktigt haft fina vigtiga ordfaker,
hvarfore Han gifvit alla tingen fin varelfe och egenfkaper, dem detta jordenes ftofr aldrig hinner kanna och utgrunda; men få mycket vifar ofs fjelfva fornuftets ljus, at fådant ofelbart måfte
fkett til Hans hoga, Majeftåts förhårligande, och dårurinnan inftåmmer den
heliga fkrift med förnuftet; ty få fåger
David, at Himlavna fbrtålja Guds aro,
och fäftet jorkunnar Hans banders vårk.
Intet tnål eller tai år, der man deras rlft
icke börer. Pf. 19: 2, 4. Och fåledes
lyda åfven de doda och ofornuftiga varelfer fin Skapares lag. Huru mycket
mera åligger det då icke dem, fom af
honöm blifvit begåfvade med fornuft,
och en fri vilja, at forhårliga fin ftore
Uphosmans lof j derföre upmuntrar David Herrans heliga ånglar dårtil, och
kallar dem ftarke bjeltar Jota utratta
Hans hefaUnimrat. Pf. 103: 20. Defie voro de tufende fuiom tufende, Dan. 7: 10.
,
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fom Daniel fåg tjena honom. MennU
fkan år åfven en af de förnuftiga varelfer, och Guds hånders vårk, med tydeligen forefkrefna och åfven i f jelfva
naturen inplantade lagar och befallningar, huru hon fkall förhålla fig emot
detta Majeftåtifka våfende, och fit forfta uphof- hvem kunde hon då vara mera fårbunden? Hon åger ingen ting af
fig fjelf, utan alt af Honom; Han blifver då oförnekeligen åfven det forftt
och ftorfta foremål for defs pligter.
§• 3Nåft Gud, blifver ofelbart mennilkan
fjelf det andra. Herren hafver irtplantat i vår natur en innerlig åtrå efter
lyckfalighet, Han har åfven utftakat en
våg eller ordning, i hvilken den kan
vinnas: de medel, fom råtteligen leda
til. detta åndamål utgora fåledes i gemen plikterna emot ofs f jelfve, och få
vifs och oryggelig fom vår drift år efter
det for ra; få ovederfågelig blir ock fkyldigheten til det fednare. I det forfta
lyckfaliga rillftånd, fom Gud fatte mennifkan iiri', ågde hon åfven fårmåga at
bibehålla fig dårvid, och når hon plots*
ligen förlorade fin fållhet, och dårjåmte förmågan at mera kunnä komma dirtil, upgaf han en ny» våg genom forfoningen; foljer hon intet den, utan förfpiller den fållhet henne ånnu ftår til
buds.
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buds, handlar hon fiendreligen emot bäde fin Skapare och fig fjelf, hvaröfver
Herren ofta klagar, fåfom då Hän genom Propheton Hofeam rojaar: Jjrael
tu for cv ti% i olycko• ty Un kalja ftar alkua nir mig-> Hof. 13: 9. och genom Hcfekiel Hvi vilt tu ja do, du Jfrails hus?
Hef. 18 31.
•

:

§•. 4.

Der tredje foremåler får vara plikter
blifver vår nafta, och det af en tredubbel grund ty forft hafver naftan
blifvit af Gud bevårdigad med oåndelig nåd och förbarmande; huru kunde
vi då med högfta möjeliga kårlek omfatta denne vår ftore Uphofsman, utan
at tillika ålfka dem, fom Hän ålfkar.
For der andra hafver denne Allsvåldige
Lagftiftaren urcryckeligen anbefalt ofs
denna plikr: at ur akt iäta detta år akfå
det famma, f©m at refa fig up emot fin
Skapare, och forakta Hans befallningar.
Den tredje grunden tili våra plickrer emot
naftan år vår egen med deffa jilickters
i aktragande forknippade fållhet. Den
ena mennifkan kan ej ombara den andra. Den enas omgånge lattar den andras, den enas fl.it oker den andras beqvåmligheter och nojen, och naturens
ordning år fådan, at den ftorfte, den
högfte, den rikafte kan trånga til hjelp
af den. fattiga, yinga och foraktade.
•
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Vågre vi aitta vår kårlek

mot

ofs, tili vår egen undergång.

emot

naftan, fakne vi därigenom den vånlkap,
tjenft och nöje hän hkfom erbjuder ois,
och den vrede vi hyfe emot våra likar
blir ofta hos dem en krigsforklaring e*

5Det fjerde foremålet fade vi vara alla
de andra fkapade tingen, döda och lef»
vande fornuftiga och oförnuftiga. Uppenbarelfen har bragt den fanning tili
vår kunikap, at det gifves utom mennifkan fornuftiga, faft for ofs ofynliga
krearur, både goda och onda, Guds
fåndningebud och Hans befpåttare, fom
tjena elier forderfva ofs. Vi kunne derfore ej aldeles vara uran plikrer emot
dem. Jag talar om Ånglarne, af hvilka en del aro förordnade tili vår tjenft,
andre aro forftorare af vårt vål. Derföre hafva åfven flera fåkt, at ferlkildt
Utftaka defsa våra fkyldigheter, fom
iikvål åro fnarr fattade, då vi vete, at
de gode åro långt under Gud, Hans budbårare, äfven tili de trognas tjenft forordnade, fom med glådje dslraga i mennifkoflågtets vål, forn hvarken få dyrkas, ellet emottaga vår tjenft, ån mindre behofva den, hvarföre vi ej eller hafve
några pliktcr emot dem före/krifna;
men kunna dock ej annat ån åjlkas af
ofs,
§•

,
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ofs, få väl for Guds fkuld, fom ock dederas

ras egen helighets, och åfven for

kårlek och vålvilja emot ofs. Då dåremot de onde, fåfom Guds och vårt
flågtes fiender, böra, om ej hatas, eme.
dan de aro Guds hånders vårk, och lagens
fullbordan beftår i kårlek, dock undflys,
hvilket likvål icke blifver någon plikt
emot djeflanaa, uran dels emot Gud, at
forfåckra hans åra, och fåga med David:
Jag hatnr ju HErre them fom tig bata
och mig fortryter om tbem, at tbe fig emot
tig l'aita; Pf. 139: 21. dels ock emot ofs
fjelfve, at manneligen ftrida emot djefvulen, fly hans fnaror, och förvara vår
fjål ifrån denna mordarens klor. De
liflöla tingen kunna åfven brukas råtr,
och mifsbrukas; men vi åre dem dock
inga plikter fkyldige. De nyttjas då
rått, når de anvåndas tili Skaparens
åra, och eftcr Hans vilja, tili vår egen
och nåftans fållhet, tili hvilkas nyttjande de alla åro uplåtna; men det år dock
icke utan, at de lefvande djuren, fom
vi hafve under vara hånder, fynas utkråfva af ofs mera några plikter emot
fig. Vi blifve tydeligen varfe hos dem
kånfla och lif, åfven en Hags lydna,
omhet och kårlek. Vi hafve inplantadt
hos ofs et naturligit medlidande, och
kanne en förbindelfe at göra godt emot
dem i då de upoffra fig til vår tjenft.
Up*
,
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Uppenbarelfen ftadgar denna plikt, då
det heter: 7a /koit icke binda mimnen til
pd oxen, fom trhfkar. 5 Mof. B. 25: 4.
Och det råknas af Konung Salomo för
en dygd af de Gudfrukriga, at de fbrbarma fig ofver fin åk då de ogudaktigas
bjerta är obartnbertigt. Ordfpr. B. 12 10.
Derföre hafva ock få vål vife hedningar,- fom Chriftne ofta yrkat på deffa
plikters utofning *); men de blifva icke
{vara at' igenkannas, då djuren få fitt
råtta rtim i vår aktning, under Gud,och
alla fornuftiga varelfer, men öfver de
liflofa tingen. Och då vi i akttage den
dyra plikten emot öfs fjelfva, at ftyra
vara finnes rorelfer, dåmpa vreden och
grymhetenj och af vordnad för det Högfta Våfendet anvånda dem råtteligen tili
de åndamål, hvartill de fynas tjena ofs.
I anfeende tili alt detta fynes ej eller
nödigtj at ora deffa flags plikter anftålla någon ferfkild underfökning; ty
de blifva altid otvtingna följder af de
fre förftas redeliga utofning; men derföre åro juft de få mycket angelågnare,
at i lin vidd foreftållas i och vi borje
bil,

:

Den bekante Grsskiike Philofophen Plutartalar myeket de Officiis ergn Imua. Af Lagkloka handlar t. e. Schilterus in Manuduct. Philof,
Mor. ad Jnrtsprud. Af Theologerna Jufl, Chr,
Schomerus i fin Theolog, Mor. Cap.
om denna
plikten emot djuren.
*)

(hus
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billigt vid den ftörfta af dem, nemli.
gen vår plikr emot Gud, af hvilken alla
de andra åro otvungna foljder, Dår begynta den ftore Lagftiftaren fjelf, dår
Sorja ock billigt alle Chriftne fedolårare. Men HErren gifve ofs nåd och
vållignelfe tili detta vårt foretagande,
Vi böje ofs forut ned i ftoftet för den
Allsmågtige, och bedje med vördnadsfull andakt: Fader vår Ö” c.
Text: 2 MoC B. 20: 2, 3. Jag är
HErren ti» Guå, then tig utfort hofver af
Egypti lande. Tu (kait inga andra Gudar hafva för mig.
Helga ofs HErre i din fanning; ty
ditt tai år fanningl
§.

I det korta

6.

fammandrag af Lagen,

fom HErren med få ftort Majeftåt utgaf på Sinai berg, forekomma förnåmligaft pligterna emot Gud och naftan; i
anfeende hvartil det åfven råtteligen fordelas i tvånne raflor, af hvilka den forra
innefattar de tre förfta buden, fom vifa
vara förbindelfer emot Gud, och den
fednare de ofriga fju, fom förefkrifva
ofs vårt forhållande emot naftan; hvib
ken fördelning vår dyre Frålfare JEfus
fjelf Matrh. 22: 37
40 ftadgar, då
Hän kallar dem tu bud, fom innefatta
hela
-

-
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hela Lageri och Prophcterna, af hvilkå
der förra kailas der ftora budet, och afhandlas uti trenne ferfkildta befallningar. Det forfta af dem inhefartar alla
vara piikrer emot Gud i gemen dem
vi Honöm fåfom vårr och alla tingens
varelfes forft a uphof åre fkyldige, då
at
det andra C?gifver nårmare änledning
O
berralua, huru de* genom Hans Namns
helgande, rårt fkola urofvas, och det rredje utftakar den for ofs mennifkor dårtil oomgångeliga tiden. Det inftåmmer
fåledes icke mindre med fjelfva fakens
hatur, åt vi hu förft, betrakte:
,

!

Vara åyra pligter

-

Gud i getnen^
Söin beftå förnamligafl: dåruti, at vi
emot

Kanne Hoitoni rait,
Friikie Honom
3. Alfke Honom $ öch
4. Forirofte på Honom.
t.

2;

0! HeligeAnde, Tu helgå Ijus, nådenes port,
Lplys cfs alla med liffens ord:
Lår ofs, at vätteligen kanna Gud,
Och kalla Honom Fader af hjerta och hug.
O! HErre hjelp! Ö! HErre låt vål
gå, tili dirc ftora Namhs åra, öch vara
fartiga fjålars iipbyggelfe och eviga falighet. Amen.
Horn. F. Voi. m. St. 2.
N
Alla

186
Alla begrep vi vilje gjåra ofs om

vara ofriga plikter emot Gud, blifva fåfånga och onyttiga, få långe vi fakne
den nödiga kånnedomen af det våfende,

emot hvilken de fkola utofvas, fåfom
Apoftelen Paulus vifar der, då hän mårkeligen frägar; Hiivu (kola de akalla den
de ieke tr o uppä? och hiivu fkola de tr o ho*
ti om fom de intet
hnfva hört af7 Rom.
io; 14. och fjelf det eviga Ordct och
Sanningen intygar, då Hän få högt uphojer denna fanna Gudens råtta kånnedom, och fåger: Thetta är evinnevligit
lif, at the kanna Tig allena j.annan Gud
cch then Tn fåndt hafver JEfum Chrijium.
Joh. 17; 3. Når vi mi dårjåmte finne
tydeligen af erfarenheren, at vi mennifkor kunne emottaga de nödvåndigafte
begrep, fåfom fornufriga varelfer, oxn
detta oåndeliga våfendet och defs egenfkaper, blifver det åfven aldeles oomgängeligit, at vi, få myeket hos ofs ftår,
böre föka at fcrvårfva ofs en fädan
kånnedom. Hvad flit, hvad moda borde icke anvåndas, at få denna vålfignade och likfom lefvandc nyckelen til yåra
ofriga pligter emot Honom? Jag båfvar, och minä fkuldror darra, når jag
tånker på Zions väektares fkyldighet,
at i tid och otid föka bibringa alla de
dem anfortrodda fjålar denna hogft
vigtigå kånnedomen, och det hårda anfvar
,

,

4
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fvar de åfventyra, genom den fninfls
efteflåtenher håriltinnah. Ack! HErre
gack icke til doms med din fjenare.
:

§■ 7-

Den forfta frågan, föm leder ofs til
denna kånnedorrien, rriåfte ofelb'art vara
den: Om någon Gud är? Gifves någoc
fådant fjeifitåndigt våfende, forii icke
åger fitr uphof ellet urfprung af något
annat, och af hvilkeri alla andrä varelfer åfo frambragte, och åga ikt beftånd?
Denna hogmålsfråga blifver lått at befvara, antingen vi rådfråge fornuftet
eller uppenbareJfen. Hela nätureri lårer ofs . at inga tilfålliga och ombyteliga ting kunna vara tili, utan at hafva fin ordfak: vi fe et konftigt ur*
vi betrakte en konftig byggnad", man.
frägar: hvem har gjort detta ur, hvem
har upfor.t denna byggning? Låt ofs
foreftållä ofs någon fvarar: Ingen, ingen
har gjort dem. Kunne vi vål anfe defl,
fom gåfve fådant fvar for en förnuftig
mennilka? Nej, hans fvar år långt under alt hvad vi kalle vett och förnuftig
eftertanka. Kafte vi nu vara ogon antingen på det hela af denna verldsbygg*
naden, få långt vi hinne at kanna den>
eller på de minfta ofs dår forekommande ting, kan vår granfkning icke ännä£
an fånka ofs i den djupafle föiundrari
ofver få oråkneliga tings varelfe, konftiga
N 2
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ftiga fammanfårtning och fullkomliga ordning. Det mmfta kråk, en liten blomma,
och der enklafte löfblad roja få mycken
konft och fammanhang, at man vid deras betraktande blifver Jilcfom hänryckt,
och ftadnar i en håpenher. Hvem af
ofs ville då blifva urfinnig nog, at neka
dem et uphof, eller en vårkmåftare?
Ho vet ora icke någon likvåi torde invånda: tingen målte hafva ordfaken
tili fin varelfe innoin fig fjelfVa, och
hvem kånner deras natur? Jag frågar
tillbaka: hvem har gifvit dem denna
fin natur? och fornekaren må gå med
fina fämlnanfpundna upgifter fä långt
hän Vili, måfte hän en gång ftanna vid
den fbrfta ordfaken, fom ändöek blifver
den Tamma, fom vi kalle Gud, Döck,
vi behåfve icke ftiga måriga fteg fram
at föka tingens uphof och danelfe nti
deras egen natur, förr an vi blifve
varfe oriraligheten därafj lät ofs blott
fe på ofs fjelfva. Foråldrar! åren J
fjelfve Varkande ordfaken tili Edra
barns varelfe? År det fadren eller modren, fom i moderlifvet gifver dem fin
kropps-ftållning, lif och fodelfe? Aren
J icke blotta medel i en ftor Måftares
hand, at i narurens ördning bidraga dårtili, utan at dårvid vara vidare virkande? Hvar och en, åfven den minfl: tån*
kande, måfte hos fig fjelf erfara, at alt
få-
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fådant år långt öfver alt defs begrep,
och mera öfver defs förmåga: uplyftas
vi då icke af fjelfva naturen, at vorda
en ftörre ordfak tili vår och andra
tings varelfe; ty iinnes den icke hos ofs,
fom'dock åre förnuftiga varelfer, huru
(kali den igenfinnas hos de doda och
blott våxande ting? det blifver ju olimmeligit. Derfore gifves ej eller något folkilag i verlden, fom kömmit til
någon underfokning af ordfakerna tili
tjngens, varelfe, hviika ej måft erkånna
någon högre ordfak dårtill, ån den, fom
finnes i dem fjelfva. Den fullkomliga
ordning och fammanftåmmelfe, fom är
imellän de himmelfka kroppama och
jorden, imellän döda, våxande och lefvande ting på jcrdklotet, och alla tingens fammanhang med det hela, ofvertygar en upmårkfam betraktare af naturen, at den måfte vara upftåld, och i
ordning bragt af en enda Gud och ftor
Måftare i hela verlden, och at en få
undransvård ordning bland oråkneliga
och vilkorliga ting aldrig kunde upkomma af flera uphof, och från hvarandra
fkiida Gudavåfenden. Man vore annars
nödfakad, at gå in i de orimmeligafte
forntidens afgudadickter om många och
mot hvarandra ftridande Gudar, fom vål
ikunna tjena at roa fkalder, och bana
dem våg tili nya påfund; men hafva
aldrig
N 3'
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aldrig hunnit tili någon trovårdigbet
hos hedningarne en gång; ehuru de
laknade det råtta fanningens Ijus, fom
Ikulle updaga for dcm den enda och
ofårånderliga Gudomeliga varelfen.

J-

Fornufret afgjor fåledes tydeligen nog
den faken, at ea Gud mårte vara; men

,

har ej lika lått, at vifa ofs bvcm denne
Allfadren är 3 ehuru vi ej ofåkert kunne liuta, at hän ti!! fin åras uphojande
mifte velat gjöra fig bekant for dem,
fom af honom fåpr begrep och formäga, at nårmare låra kånna fitt hoga. uphof. Et medfödt förnufr, och genom
defs bruk updagade fanningar forflå hår
icke långr, de leda ofs knapr in nti en
fkytnning 3 derfore hafva de flåfte Folkliag trodt enhålligt någon uppenbarelfe.
Den vordnad vi bore hyfa for detta
vårt och hela verldenes for li a uphof,
och den fkyldighet vi kanne hos ofs,
at gifva Honom en Gudomelig dyrkan,
pälågger ofs åfven, at med en fund eftertaqjja, ibland flere foregifna uppen»
bareller, ledå ofs fram tili den fannfkylliga. Låt oft då, fall allenaft lika fom
vid forbigående, karta vara ogon på
de allmaanafte foregifna uppenbarelfer.
Hvad äro vai de hednifka afgudafvaren,
annat ån de onmmeligafte galenlkaper?
Ingen af dern har värit i itånd, at bibrin-
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bringa ofs några yårdiga begrep om
Gud, eller någor vårdigt fått at dyrka
Honom, ån mindre någon med fprnuftet ofverensftåmmande fcdolåra ; och
hvad deras vife i den delen arbetat genom naturens Ijus, år icke någon uppenbarelfe, uran deras egna rankeforfok, fom dock voro hvarannan helt
olika, i det fomliga fatre lyckfaligheren
i våiluften, andre tverrom i kånflolosheten, och få vidare. Hvad må man
vål åfven gjöra fig for begrep om den
Mahometanfke uppenbarelfen? En handgripelig lift och uppenbart bedrågeri,
fammanflickadt af alla Religioner, fä ovårdigt det Hogfta Våfendet och fundt
fornufr, at det ej annorlunda ån genom
blindhet och morker kan fånglla mennifkligheten, och behcilla den i lina fjåtfrar, börjad med fvek, fmickrande for
begåren, -bevift och utvidgad med fvård
och brand. Nej, få låga, få fornedrande för menfkligheten kunna aidrig de
uppenbarelfer vara, fom hårftamma ifrån
fjeifva visheren; men huru vårdig år
icke dåremot den Heliga Skrift ? Huru
hog, huru majeftåtifk forellålles ofs icke
Gud dåruti? och hvem kan betrakta den
ådlafte fedolåra, fom den innehåller,
uran at vorda defs himmelfka urfprung,
fom,i fanning at tala, år den kallan, hvarifrän åfven defs befpottare håmtat fina
N 4
båfta
J
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båfta lårofatfer, med hvilka de vilja pråla
under namn af egna fnillens fofter. Defs;
urfprung måfte vara Gudommeligit; ty
dår låre vi kanna yår Skapare, och ofs
fjelfva; dår finne vi vågen tili lyckfalighet ginare och tydeligare, ån någorftådes i hela verlden, Vi antage derfore med djup vordnad och fullkomligafte tillfridsftållelfe, ,denne handledaren,
och öke yåra fvaga naturliga kunfkaper urur denna vålfignade visdomskållan,
Hår behöfve vi icke långr foka hvem
denne Guden år, då Han ftår i fitt
Majeftåt i flere tufende mennifkors åfyn,
och ropar med en dundrande roft for
hela Ifrael: Jag HEvren år tin Gud.
Det viii få mycket fåga: Se uttryckeligen, hor Ifrael, och blif fedan et vitrne
for hela verlden, at du hafver fett mitt
Majeftåt och min hårlighet, och hört
min röft. Du bor nu med den vördnadsfullafte ofvertygelfe veta och tro,
at det gifves en Ällsmågtig och alt ftyrande Gud tili, och at jag, fom nu har
uppenbarar mig, år allena den famme
och den fanfkyllige: Jag år alldeles den
famme, fom med få ftor magt och många under utfort tig ifrån den Egyptifka
tråldomen, fom åfven allena ftyrer alla
dina vågar, och hafver du ingalunda
fvårt at igenkånna mig; ty jag år och
Mifver den endafte Guden i hela verlden:

•4*
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den: for mig hafver ingen Gud värit,
och ingen kommer efrer mig; jamre mig
år ej eller någon; ry jag gifver aldrig
min ära åt någon annan: yerldar, folk
och länder hafva inter annat urfprung
ån mig. Jag år tili mirt våfende en for
menniikor ofynlig Gud; men jag har i
dag velat vifa mirt Majeftät for dig, at
min fruktan fkall vara for dina ogon,
at du icke Cyndar. i Mof. B. 20: 20,
Denna eviga varelfen år den famma,
fom air ifrån den tiden, åfven fom förur, handlat med mennifkors barn och
uppenbarat dem, dels omedelbarlfgen, under Guds Sons fornedring, dels medelbarhgen genom lina fåndningebud, fin
heliga vilja, och ofra beftyrkt den genom
'
ftora ■ undervårk.o
Ahorare!
»Vallignade
hedningarne må
o
då dikta fig Gudar, tillbedja lina händers värk, och offra för himmelens harat; Vildar må vål i lin blindher vara
uran Gud, och månge Gudlofe midt i
Chrifteaheren må fom ofraft qvåfva fit
oftaft gnagande famvetes roft om en
altfeende Domare. Låfyad väre HErren! vi hafve funner Honom, och med
det håpna Ifrael kafte ofs i ftoftet och
rope: HErren år Gud: HErren år Gud.
,

'

,

1

Kon. B.

ig:

39.
§•

9.

Men var kunfkap i om Gud får ingaNs'
<
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galunda flanna blott hårvid; hän bor
nårmate kinnas af ofs tili litt höga våfende och oforånderliga egenlkaper;
ty juft igenom den lägges hos ofs den
råtca grunden tili vaja öfriga plikter
emot Honom. Sunda fornuftet fåger ofs
om Honom, at verldenes ftore Uphofsman märte vara der högfta och aldrafullkomligafte Våfendet; aldeles fådan
foreftålles Hän ofs ock gAom uppenbatelfen; men våra infkrånkta begrep
fatca icke mycket af derta oåndeliga fullkomlighets h af. Vidare befkrifves derta
Gudomtliga Våfendet i den Heliga Skrift
innefatta tre Ferfoner, icke tre ferfkildta våfenden, uran tre Ferloner i et Gudoms våfende, nemligen Fadren, Sonen
och den Helige Ande, med den Ikillnad
dem imellän, at Fadren hafver af eyighet fodt Sonen, Sorien år fodd af Fadren och at den Helige Ande utgår af
Fadrenom och Sonenom. Utom hvil*
ken åtfkilnad forfoningens ordning ej
kan blifva ofs begripelig; ty Fadren år
den, fom få hafver ålfkar verlden, at
Hän utgaf fin enda Son; Joh. 3: 16.
Sonen hafver antagit mennifl-dig natur,
och offrat fitt lif på konTet for verldene; Cap. 1: 14. Cap. 14: 13. och den
Helige Ande hafver i Matias moderlif
tillredr Hans mandon, Luc 1; 35. hvarmed Haa blef fraord tili lina vigriga
E ra-
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Emberen; Apoftl. G. 10; 38. Ebr. 1: 9.
hvilken ock på Pingeftdagen utgots i
et omnigr mått ofver alla JE(u vittnen;
Apoftl. G. 2. hvilken egenteligen vårkar
bos ofs den lefyande rron på Frålfaren,
Cor. 12: 3. fom ingjuter Guds kårlek
i våra hierrän Rom, 5: 5. och befeglar
nåden i Chrifto jEfu, och blifver vår
arfspant tili vår förlofsning. Eph. 1; 13.
14. Men om alla della tre Perfonerna
heter det dock uttryckeligen, at de aro
!

et. 1 joh. 5: 7. Hvarfore Gud åfven af
ofs med råtra kallas Treenigher. Detta
oändeliga Gudoms våfende, fom år den
fdrfta och enda orfaken tili alla tings
varelfe, och kan icke harva litt urlprung
frän någon annan, raåfte fålcdes vara
litan begynnelfe, ej eller kunna någonfin förgås, det år, Hän måfte vara evig.
Derfore fåger ock HErren fjeif genom
Propheten Efaiam; Ho verkar alt, och
gjår alt och kallar alla mennifkor then
ena efter then andra alt ifvån begynnelfen ?
Jng HErren år häde then forjie och then
fidfte. Ef. 41 4. Emot denna evighet år
hela vårt iefnads, ja hela verldenes lopp
ej annat ån et ögnablick, och uran ali
jåmforelfe. Foreftåilom ofs hvad omarelig kunlkap, visdom och forftånd fordrades dåftill, at ibland oåndeliga mojcligheter frambringa på en gång i den
akirafulikomligafte ordning hela denna
,

,

,

:

verlds-
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verldsbyggnad; fa mäfte vi håpna 6fver Hans allvetenhet och outgrundeliga

visdom, och turopa med Paulo: OI bvdken djuphet af den rikedom fom dr håde
i Guds visdom och kunfkap: hiivu obegri,

pe/iqe avo Hans domar och outranfikclige.
Hiin s vdgar? Rom. ix: 33. Ack! hår ftar
åfven alt värt innerfta oppet for denne
,

hjerrans ranfakaren. Jer. 17: 10. Når
du min Chriften fer någon med en våldig arm forkroffa dina gelikar, båfvar
du vifst, at falla i denna din' öfvennaris
hånderj raen dåremot njuter ftorfla trygg*
het få långe hän ftår på din lida, och
blif-ver din forfvarare. Låt då o! mennifka hela naturen predika for dig om din
ftore Skapares allmagt, pch fåtta en
fkrack uti ditt hjerta, at någonfm up»
fåreiigen fortorna Honom, fom ropar
tili dig fom fordom tili Abraham: Jag
dr Gud alisinagtig; vandra for mig och
var jullkomlig. 1 Mof B. 17: 1. Med
hvad rrygghet kanna ock icke Guds,
barn i alla farligheter ftå bakom detta
Allsmågriga ryggvårn, når Hän upmuntrar dem, fom de i Babel förftrödda
fångar, for hvilka det fäg omojeligir ur,
at någonfm mera få komina tili fitt fådernesland: Tbettafiger HErryi Zebaotb',
tycker them tbetta omojeUgit vara
/huili
tbet ock fortbenfkull ombjeligit vara for min
ågon? Zach. g: 6. Hela naturen år en
,

-

-
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billighetsfpegel, clär alt efrer ordning
och Ikickelfe få jåmr urdelas, och Hans
uppenbarade vilja och fordringar toi ka
den fulikomligafte helighet och råttvifa.
Det goda (kali altid få lin beloning, det
onda måfie blifva flraffadt, nådelonen år
mångfallig och ftor, och hämden forfkråckelig. a Sam. 23: 6. Glommom
derfore akiri g, at tben ogudaktign Belial
f.kali varda aldeles utrotad fåfom tbrne få
at mato intet hehäller tberaf. 2 Sam. 23; 6.
Men detl Gudfrucktig?, tben råttjdrdige
/kali gronfkas fåfom et polvitta hän /kali
vara fåfom et Cederträ i Lal anon.
The
tber planterade aro nti HErrnns hus the
/kola i vår Gitds gårdyiomgronfkas. Pf. 92;
13, 14. Sidft må
ock ibland Hans
hoga egenfkaper anmårka Hans öforånderliga fannfårdighet. Hos mennilkor
hånder der öfta, at de lofva det de likvåi inter kunna halla - ftundom årer kuntia de halla ord, men ackra det intet J
men hos vår Gud år det intet få: Hans
eviga vishet hai- långr förr ån Hän fagt
något, fett alla möjeliga händeller, och
Hans allmagt gjor ali ting mojeligir;
derfore kan ock hela verldenes troloshet ej kafta Guds eviga ordhållighet
öfver ånda, Rom. 3: 3, 4. uran det heter
ånnu tili ofs, fom Mofes fordom talade
til Ifrael: Så jlait tn nu veta, at HErreti
>din Gud år en Gud, en trofafi Gud, hallan•
,

,

,

,

;
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förbnnd och iarmhertighet tbevi

,

dlfka Honom och halla Hans bud i
tnjende leder och N 3. vedergdller 5 Mof,
B. 7; 9, 10, icke allenaft hotar, utan ock
vårkeligen vedergdller med håmd och
fträff i rid och evigher, theni, fom hata
Honom
få at Hän jbrgjhr them, och
/kali icke fbrdrojat.
fom

,

,

,

-

-

§.

10.

I kånnedomen af detta Guds väfende och Hans hoga egcnfkaper ligget
mi egenteligen hufvudgrunden tili vara
ofriga plikter emot Honom; itien det
är ingalunda nog dårmed, at vi vete
och kunne upråkna dem, vi bore åfven
hafva en fullkomlig öfvertygelfe om
fanningen af dem, hvarfåre jag åfven
hudit tili, at få mycket tiden och tillfåilet kuona hilata, beftyrka dem få vai
af fornufret, fom uppenbarelfen, Dock
går ej eller blotra öfvertygelfen hårvid
tillfylleft. Della hoga och himmelfka
fanningar få ingalunda fåfom några andra jordifka och obrukbara kunfkapet
fåttas å lido, eller låmnas i forgåtenhet,
utan de böra, under hela vår vandring,
ftå helt nåra ofs for ogonen, at ftundeligen gifva ofs nya och lifliga intryck
i våra hjertan, och likafom upmana ofs
altid tili våra plikters utöfning emot
Gud, ofs fjelfva och Nåftan,
§.

n.
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n.

Andra Delen
Vi fkynde ofs nu tili at betrakta den

andra hufvudpligren
at

fvugta Hpnomr.

Gud, fom var
Se vi på hela den

emot

Majefiåtifka anftalren, hvarmed lagen
urgafs, och höre den clundrande bafunsröften, ibm ropade utur molnlkyn på
Sinai berg, finne vi lårt, at en båfvan
och förfkråckelfe mälte intaga Ifraels
menighet, fom af Mo*e anfdrdcs up tili
berget, fåfom hän åfven befkrifver detta, och fåger Och alt foi ket fdg dundret
och ljungelden och ha[unen s ljud och her*
get rykandes och frucktade fig och flydde*
2 Mof B. 20: xg. Och det var vifst HErrans heliga afligt rned detta Majeftät,
at fåtta hela Ifrael i en vordnadsfull
båfvan och förfkråckelfe, at de aldrig
mårte våga fig at åfvertråda Hans heliga bud och befallningar; ty få fåger
Mofes til folker: Gud dr kämmen tili at
forfoka Eder och at Hans frnktan fkall
vara för Eder ögon at f icke fynden v. 20,
Det onda och förderfvade mennifkohjertat tål ingalunda, at Gud allena foreftålles ofs fåfbm fjelfva godheten, utan
at vi på andra fidan hade något at frukta fore. Vara fornuftiga fedolårare hafva långt for detta anmårkt, at for myc&eu vånlighet eller godhet föder af fig
for:

,

,
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forakt*). Fordenfkull lemnade Gudlcke
allenaft de förfta mennifkorna prof af
fin godhec, dä Hän gaf dem lof, at nyttja alla de öfriga frukrbårande tråd i
Paradifet, litan hotade dem åfveh med
flraff, fåfom påfölgd af fin råttfårdigher, öm de aro af det forbudna kun.
fkapens tfåd på godt och öndt. Huru
mycket nodigafe blifver icke denna
frucktan för Gud och Hans ftraff i vårt
nårvarande fynda-elånde ? Derfore finne
vi den ock på det alfvarligafte vara ofs
anbefald; der heter derfore med 6t heligt eftertryck, och efcer föregången
befkrifning af Guds höghet och Majeftår: HErren tin Gud j.tali tu frukta:
Honom fkalt ttt fjena. 5 Mof B. 10; 20.
Den vifafte Predikaren ibland mennlfKor
gör den aldeles tili en hufvudplikt, då
hanfåger: Lat o/s bbra hufvudfuminan tili
ali tdrclom: Frnkta Gud, och hait Hans
hud; ty tbet burer aIloni niennijkom tili.
Pred. B. 12: 13. Men denna pligten
hörde icke allenaft tili gamlaTeftamentets
lagifka tidehvarf: Petrus förmanar lina
åhörare åfven at i akttaga den, då hän
fåger; Frukta Gud x Petr. 2: 17. och
den Angelen, fom förde der eviga Evangelium, ropade med hog rört: Fruckter
Gud ocb gifver Honom aro. Uppenb. B. 14: 17.
,

,
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Det år likvål ingalunda nog dårmed,
at vi allenaft bevifa nodvåndigheten af
clenna piigr j defs innehåll och råtta utöfning bör nårmare utvicklas och forklaras. Fruktan i gemen år intetf annat, ån en finnesrårelfe, fom upkommer
hos ofs, öfver något hotande eller foreftående ondt, det vi foke at undvika.
Den år ftörre eller mindre, alt fom det
hotande onda år ivårare eller låttare,
alt fom det fynes ofs mera eller mindre
oundvikeligit, och i den män det ftår
ofs nårmare eller längre ifrån. Detta
allmånna begrep om fruktan år fådant,
at det efter min tanka år aldeles lämpeligit åfven tili den fruktan Gud fordrar af ofs *). Hän afmålade derfore,
fom nyfs fades, doden för våra förlda
foråldrar i Paradifet, fåfom et aldeles
oundvikeligit ondt, om de fkulle våga
fig, at öfvertråda Hans heliga befallning,
hvilket de borde frukta före, och hvarmed Lagftiftaren fjelf fkulle ttraffa dem.
Sådan föreftålte Hän fig åfven, nemligen håmnande och fruktansvård for
Ifraels barn vid lagens urgifvande, då
Hän fåger: Jog HErren tm Gud år en
O
Horn. p:F oi. UI. St. 2.
fiark
*) Faftån Huomheck, och med honom Herr
D. Knut i fin Tbeol. Prnciica pag. 623 asfer deo
onyttig i detta affeende.
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bämnare, i Mof. B. 20: 5. Denna
fruktan och råddhåga för Gud faknade Han hos Ifraels barnom, då Han
genom Propheten Malachiam fåledes
beftrafFar dem: En tjenare fkall )\\ bedra
fin Herre och husbonde, få at han fruktar
för Hans vrede, och lin dermedforknippade- olycka, och frågar derfore: År
jag Herre, hvar fruktar vian mig? Hos
Eder, viii Han fåga, finnes ju ingen
råddhåga for det ofver Eder hångande
ftraff af min råttfårdighet, utan J fkynden på Eder egen olycka. Hårvid få

Jtark

vi vidare anmårka, at om det hotande
onda år fvårt och aldeles oundvikeligit,
eller de medel anfes fåfom omojeliga,
hvarigenom olyckan fkall afbojas; få
blifver denna fruktan forvandlad tili
en fortvifian, fom af ali fruktan år den
odrågeligafte; ty den år utan hopp.
Sadan år mördarens forfkråckelfe for
bodelen, djeflarnas for den fortornade
Gudens vrede, och en Cains och Judse
Ifchariots for Guds håmnande råttfårdighet. De tro, at en Gud år; men de
bäfva x Jae. 2: 19. de fe fin mifsgårräng
for fig ftorre, än at hon må dem förlåten
varda. 1 Mof, B. 4: 13. Denna fortvifian
tror jag egenteligen vara den, fom bou
komma under namn af tråldomsfruktan:
Den utefluter ali kårlek emot den, fom
tillfogar ofs det oundvikeliga onda, åfven

4
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ven alt bemödande

at kuntia rådda ofs
ifrån olyckan, fom efter vårt begrep år
oöfvervinnerlig, och däremor upvåcker
hat och fiendlkap emot vara plågare.
Ack! fkulle det vål kuuna vara HErrans
luft, at med denna förfmak af fjelfva afgrunden qvälja det af Honom fä högt
älfkade mennifkoflågret? Nej ingalunda.
Men, updagas for den förtviflade den
minfta gryning af hopp, at kunna undgå
faran, minlkas fruktan i det famma, och
om faken i någor matto beror uppå
defs eget bemödande eller årgjård, upkommer et tråget arbete, at kunna afböja der öfverhångande onda. Ju ftörre
detta hopp år, ju mindre blifver ofelbart fruktan, och om man ville föreflålla fig en mennifka utom ali fara,
och utom möjeligheter, at mera drabbas af det onda, då bar ock ali fruktan helt och hållet forfvunner, och hos

raenni/kan

måfte då råda den fullkomligafte frihet. Hvilken fullkomliga fakerhet likvål for en mennilka hår i dödligheten måfte blifva platr omöjelig; ty
ehuru en Paulus, kraftigr rord af lin Frålfares JEfu kårlek, kunde fåga med ftor
frimodighet: Jag år vifs therpå nt hvnrken lif eller dod &c. kan Jkilja ofs ifrån
Guds kårlek, fom år i Chriflo JEfu vårom
BErra, Rom, §; 38> 39- talar hän dock på
ganfka många ftållen om hoppet, fom ej
Q a
egen,

]
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egenteligen har rum dår ali fruktan år
borta; aerfore brukar han vilkor tili
den fullkomliga falighetens erhållande:
Om vi annars fortrbflningen och boppfens
berbmmeife NB. in tili åndan faft bebålle.
Ebr. 3: 6. Och bekånner uttryckeligen,
at han thet ånnu icke hade fattat, eller
allaredp fullkommen var; men for faft
therefter, at han thet fatta måtte, jagandes efter. målet, fom forefatt var: Phil.
3: 12,14. dår var fåledes ånnu ingalunda ali fruktan borta; utan förmanar tvertom fine Philipper på det ommafte, och
fåger: Skaffer med fruktan ocb båfvan
«t J [ilige var den. Cap. 2: 12.
,

§•

n-

Sedän vi nu fåledes utredt, och med
den Heliga Skrift jåmfort det naturliga
begrep vi göre ofs om denna pligren,
fordrar ordningen, at nårmare förklara
hurudan den fruktan år, fom HErren
Gud fordrar af ofs. Af det fom redan
nyligen fades, år lått at inhåmta, at
Gud ingalunda begårer af ofs någon
förtviflande fruktan, fom vore mera intet hopp qvar, inga utvågar ellei- medel
mera at tillgå, hvarigenom det hotande
onda, och den öfverhångande förbannelfen fkulle kunna undvikas; ty den
utefluter alt hopp om råddning, alla
medel at mota faran, och håmnar och
tili intet gör alla förfök och alla medel,

4

]
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del, at kunna alboja det eviga förderfvet.
Det ftrider aldeles emot Guds godhet
och den forbarmande nåd, hvarmed Hän
omfattar hela mennifkoliågtet, af hvilket
Hän ej vill en endas dåd och ofård, utan
at the omvånda flg och lefva, Hef. 33:11,
Annars hade Hän ej eller 1 fådant fall
behofc vid lagens utgifvande aflåmna
något lofre om välfignelfe, hvilket likvål ftår tydeligen i bredde med förbannelfen. Då hade Ifrael ej behofr delas
på tvenne mot hvarandra fiående berg,
at ucropa välfignelfe och förbannelfe.
5 Mof. B. 27: 12,13. Ebalmedack! och
ve hade allena gjordt tilfylleft; men hår
fkulle et hotande ondt vara på den ena
lidan, och en låckande lyckfalighet på
den andra. Guds allvetenhet, Hans råttfårdighet och allmagt bora hår ftå för
vandringsmannens ögon tili en Ikråck,
at ej våga någon afvikelfe ifrån KErrans bud; men fom de allena ej förmå
åftadkomma en rårt villig lydnad, opnar
fäg Hans kårleksfamn,- full med adehanda välfignelfe på den andra lidan, fom
upmuntrar honom, at med et vördnadsfullt noje folja lagens förelkrifter. En
Fader, fom aldrig vifar fitt barn någon
alfvarfamhet, kan ej eller vinna någon
vördnad, utan bör vånta förakt, och
den grymma, fom aldrig ofvertygar fitt
barn om fin kårlek, gor honom tili en

O

%

trål.
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trål, och vinner aldrig en villig lydnad;
men den, fom förilår, at förena, kårleken med alfvaffimhet, han tildanar lydiga barn, och deras af kårlek upeldade
vordnad år den, fom hår råtteligen ftålles
fåfom mönfter tili den fruktan, fom
Gud fordrar af ofs, hvilken derfore rått
kallas en barnilig fruktan, hvars fölgd
akid blifver det uprigtigafte bemodande,
at göra Guds vilja; hvilken pligt Konung David mårkeligen föreitaller ofs i
deffa orden: Tjener HEvranom tned fruktav> ocb frogder Eder med båfvande. Hyihr Sonen, at Han icke fortåmas, ocb J
fårgds på vägenom. Pf. 2 11.
§. 14Sa villig var utati ali rvifvel den
vordnad och lydnad, fom Gud i Paradifet fordrade, och åfven feck af vara
forfta Foråldrar, få långe de bibehöllo
fig vid fin medfkapade helighet; ehuru
koit den tiden ock måtte värit. Sadan
år ock den fruktan, fom Han ånnu fordrar af ofs; men om 'lagen, i iin egenteliga bemårkelfe tagen, nu år i ftånd,
at allena hos ofs åftadkomma den, fordrar en nårmare undcrfökning. I lagen
finnas vål båd,e botelfer och loften, hvilka i en naturlig ordning böra verka
den af Gud åfkade fruktan; men då
alla nådelöften åro fammanfogade med
lagcns fullkomliga hållande, fom ej rål
dea
:

4
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den minfta afprutning, och en fådau
fullkomlig lydnad blifver i vårt högftbeklageliga riliftånd en flatt omojelighet;
ty den är icke tili, fom rättjärdig dr, icks
en. Alle bnfva afvikit allefamman aro
onyttige vnrdne : ingen dr, fom godt gbr,
icke en; Rom. g: io, 12. få blifver lått
at finna, burn alla nådeloften for dem
fom halla lagen, gå for ofs anna fyndare på andra fidan, och blifva idel forbannelfer for defs ofverträdare, med en
kånd och nppenbar omöjelighet, at någonfin få genom lagfens gårningar den
utlofvade vålfighelfen; ty hos ofs finnes
hvarken vilja eller förmåga hårtill. I
denna vägen aflkåres fyndare alt hopp,
och et dundrande ve! fånker ofs alla i
en rrälaktig fortviflan, och ytterfla rådvilla, hvarifrån icke en enda värit i ftånd
at hjelpa fig fjelf tili råtta; ty intet kott
kan af lagfens gdrningar varda råttfärdigt för Gudi. v, 20. Vi må derfore vai
ropa och fråga, O! HErre Zehaotb. bvart
fku vi taga vägen ? Hvavt fku vi ujle hän
vi dre tiu helt forlägne ? Vål ann, Gud
vårt enda upphof har af evighet tånkt
på ofs i nåder, och banat ofs en ny våg
genom fin enda Sons dyra forfoning
tili råttfårdighet, hvilken Gud hafver Jatt
for en nadaflol genom trond i bans iflod. v.25.
Ty tben tber af ingen fynd vifste bonom
hafver Hänfor ofs gjordt tili fynd\ pä thet
O 4
vi
,

,

,
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vi fkulle varda. Guds råttfårdighet genom
honom. i Cor. 5:21. Ordningen i hvilken vi blifve delaktige af dcnna rårtfårdighet, år åfven af Honom fjelf uppenbarad, och falighetsvågen banad; få
at bvar och en fom tror på Honom fk/ill
ieke ffpgns litan få evinnerligit hf\ jo h,
3: 15. och då forfvinner åter ali rråldoms anda, och vi få dåremot utkorade barns anda, i hvilkom vi ropa Abba
kare Fader. Rom, H: 15. Och detra år
den råtca af ofs åfkade barnlliga rilforfigt, tili hvillcen fyndare dock fvårligen
komma, uran at vid fin forfta upvåckelfe kanna mera eiler mindre af der trålaktiga; och ehuru kårleken år den lifliga drifkraften i detta trones tillftånd
tili våra pligrers iakttagande, blifva
dock vördnaden for Guds Majeftår, och
fruktan for det hotande ftraffet, et kraftigt medel at forvara ofs från fåkerhet
och affall.
,

,

,

§
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Denna hogfi: nodvåndiga och otvungna vordnad for det Gudomelige Majeftåtet blifver hos de trogna en fruktfam
moder, at frambringa alla de ofriga pligter, forn Gud och Chriftendomen af
ofs fordrar. Hår uphojes Gud i deras
ogon oåndeligen ofver alla fkapade ting,
och de fjelfva blifva et ovårdigt ifoft
och et inter. Då bekånna de, och fåga:
In-
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Jngen är Gud utan Ihnom ; ingen tr6H dr,
vet ju ingen. The afgudamakare aro
allefammans fajangehga. ET 44 g, 9. Hår
betrakta de HErrans altfeende ögon, fom
ftå opne ojver alla menni[kors hnrns vdgar
Jer. 32: 19. och inftåmma med den af
Guds alleftådes närvarelfe rorda Propheten: HErre tu utrarfakar mig och kånner
mig, Ebvad jag fitter eller upfiåv vet? tu
thet; tu forfiär minä tankar fjerran. Ebvad
jag gär eller ligger, fd djl tu omkring mig,
och fer alla minä vdgar; ty /?, thet av intet ovd uppå niine tungo
thet tu HErre
itke alt vetji. PC 139; r, 2. 3, 4. De upoffra fig helt och hållna til Hans tjenfl:;
ty deras vordnad for Honom år aldeles oinfkrånkt. De frambåra af glada
hjertan HErranom finom Gudi båneoffer, lof- och tack-offer. Deras lydnad
for den ftore Gudens befallningar år
utan förbehåll; de väga icke rådfråga
gamle Adam om de Ikola sora det eller
det. fom HErre n hudit. Verldenes fmicker och intagande dårfkaper få ej fcrleda dem; ry de fåga med David: Jag
hntav ju HErre the, fom tig hata och mig
fortryter om tbetn at the fig emot tig fåtta.
v. 2t. Nu herja de, at med bekymmer
vårda fin egen odådeliga f jäi, den da
forr få fkändeligen vårdllåfat, och hvars
forftfådflorått eller råtta foretråde de
ofta bortfålt for en litcn kottflig vålluft,
O 5
och

jag

;
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och tned fruktan ofta påminna fig Pauli
varning tili fina Corincher: Hvilken Guds
tempcl jbrderfvar bnnom /kali Cud forderfva ; ty Guds tempel ät\ helisi hvilket
J aren. i Cor. g: 17. Andteligen Far
ock naftan nu litt råtta ftålle i vå*r aktning. Det oföråndrade mennifkohjertat
är altid fin egen afgud, och täi inga andra bredevid fig, an dem, fom hjelpa
tili at uphoja oFs; men HErrans fruktan
har Aortat denna Dagon ned aF fitt högmods Fåte; 1 Sam. 5: g. få at åFven den
fattiga och förtryckta blifver et vårdigt
forcmål för defs kårlek.
,

,

Tredje Delen.
§.

16.

Nu fordrar ordningen, at betrakta
vår tredje huFvudpligt emot Gud, Fom
år at ålfka Honom, hvilken med Fkål
må kallas lifver och den råtta driFkraFren tili alla Guds barns görornål
och Företaganden; urom hvilken alla de
andra aro intet, ja en ftyggelfie För HErranöm. 1 Cor. 13: 1,2, 3. Huru hog och
vigtig(denna Fordran dr, viFar HErren nog
tydeligen i vår heliga Text, då Hän
ifager: Jag HErren dr tm Gud tn /kait
inga andra Gudar bafva för mig. Det år
rorande och aldcles intagande namu,
Fom FjelFver Jehovah, alla tingens Förfta urFprung, den Fjelfftåndiga, giFver
fi oCT
,
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fig i deffa orden då Hän fåger: Jag
nr tin Gud fom helr och hallit vill arbeta på ditc vål, och befordra din lyckfalighet; derföre fordrar jag ock af dig
med råtta, at du i dirr hjerta ej Had*
nar med ditt fortroende vid några andra ting i verlden, fom alla hafva.lin
uprinnelfe ifrån mig, och ftå helt och
hållna under min ftyrelfe och lydnad,
ucan kånner mig för den jag år, nemligen din fållhets enda uphof och befordrare, och derföre omfartar mig med
alt din kårlek, ofverlåmnar mig hela
ditt fortroende, och blifver i den narinalle forening med mig, fom år din
enda råtta falighet. Ack! detra år den
ftorfta pligten den aldraljufvafte, och
då den tages i hela lin vidd, naftan den
endafte, fom Gud fordrar af ofs; ty af
den flyta åfven alla de andra. Elotta
förnuftet leder ofs redan tydeligen tili
denna vår fkyldighet. Hvem kunne vi
ftå hos i Horre förbindelfe, ån den, af
hvilkom vi hafva alt, hvem bör hogre
ållkas ån det Högfta och fullkomligafte
goda, hvem år der nyttigare för ofs at
ålfka, ån den, fom ftyrer alla vara vågar, och ånteligen, hvem år det Ijufvare at ålfka, ån den, fom dageligen
öfverhopar ofs med vålgårningar v Derföre finnes ock denna pligten i Guds
ord på det aldradyrafte anbefak. Af uifends
,

,

,
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fende fådane befallningar anfore vi ailenaft hek få, de hufvudfakeligafte odi
rydeligalle. I Femre Mofe Boks 6;re Capitel ropar Mofes: Hor Ifr del! HErren
var Gud år en enig HErrs, och tn [kait
alfaa HErren tin Gud af allo hjerta af
eliö fjål-, af allo formågo, 5 Mol, B. 6:4,5.
och i famma boks t x te föreftåller Hän
faken mårkeligen i en fråga: Nn Ijrael
fåger Hän hvad åfkar HErren tin Gud
af tig, utan at tu jhaitfrukta HErren tin
Gud at tu vanårar i alla Hans vågar, och
NB. älfkar Hanoin-, och tjenar HErranom
tinoin Gud af allo hjerta-, och af allo fjål.
Cap. 11: 12. Låt ofs åfven, ålikade i
HErranom, hera den gråhäriga, och et
hundrade tio år gamla mannen jofus
teftarixente tili Ifraels menighet, då haa
nedlade litt Domare åmbete. Bevarer
fåger hän hevarer Edra fjdlar granneliga, at J bafven HErran Edar Gud kdr.
Jof. 23: 11. Men hvad gores ofs flera
vitrnen behof, då der ftora och himmelfka, ja det fannfårdiga vittnet fåtter
denna fanning aldeles mom alt tvifvelsmål med fitt mårkvårdiga fvar på den
lagklokas fråga o m der ftorfba budet i
lagen, då Hän fåger: Tu /kait alfka HErren tin Gud af alt titt hjerta och af allo
tine fjål och af ali tin båg Matth. 22:
37, 38. och lågger dårril, at juft detta
ir det ypperfta och (Ibrfta budet.
,

,
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Så tydelig, och få hogtideligen

an*

befalc, fom denna pligten år, bor jag

likvål dårvid anmårka, at kårlskens egen
natur år fådan, at den ej låter tvinga
fig. En egendoms Herre kan vål be«
faila fin flaf eller' lifegne, at göra det
eller något annat, fom hän vill, och
åfven tvinga honom tili alt hvad mojeligit år, åfven at ftålla fig fåfom hän
ålfkade fin Herre 5 men hän kan rned
ali fin magt ej formå eller truga honom,
at uprigtigt ålfka fig; därtil fordras helt
andra gninder. Således beror ock vår
kårlek tili Gud ingalunda blotr af Hans
befallningar; ty kårleken år en aldeles
orvungen fjålens böjelfe, at högakta
det goda, derfore år det ganflta angelåget at hår upfoka de kållor, hvarifrån
denna hjertats lifiiga verkan emot Gud
upkommer hos o Is. Vid nårmare imderfökning af denna vigtiga fak, blifva
vi fnart varfe tre hufvudgrunder tili
vår kårlek emot Gud; af hvilka tvenne
åro på Guds lida, men den tredje pä
vår egen. Den förfta, fom upväcker
vår kårlek tili Honom, åro otvifvelaktigt Hans ftora och oåndeiiga fullkomligheter, och i fynnerhet Hans godhet.
Menniflcohjerrat år få befkaffat, at det
fattar behag och kårlek tili de ring, hos
hvilka vi blifve varfe några fullkomligheter.
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hcrer. Et vackert anfigte inrager ofs,

en täck blomma behagar ofs, och en
Mig befkrifning om en prågtig luftgård
rörer ofs 5 Ikulle da icke Gud der aldra-

fuilkomligafte våfendet förtjufa vårt hjerta, da vi allenaft rårr låra kanna Honom?
Hela naturen talar för ofs uttryckeligea.
om fin måftares visdom och allmagt;
få at vi måfte utbrifta med David och
fåga; Vår HErre år ffor, och fior år Hans
magt och thet år ohegripeligit huru Hän
vegerar. Pf. 147; 5. Men det år i fynnerhet godheten, fom intager ofs: den
lyfer ofver alt nti Hans undransvårda
förforg för alla fina fkapade ting, för
den uilas föda, och det minfta kräkets
underhåll, fåfom David yrterligare bekånner i fammaPfalm; HErren upråtter
the elanda. Hän gifver bofknpenom fitt foder, tbem nnga korponien fom ropa tili
Honom v. 6, 9. och derföre rörd af
kårleksfull vordnad upmuntrar fig och
andra tili denna vålgorande Gudens lof,
och fåger: Sjnnger til Jkiftes HEvrnnom
och lojver vår Gud med harpo, v, 7. Men
ingenfiådes fynes denna Guds allmånna
godhet hafva få intagit honom, fom i
den 136 Pfalmen, dår hän upråknar
HErrans ftora under, och fjunger 26
färOvilta gångor, at Hans godhet vnvar
svinnerliga. Pf. 136, Den år ock i fanning få ftor, at hvar och en, fom kinner den, ci annat kan, ån ålfka Honom.
,
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Den andra kallan, hvanitur vår kårlek emot Honom hårflyter år imångden af Hans otaliga ofs bevifta vålgårningår fåfom verkningar och påfölgder af Hans nyfs orntalta godhet. De
grymmafte djurens vildhet tåmjas med
vålgårningar, och de ledas lika fom
med en naturlig drift, at ålfka lina vålgorare. Skulle då mennifkan, det fprnuftiga våfendetj icke ledas at ålfka lin
Gud? Hennes begrep aro många: alt
hvad hon hafver njuter . eller onlkar
fig, tilldelas henne af den vSlgörande
Guden. Hans vålgårningar aro få ffora och mångfalliga, at man fvårligen
kari föreftålla fig någon mennifka få
vild och obevekelig, fom ej bögdes at
ålfka Honom, allenafi: hon kånde rått
Hans godhet och ömma hjertelag emot
fig, hvarmed Han många tufende gångor famlat glödande kohl på lina ovånners hufvud. Hans vånner kanna dem,
faft de aldrig hinna alla kannas; derfore lågar ock kårleken i deras hjertan emot Honom; få at de ofta iitbrifta
med David, och fåga: Hjerteliga kar
hafver jag tig, HErre min ftarkbet, HEr*
>'s min klippa
min fargj min For/offhre,
inin Gud, min trö/i, then jag viig vid hålkr: min fkåld och mins faligbets horn> oeb
mitt befydd. Pf. i§: 2, 3.
,
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Den tredje grundorfaken, fom m5«
he formå ofs, at ålfka Gud, är på vår
lida, ooh beftår i hela vårt våfendes och
vålfårds beroende uraf Gud. Af Honotn
hafve vi, at vt aro och hv a J vi aro,
Vålgårningar böja vål alrid vårt hjerta
tili kärlek; men deras intryck hos ofs
blifvcr olika, alt fom de aro ofs mera
eller mindre oumgångelige. Kunna vi
umbåra dem, år deras vårkan mindre;
men åro vi i fådant tillfiånd at hela
vår vålfärd år fdriorad utom dem, få
de et mängdubbelt vårde hos ofs. Ack!
hvad åre vi dock utan Gud? Et intet,
och om vi ånn vore tili; få måfte vi
ju i et ognabiick förgås utan Honom,
Men, fäger du, fjålen år ju ododelig:
Jag fvarar, låt den vara, hvad år den
då? En fyndatrål, en farans fånge, och
en afgrunds brand i alla evighet. Ack!
jåmmer öfver ail jåmmer! ty utan JFJu
jag forderfvas utan JEfu nådefken, dr
mig alt tili ångjl och viebn. I noden får
vålgårningen forft fin råtta ftåmpel; fåg
då! o mennifka, buru hogt vårde bor
icke den godhet få, fom bevifes af Gud
emot få ulia, olyckeliga och ovårdiga?
Månn få hårdt, få vildt hjerta kunna
finnas i et mennifkobrofl:, fom icke (kulle
itåndas at ålfka fin i ali ring vålgorande
Gud och förbarmande Frålfare? Af delfa
tre kållor fiyter kårleken tili vår Gud.
,

,
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Men det år ånnu nödlgr, ar nårmare betrakta denna var d}ra pligt i anfeende tili fin art och befkafFenhVc. Kårleken i gemcn år inret annat, an et bcgår, och en Ijålens bevxkelfe, fom upkommer hos ofs af der fullkornliga, af
der goda" och för o(s nl! var lyci-falighets befråmjande oumgårigeliga, når vi
kanna det, och åio i hopp el tr viishec
om at. kuuna begpgna ois sf det famma.
Af der, lom nyligen fades om
kårlekcns uphof, finna vi låtteligen at
om det fulikomliga, der goda och fcr
vår ly kfaligbct öurngångeligå tråffas pi
et ftålle, elk-r i er och farhrriå våtende,
måfte kårleken blifva fom ftörit; och
at vår Gud och eviga Förbarmare år
den enda i verlden, fom under et fädanr namn af ofs igenkånnes. J anfeende hvartill Gud åfven rned råtta rordrar af ofs, ar vi fkola ållka Honom
öfver ali ting, eller mera ån något annar i hela verlden. Sadan f örefiålles ofs
ock denna dyra pligten i hela den heliga Skrift. Når der heter i vår rexr:
'Ja fkult inga ånära Cnicinr bajva jdtnte
ffig-, år juit icke meningen den: Du
ftalt icke åifka någor annat i verlden
ån mig; ry vi finna åfven fullkomligheter och vålgerhingar annoiftåciesj ehurn de ällefamans åro af honcm ccb tge~
nam
Horn. F. Vul, UI, St. 2.
I?
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nom Honom, Rom: n: 36, Uran Hän
vill fåga: tu fkall inter ålfka någon ting
få högr fom mig ellet halla det jåmngodt och lika med mig. Du må vål
alika det fullkomllga, det goda och nyttiga; dia nåfla, dina yånner och dina
valgorare må vål få ett rum i din ackt
ning och kårlek i die hjerta ; men vet,
at det fråmfta rummet dat tillkomer mig
,

allena; våga dig derfåre aldrigj at fåtta
något ting i bredde med mig. Så förklarade Gud fjelf detta hiidet på nåft förrut an for da ftål le: Tu [kait ålfka Herren tin
Gud af allo hjerta af aIIo fjål af alla Jormapa det år öfver ali ting. 5 M, B. 6: 5.
Och vär dyrafte Frålfare JEfus åberopar
fig rydeligen i famtalet med den fkrifrlårda famma lagens rum då Hän fåger:
,

,

,

‘i

,

Thet ypperfta af ali budorden år tbetta
Hor jffrael! Herren vär Gud år nllena
Herre. Och tu [kait ålfka tin Herra Gud
af alt titt hjerta och af allo tine fjål-, och
af allo tin håg och af allo tine magt.
Tbetta år thet ypperfta hiidet Marc; 12:
29, 30. Hvarpå Hän i der följande
fordrar nåftans kårlek, och förutfårter
måttftåcken dårtill, nemligen en ordenrelig kårlek tili o(s fjelfva. Mofes made
våcka upp det folvande folker, då hän
ville intryeka denna pligren i deras hjerta och ropar derfere Hor jffrae!. Ack!
at Zions våckrare ville ån i dag flirigt
våcka
:

,

,
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at taga vara på
denna fin ftörfta, fin gladafte piigt, och

vacka defs inbyggare,

foreftålla Gud fäfom den aldra ålfkans
vårdafle, och det inter med dundrande
ord, uran fjclf intagne dåraf med hjerrats ömma fpråk, och med den af Guds
kårlek upeldade Johannes ofta tilltala fina åhörare: minc karefte! Gud Sr fjelf
kårleken Åck! älfkom da Honom y ty dian
hafver förji Sljlat ojs. i. Joh. 4: 7, 8> 19.
,

§•

J-

:

Det gifves vai menniikor, fom i fin
blindhet hvarken kånna hogden af denna fin fkyldighet emot Gud, eller fit eget hjerta, och hvarvid det fåftat fig> och
kunna derfore fåga med den af JEfu få
omt fokta, och ålfkade rika ynglingen:
detti7 bajver jag alt hallit ntnj min ungdom; Marc. 10; 20. ehuru de nåppeligen
ånnu låmnat honom det aldramintta af
fin kårlek. Men andra rorde hafva mera fkål, at med ångilan och oro öfver
fin kårlekslöshet emot Gud fora en bitter klagan dårofver, huru cmojeligit det
vill vara for dem, at i fit hogmodiga
kjöttfligt linnade och fåfångeliga hjerta
gifva fin milda Skapare och Aterlöfare
fit råtra och tillbörliga ftålle; ty det
blifver altid för ofs arma, och genom
fynden i grund fördcrfvade mennifkor
en få oryggelig, fom högft beklagelig
fanning, hvilken Apoftelcn Paulus anfö,

P
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rer i 4 Cor. 3, v. 5. nemligen: at viicke
ero båqvåmhge af o/s fjdjvom något godt
tanka en gång, ån mindre fullkornligen.
göra, Jå/oat af ojs fjelfvom, och alclratninft upfylla denna vår aldi-ahögfta pligt
emot vår (sud, fom i Hans fullkomliga
råtrfårdighet' ej tål den minfta afpi utning. Frågan blifver då: Huru flkall
detta for oCs arma fyndare blifva möjeligir? hvilken fråga af hela Guds lag
ej kan befvaras, och måfte uran någon
kundfkap om förfoningen förfåtta ofs i
yrterfta villrådighet och forrviflan; Men
når vi låfa hvad vår dyrafte FrålCare
fåger: Jag år komtnen att i fyndares ftål*
le fuUborda lagen, Mar. $. 17 och hvad
Propheten intyjrar, at Han år fargad
och jlagenfor
för vara mzisgåmingar
vara fyrder fkull, Ef. 53. 5. och hvad
Apoftelen Paulus anförer, då han förut
vift, at intet kjbtt kan af lagfens gåmingar varda rättfärdigt, nemlio-en, at vi
v irda råttfdrdige ittan forjkyllan af Guds
niidy genom dm forlo/sning, fom i Jeftt
Chviflo fkedd år, Rom. 3: 20, 24. och at
den flcall med en lefvande tro anammas,
Job. 3: tj hvarigenom vi blifva födde
på nytt, v. 3. och få ett nytt bjerta och
en ny anda, ocb blifva ett jådant folk, fom
i Herrans bud vandra, och. Hans rätter
lialla och derefter gåra, Hef. 36: 26, 27.
hvaribland kårleken dll Gud år det flörita
,
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fta af alla bud; jag fåger, når vi alt
detta rårteligen fatte, då. förft få vi ofs
ett råtr begrep dårom, huru denna pligC
blifver för o{s Chriftnamöjelig. Nemligen, at vi förft för Jefu fkull i omvåndelfen få en fullkomlig förlåtelfe för
vår förra kårlekslöshet emot Gud, för
det andra, at vi i denna nya födelfen
få ny hog och nya krafter tili at uprigtigt ålfka Hononi, fom förft få högt
ålfkat o(s, raen för det tredje, at denna vår kårlek emot Gud likvål, ehuru
uprigtig och råttfkaffens den år, aldrig
hår i fvagheten kan blifva fullkomlig,
eller fådan fom den verkeligen bör vara; och at en rått och lefvande Chriften derföre för det f jerde dageligen infinner fig vid famma liffens kalla, dår
han förfta gången blef rengjord.
§.

20.

Da nu alt för många gifvas åfven i
chriftenheten fom låga ej allenaft för
andra mennifkor, utan ock för fiit
20.
famvete: Jag ålfkar Gud-, 1 Joh.
och likvål åro ljugare: fynes angelågenheten af denna pligt åfven kråfva af
mig, at upgifva för eder minä Ahörare, hvars vålfård ligger mig få ömt om
hjertat, några enkla och tydeliga kånnetecken, hvaraf en och hvar af eder, fom
ej med öpna ögon viii förftöra' fitt eviga vål, må oied fåkerhet kunna fluta,
P 3
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han verkeligen ålfkar Gud, eller

ock inrer. Dc kunna anföras många;

men jag fkall bjuda tili at upföka af
kårlekens egen natur allenaft några få,
och af dem fådana, af hvilka. du
nilka vid minfta eftenanka fkall. kunna
domma dig fjelf. Så fnart vi fattat kirlek for någodt ting, år det vifst, at vår
tanka girna viftas dår; ty at ålfka och
förgåta år en orimmelighet för mennifko-hjertat, och denna. vår tanka vid
der ålfkade tinget år ingalunda någon
kali foreftållning, utan en liflig, en glådande hogkomft af det ålfkade. Vår
dyrafte Frålfare uttrycker ganfka ftarkt
och kort denna tanka, då Han fåger:
Dår eder fkatt är dår blifver ock cdart
hjerta. Luc. 12 34. Och derra år nu
o! mennifka det förfta profvet af din
tili din Gud. Hvar c viftas du
mäftedels med dina tankar ? Ar det hos
dig fjelf, at betrakta dina egna fullkomligheter, at uphöja din egen åra, och
at upföka medel, at trarapa dem ned
fom ftå dina affigter i vågen? efterfinna litet hvartut dina tankar likfom fjelfmant falla vid någon ledighet ifrån dina åmbets och arbets bekymmer: löpa
de likfosn ovetandes ofta bort tili denna, vei-ldenes ogodelar, at antingen föka
dem, eller fågna fig ofver> dem, eller
ock at föria öfver någon timad eller
ho,

:
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hotande förluft, leker din hog på alle-

handa fiagsXinliga nojen och vållufter j
få år det beklageligen fant, at Guds
kårlek ej bor i dit hjerta; ty få fåger
den i JEfu egen (kola upammade och
af Hans kårlek få bnnnande Apoftelen
Johannes: Den der äifkar verldena, nemligen, kottfens begärelfe, och Sgonens begårelfe, ocb et hugfärdigt lefverne i bonom
Sr icke Fadrens kårlek. i. Joh. 2: 15,' 16.
Men viftas du ofta hos din Gud med
ditt hjerta, få at du med David håller
det för et kbfteligit ting at om tnorgonen
jorkunna Herrans nåd-, och om aftonen Hans
ftmningy Pf 92: 2,3, och kan fåga med
honom Tin ord ero viinoin mun fotare
en hannog: Herre iag tanker om nattena
på titt namn, ocb bäuer tin lag; Pf. 119
103, 55. få år detvisft, at Guds kårlek bor dår. Det andra profvet, hvaraf vi kunna fluta om vi ålfka Honom,
och hvaraf åfven andra ofta kunna finna det, år, om vi gårna och ofta tala
med andra mennifkor om Honom, och'
med fågnad hora andra beprifa Hen*ans
fiora verk. Jag förftår hår intet lärda
och ofta konftiga famtal i falighets låran, fom blott anftållas, at antingen oka
en utom hjertat blifvande bokftafvelig
och död kundfkap, eller ock at fkryta
af fin lårdom, icke eller några i ftårre
eller mindre fammankomfter haline ordenP 4
,
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denteliga fal eller predikningar, ufari
dem, fom af et rill GuJ uplyftat hjerta
fke tillfilligt vis ooh orviinget: Hcrren Jedis f jelf råcker ofs denna profftenen i hånderna och må(te den derfore vara aldeles pålirelig; r y få fåger
Hari Der bjer?at me.l futlt Jr, deraf tn.
Inr ntithwT, En qnd mennifka bar goät
fram af bjerhms g-od.i fatabur och en nnd
tnotrvifkn bar ondt f-am af en ond fatabur,
Mit. i?.i 34, 35. Detta befiyrker åfven
forFarenheten. En, fom år kir i något, våndcr fnart talet Pumgånge med
andra hålft dem man cj fruktar fore, åt
den fidan dit defs hjerra ltitar, man hor
talas dårom och om nåo-on afryttiirig fker genom annac tai, år man
åndock fnart rillbaka i fammi kira åmne. Hiraf kari man lått Uuta; men
man kan ej gora der uran at i hogfia
mltro heklagi de flefia vår tids Chriftnas iskällä hjerra emot fin Gud och Skabva 1 tankar man må gora fig om
vår ChriMenJom då manTi de mafia
vira fäm< i ler pi
veckor knapt
hV de bl/i:t vip ler tali nio-ot om
Gtrd, elhr til 1 egen och andras upbyggelfe; men fi n:r dlremor floda urur
deras minnar ederoch fvordomar, lkcmdeliga fdrtal enot naftan, och de ftyggafie Idrrfårdigheter, media fior framgtng.', at många cåfli med hvarannan
,
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om företrådet i der onda, och de b'fh,
de frommafte i fål fkapet, fom ej fjelfva vilja fmurfa fina låppar med Gudlösberer, vifa fig dock af air fådanc hjerteligen o vara roade. Ack! dömmer fjelf
rnina Ähörare, huru långt borta målte
icke Guds kårlek vara ifrån fådana
hjertan, och hvad gmfveliga draka boningar lara icke de vara, dar ogudaktigheren få ömnogr rinner öfver alla
briddar. Men jag beder eder for jEfu namns /kuli, dömmer icke fä mycket andra, men dömmer eder fjelfva.
Når vi, ålfkade i Herranom! komma i
miftning af det, fom vi ålfkar, förordfakar der alrid en fmårta hos ofs, och
våra vånners horrgång fårar ofs. Når
Judarna fago JEhim ftå vid Lazari graf
och gråra, gjorde de diraf den flutfats;
Si huvit kår bnde hmi hanoin Joh. n.
och der blifver heh vifsr at den,
fom uran någon kånning af forg mifier
någor, bar ingalunda ålfkat der famrna.
Hår få vi igen der tredje profvcr Det
bånder ofra ar de rrogna, (om ahid
hafva fin luft i Herranom, antingen genom brydfamma och rråena lekamliga
göromäl, eller onytriga fålfkapev blifva hindrade i'VSn (irc vanliga förrrogna
umgange med fin Gud, dä kanna de
oha en långran efrer den, fom deras
f jäi kår hade, och er (lags qval, fom
P S
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vi annors kalla långfamhet, och gå med
Maria, och föka fin JEfum förjande.
Luc. n: 48. Srundoa-f hånder ock det,
at Herren Gud, fedari Han en rid med
fin ljufva nårvarelfe gladt lina barn-.,
gömmer bort fig för dem; få ar de
fakna Hans hugfvalelfe och tröft i f jålen, Hans himmelfka' virma i fir hjerta. De kanna ino;en kraft i bönen, de
få inrec fvar på fina fuckningar,- der de
dock ofrä en lång tid bort åt plågat få
hugna fig af. Da upgår hos dcm ert
deforge moln, och en ångflan
ras hjerra. Så bekymmerfamt fom nii
ak derta af for de rrognaj få blifver
der liicvål et ofvfkeligit prof af deras
kårlek til fin Gud; då dåremot andra
hvarken kanna någon faknad eller forg
hos fig, faft- de ofta på långre eller
kortare tider knapt komma i hog Honom. Stålie fig nu minä åhörare åter
efter denna anvifning på prof; få ikola
vifst en del (gifve Gud! ar de ej voro
ak for många) biifva varfe, at de med
ali inbildning om fin Gudaktighet ånnu aldrig ålfkat Gud; och några fökande och förjande fjalar fkola få den tröft,
at deras forg och faknad år der giadafte bevis för dem dårtil, at de ånnu ålfka fin faknade Fralfare. Åndreligen
blifver det fjerde ofvikeliga kinnemår*
ket tili vår kårlek emot "Gud den upng-
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rigtiga åhåga, och det alfvarliga bemödande vi tnårka hos ofs, at lyda Hans
bud, och i ali ting vara Honom tili viljes. Detta prof taga vi åfven helt och
hiilet utur vär dyrafte Frålfares j.Efu
egen mun; ty få fade Han i lit fidfta
famtal med iina lårjungar nåft för (in
död: Den mig ilfknr, han vnrder hallandes min srd ; iiien dcn mig icke ålfkar
hnn håller icke min ord. Joh. 14: 23/24.
Och en annan gång i famma famtal:
Om y hallen min bud; [a hlifven J i minom kärlek. Cap. 15: 10. Sadan år ock
kårlekens råtta art och natur. År det
någon, forn vi i vårt hjerta ålfka och
hogakta (ty kårleken hafver altid en
hogaktning med fig) få vinlågga vi ofs
yifst, at i ali ting vara honom tili viljes; vi fe på hans ögon, vi taga vara på
hans åtbörder, och mårka om vi dåraf
kunde urleta hvad han åftundade, ochom
vi dåraf förftå hvad han viii, vånta vi
ingalunda på hans befallningar, utan
föka heldre få mycket hos ofs ftår, at
förekomma honom, och det år hårvid
mårkeligit, at åfven de fvårafte goromål och de befvårligafte foretaganden
blifva genom c kårleken helt låtta och
behageliga. Ålfkade Åhorare ! Jag ville, at J rått efterfinnaden oek anmårkten detta. Den Chriftna Religionens befpottare, forn bo midt ibland ofs, och
,

in-

•fy

]

22S

[

ingalunda altid aro de minft anfedda i
Samhållet, liota % allmånt därvid, at
den Chriftna låran begårar af ofs omojeligherer, ooh jag medger, at defs fordringar åro fådana for garala Adam, det
är for deras hjerta, där hän ånnu intager hogfåtet; och jag foreMlier mig
denna deras klagan icke annorlunda, ån
en lar och hogiös tjenares knor, ar defs
husbonde begärer af honom omojeligheter,då den viliiga, fom fattar kårlek for
lin husbonde, gör air med ftorfta noje,
Och juft hår år nykelen tili denna gåta. Så aniåg den kåra Johannes denna lak, då hän fade; Det är kärleken
tili Cjud at vi bällorn Hans hud\ i. joh.
5 och mårkom hvad hän fåger mera,
och Hans hud aro icke fvdr. Genom kärleken tili Honom blifva Hans bud hek
låtta och behageliga; få at vi kunna,
under det andra kiaga at man fordrar
for mycket, fjunga med David och fåSt jag älfkar tina bejallningar Hevre.
böjer mit hjerta efter tina rätter altid och evinnerliga. Pf. 119: 159, 112.
Men yi mäfle liira ofs 15s ifrän et få
behageligir åmne, och Ikynda ofs, at i
,
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Berrakta vår fidfta hufvud pligt

emo*

Gud nemliger*, at fortråjia uppå

Honam.
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§. 21.

Nar vi ålfkade i Herranom för ef? alla ofs Guds ftora egenfkaper och fullkömligheter, i fynnerhet Hans oånde«
liga vishet, alhnagt, alleftådes nåfvarelfe och outfågeliga godher emot mennifko flågtec i gemen, och de trogna i
fynnerher, kanna vi af alt detta redan
hos ofs den kraftigafte och gladalte upmuntran och forbindeife, at fortröfta uppå
en fådan Gud. Sjelfva vår text, eller
det förfta budet i Herrans lag pålågger
ofs ock denna pligt rått alfvarligen* ty
då Herren {åger: Jag år tm <Jud, år
det få mycket fagt: O! mennifka, du
kan trygt lita dårpå, at jag år aldeles
en fådan Gud, fom både fer och vet
alt hvad dig likar; jag kinner ock alla
.utvågar och medel tili at hjelpa dig,
och ingen ting år for mig omöjeligit
men du bör ock dårjåmte vara dårom
aldeles öfvertygad, at jag år Din Gud
och vålgörare, fom bår et 6mt hjerta
för dig och viii vara din hjelpare och
dit förfvar både i tid och evighet; derföre rillkommer dig ock, at halla mig
för det jag år, och kafta ali din omfonr
på mig allena, och tag dig vål tili yava, at du ingalunda gor dig några anåra.
GuJiir, och förliter dig antingen på diafjelf, eller på dina vånner, eller ågode"
hv} ty defsa alla aro inga fådana Gudar
-

*

•
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dar eller hjelpare fom du kan fåtta i
bredde eller jåmförelfe med mig. Och
utom detta finnes denna pligren åfven
på ganfka många ilällen i den heliga
Skrift uttrykeligen anbefalt; Jag vill ailenaft naruna några få. Konung David
befaller ofs forft at befinna, burn Herra
■fbrer lina underhga y Ff. 4: 4, 6. och fåger fedan Offrer rdttfärdigbet och tri•
Jicr tippa Herran. Och i Pfalmen den 27
upmuntrar Hän fig fjelf, och andra
trogna dårtill, och fäger: Far trbft och
ofårfdrad och förbida Herran. Pf. 27: 14,
Sa lårde den vifa mannen i fxna ordfpråk;
Fbrhida Herran ; Hän j.kali hjelpa tig.
Ordfpr. 20: 22. Och Propheten Efaias uti
fin loffång: Fbrlater eder uppä Herran evinnevliga; ty HErren nr en klippa evinner
liga. Ef 26: 4. Och hvad år det at vara utan hopp och fortröftan på Gud|
det år at vara aldeles utan Gud sty få
fkrifver Apoftelen Paulus om de Ephefer, få långe de voro hedningar att
de, intct hopp bajvande voro utan Gud i
verldene: Ephef. 2; 12. Dåremot prifas
de med råtra for faliga, fom tröftade
på HErran, då Konung David utbriflet
i della ord: HErrans vrede [kali fnart k>
gynna at hr anna men falige aro alle the,
fom tvofta på honom, Pf. 2 12. och på et
annat Etalle: HErre Zebaoth fåli år den
mennifka fom fig fbrlater ufpå tig. Pfil
]
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Men hvarföre fkulle jag uppehålålfkade Ahörare ! långre med
bevifande af en fak, den jag ver, atc
nåppeligen någon af eder nekar. Jag
har likvål icke fått gå denna pligren
rr.era lått forbi an de andra man erkånner den ofta nog orvunger, då egenteliga (“illfallet icke år inne, på hvilken den
bör bevifa fin kraft.; men blifver dåremot nog fvigrande då den kommer på
prof; derföre bör den i vår öfvertygelfe vara bygd uppå ofvikeliga grunder; få ar vi i nödcnes tid kuuna upmuntra vårr klena hopp, och fåga: lå
den eland e ropadc, bbrde bonom Herren
ocb halp bonom utur ali hans nbd. Sali år
den, fom trbjlar uppå Honom. De rike
(kola torftiga vara ocb hungra men de
fom HEiran foka bafva ingen hrift på
nogot godt. P£ 34; 7, 9.
13.

la eder,

■

,

,

*
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§• 22.

Nu vill det blifva nödigt för ofs, at
rårmare forklara denna fak, och gifva
eder tydeliga begrep ora vidden och befkaffenheten af denna phgt. Når man
talar ora förrröftan i gemen, fåger ofs
en fund eftertanka, at den år en tillfridsftållelfe eller et noje i vår fjål, fom upkommer hos ofs öfver något godt, fom
vi med någon vifshet fe ofs kunna erhalla. Så långe vi icke fe någon möjelighet, at vinna det goda vi önfka,
kan
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fcan 1-varken hopp eller förrröftan finna rum hos ofs, ucan dår råder idel
qval och förtviiian; men få fnarr vi mårka någon möjelighet, at ernå det önfkade goda, eller undgå et hotande ondr;
få upgår åfven et hopp i vart hjerra:
Ju ftorre denna möjeligheren vifar %
för ots, ju ftorre bliver oek ftraxt*vårt
hopp, och tvertom; hvarar tydeligen

fes, at fbrtröftan år inter annat, ån det
högftå hopp om det önfkade goda. Låmpa vi Dii detra allmånna begrepet tili
det hopp och den fbrtröftan, ib m blifver vår Chrifteliga pligt emot Gud; få
år den intet annat ån den trygghet, hvarmed vi helr och hållna öfVerlämna ofs
och vårt vål i tid och evighct i den ale
jådande Gudens hinder, med förfåkran
at han, ehuru det ofra för ofs fynes hårdt
och obegripeligit intet annat gör och
låter ofs hånda, ån det, fom ofs år
gagneligit och godt både hår i tiden och
förnårnligaft i evigheren. Nödvåndigheten för ofs arma mennifkor af et fa«
dant hopp tili Gud vifar fig dageligen.
Vi vandra hår i en jåmmerdal, uår plågor och olyekor möta ofs dageligen., litan at vi kunna förutfe dem, eller med
ali vår förfigtighet afböja. Af uppenbarelfen åro vi
dårom, at
en oåndelig evighet möter ofs i döden,
dår efter ali vår förtjenft intet annat
föj

4
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foreftår, ån en brånnande plåga; hvad
år hår då ar göra? om vi icke vilja
handia aldeles fåfom dårar, och blindtvis ftörra ofs i elånde, ellei' med en for*
ik råckelig förtvifian eka våra plågorj
blifver ju för ofs i hogfta matto oumgingeligir, at fråga efter; hvem år det
clock, fom ftyrer alt detta? foka forfoning med honom, och taga vår tillfiygt
imder Hans vingars fkugga; Ty vi måfte bekånna med en David, och fäga,
Om HErren icke med ofs vore, når mennifkor, och åfven olyekor fig anot ofs jättja ;få upfvolge the ofs lefvande få fordrånckte ojs vattu ftråmmar ginge ofver
våra fjälar. Pf. 124: 2,3, 4. Mea
det kommer fornåmligaft dårpå an, hvad
grund detta vårt hopp och förtröftau
tili Gud hvilar uppå. Ar den faft och
oryggelig; få blifver åfven vårt hopp
faft; men år guinden fvigtande, blifver
åfven hoppet fådant. Gnmdvalen tili
detta vårt hopp blifver utan tvifvel ingen annan, ån den forfåkran vi Junina
hafva innom ofs dårom, at Gud verkeligen noga vårdar fig om mennifkorna,
och i fall det år viflt, at Pian ock verkeligen både vihi och kan befordra detas fanfkylliga båfta.
Hvad kan m erä
ofvertyga ois om Guds noga ftyrelfe
med mennifkorna, ån vår dyraftg Frål,

,
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fares cgen hcliga Torlåkran, at Gud fjelf
åfven klåder gr dfet pa markene, hvilket
dck i dag ftär, och t movgon kafias i ug.
nen; Mar. 6: 30. hvaraf vi med ali tryghet kunna göra Tamma llutfats Tom hän,
ncmligen ora nu få Iker, hvilket är aideles Tall och oryggeligit, fkulle Hankki
mycket nur gSra tbet ofs, Tom likvål vilja vara Tå klentrogna. Och huru underligen Herren fbder Toglarna under Hirnmelen, och -alla andra lefvande djur;
hvad fkulle Hän icke mycket mera gora thec oTs, Tom aro mycket mera an tbetf
v. 26. Vi må väl med viTshet tro, at
inter något ting hånder i verlden af
en liump eller blind lycka, uran at det
år HErren alena, Tom i fin vishet och
allmngt ftyrer alt. Sådan foreftålles Gud
oTs igenom hela Bibelen; ty i Homm lefvr>m vi
vhroms och hnfvnm vår varelfe,
Apoft. Gårn. 17: 28. Det Tunnos vål
fritånkare redan i Tordna tider, Tom
Tade Herren varder hvarken godt elkr ondt gorandes ; Zeph. 1: 12. men
Hän tål ingalunda, at mennilkorna Tå
rråda Hans llyrelTe och åra för når.,
uran kallar dem Tachna /om ånnu ligga
på fin dragg och 10. var hemfoka dem. Vi- .
dare kommer det egenteligen dårpå an,
om hän bsde vill och kan göra menmlkor godt. DclTa Tanningar hämta
fin
,

,

,

:

,

,

4

]

235

4

[

fin fullkomliga ftyrka ifrån de här ofvanföre i förfta delen bevifta Guds Itora
egenfkaper. Skulle Hän ej vilja, iom
år fjelfva godheren? Skulle Hän ej kuuna, fbm år den vifafte, och dårjåmte Allsmågtig? Vi få ej långre tid, atranfaka defsa oryggeliga hoppers floder for de trogna; men jag kan dock icke afhålla mig,
at anföra en bekant, men riliika ganlka
ofyertygande håndelfe, fom befknfves i
Mac. g:, den jag aldrig utan glådje- rorelfe kan tanka på. En Speteifk maa
kommer til jEfum, och fnger tili Honom bedjande; Hevre vilt tu, Jå karttu
gora nig renan j hvärpå JEfiis liraxt rakte ut fin vålfignade Allmagts hand och
Tade; Jag viti, var ien M at, g: 2, 3.
Hår hafver du, vill hau fäga, det tullkomligafle bevis i handeina om båda
tvä, i det Hän gjorde honcm 1 famma
fumden helbregda Eiuru mången bekymrad fjål har icke alt ifrån den tiderTfådr vederqvåcka lit ofta nog klena
hopp med detta aldrafölafte orclec utur
JEfu mun: Jag viti Jag viti du må
tryggc lita dårpåj Jag kan ock i min Allmagt gora alt hvad jag vill. Men vifsheten;om defsa grundvalar håmras ingalunda
hos de trogna allenaft af Guds ord, och
hans dår uppenbarade egenfkaperj den
beftyrkes ock mårkcligen, och gorcs likaQ. 2
,
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kafom lefvande i vår fjål genom egen
och andras forfarenhet. När fyndaren
i lin fjåla' nöd, då honom om troft värit ftorångflan, vederfarits med Apoftelen Paulo harmbertigbct 1. Tim. x: 16, t5,
och hän fått en förfåkran i lin fjål om'
barnalkapct, då kan hän med rrygghet
och af egen erfarenhet fåga: Ack! det
år et faft ord, fom man kan både lefva
och do uppå, at JEfus forbarmar fig ofver fyndare. Hän fer då tillbaka på iin
förra fynda vandel; få blifver hän dervid
flraxt varis Guds långmodighets rikedomar. Stiger hän några fteg fram uti fin
lefnad med vakande och upmärkfamma
ögonj få hämtar hän dageliga prof af
Guds godhet emot fig, fom akid rner
och mer ftyrker defs vaklande hopp.
Men vandringsmannen låter icke denna
fak allena bcro uppå fin egen erfarenhet. Hän låfer med ftorfta noje i Bibelen och andra vakra böcker, huru Gud
i alla tider gjordt fina barn godt, och
hulpit dem utur nåden: Hän hör gårna
andra Guds barn fårtålja for fig huru
den Adsmdgtige bafver gjordt magtig ting
med dem. Luc. 1; 49. Af alt fådant
upeldas de trognas hopp \ få at de upmuntra fig inbordes med en Paulo, hvilkens forrröftan blef, af de många exempel af Guds barn i gamla teftamentet,
,

.
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fom genom trona fegrat ofver alla Tvårigheter, dem hän nyfs Torut hade anTördt, helt brinnande, och Tåga med
hpnom: Efter vi nu bafve om o/s en Jå
lät ofs med tålnmod
ftor hop med vitne
lopa i den kamp fom o/s forelagd dr.
Ebr. 12: 1. Och med Tamma Apoftel
med et flags hjeltemod i tjrone Tlga: Efter vi nu Jådant hopp bajve åre vi mycket
driftige
-

-

,

,

'

.

23.
Men härvid blifver icke mindre angelåget at forklara, hvilka de aro, Tom
kunna rårteligen iaktraga denna fin pligc
emot fin Gud. De ogudakriga åro an»
tingen aldelcs litan fortroftan, eller gora de fig allenaft et falfkt hopp. De Tka i nodenes tid gemenligen fina egna
Gudar, de lita på fina egna.goda anftalter, de trofta på fin inbillade dygd och
befkedlighet, de råkna pu fina vånner
och gynnare och tilbedja guldkalfven
verldenes förgångeliga rikedomar: Dem
knäfalla de fore, och boja fig f åre och läjä: Fr alfa ofs; ty f dren vara Gudar;
ET. 44: 17. ehuru HErren uttryckeligen
ropar ve 6fver fådana, och Tåger; Eorhannad är den man fom jor/åter fig tippi
mennifko, och jätter. kått eller något annat utom Gud, fig tili arm
och viher
med
3
§•

,

,

,

,

,
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hjertn ifrä HErranom. Jer.

4

wed (it
17 :j,
Sådana kuona aldrig efter Frålfarens egen utfago tjena tvä berrar Mar. 6: 24,
ehvad de ock tala om honom, för at
inret aldeles vifa fig olika rårra Chrifrna,
Och hvad hjelper det dem, om de ock
i er blindt fårlirande pä Guds allrriånna
godher, eller på fin egen urvårtes erbara vandel, gjorde några anfpråk på Guds
hjelp? Så långe de intet ingåtr i Nå.
denes ordning, orenom hvilken allena
den ofver fynden fortornade Guden kan
blidkas, men aldrig annorlunda; blifva de
for Gudi intet annat an agnar, dem olycksftormen hortfbrev ; pf. i: 4. ty få
heter dec med rårra: De ogudaktigas ogon :
fkola jårfmåckta, ocb fkola icke undkomma
kuntia ; ty der af hopp (kali fela der/is f jäi,
Jobs tr: 20'Derfore fåger David: Hvad de
ogudakti?e garna vilja, det blifver om intet
Pf 112 10. ocb Apoftelen Paulus uttrykeligen, ai de intet hopp bafva, 1. Thef 4: 13.
och få mycket mindre någon fortroftning. Det år fåledes alien aft de råtta
trogna, fom kurina iakttaga denna fin
dyra och faliga pligt, at förtröfta uppå
HErran. Det år i fjelfva upvåckelfen,
hvarefr. Gud forfta gången flagit ftyltorna hos dem undan deras forra fallka
hopp och bedrågeliga fortroftan. Då
hafva de aadra Gudarna fallir, och låm,

,
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nat den arma fyndaren aldeles uran hopp
på den lidan, förlorad tili fjål och kiopp,
i hvilken forlågenher den dragande nä-

tili medlaren

den hafver ledr honom

JEfum, fom år den rårta och enda hcrnefienen, Ap. G. 4: 11. ehuru beklaseli*

gen många bygningsmånncr horkalla
den, hvarpå alt vårt falighets hopp (kali
foras. J honom bar fjalen funnit fin
Forbarmare, och Hans milda ognakaft,
Flans bergfafta lohten bafva gifvit et
nytt, et ådlare hopp, en forfåkran om
nåd och förlårelfe genom Honom, om
Guds inneboende i defs hjerta, och om
alt godt med och igenom honom i tid
och evighetj hvarigenom man med full
trygghet hvilar med fit hjerta i lin
Guds vålbehag. Si fådant år Guds barnas rårta hopp, fådan deras fortroflning,
och detta år den enda ordning, i hvilken vi kunna komma dårtill; (åfom Apoftelen Petrus det uttryckeligen horklarar; Fålfignad väre Cm el och vdrs HEr~
ras JEJu Cbrifti Fader join ofs for fin
fora harmhertigbet hafver f&dt på nytt tili
et kfvandes hopp tili et oförgångeligit-, ahefmittadt och ovarfkeligit arf hvilket i !ämmien jOrvaradt år tili e der. 1. Per. 1; 3,4.
,

,

,

,

24.
fådant hopp för Guds
bar»
4
§.

Verkan af
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barn blifver i flcra affeenden vålfignad,
och glådjefull. Då verldenes barn ofta
under ftörfta ofvertiöd åro ofornögda,
då de ej hinna matta alla lina omitte,
li ga begår; uphogda ofver fma gelikar,
och i lyckans ikjöta klaga ofver förtryck
och vidngheter: nedfånkta i vålluftar,
hafva ingen ro, och med ftora rikedomar dageligen gräma hg otver mångc
och mycket hvad dem kttas, och klaga:
hvad fkola vi at a bvad (kola vi dricka
eller hvad fkola vi klåda ofs med ? Mat. 6:
31. Då fåger jag, fornöja fig Guds
barn v at betrakta Guds oåndeiiga godhet emot fig i ali ting, den de altid
fåtta i bredde med fin egen ftora ovårdighet, hvarigenom alla vålgårningar
blifva ftora och fägnande; iå at de dageligen låna ord af Patriarken Jacob,
och fåga: fag år for ringa tili ali den
havmbertighet och ali den trobet Jom Tu
med tinoin tjenare gjordt bafver. x. M. B.
32: 10. och med Propheten David; Hvad
av jag?
af Tig är det alt kömmit och
tine
hand
af
bafve vi det. Forty vi dre
framltngar och utlämingar for tig. line
avo vikedomar och bärlighet for tig. Lof
vad väre Tu Herre ifrän evighet tili evighet. 1. Chron. 29; 14, 15, 12, 10. Menrnfko hjerrat|år et ftormande haf det icke
Jiilia vara kan och defs vdgor hafva up
tråck
,
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trdck och ovenlighet fåger Propheten, 'di
ogudaktiga hafva ieke fr id. Ef. 57; 20,
,

men de trogna hafva fådt hamn

21.

,

och hvila tryggt i fin Frålfares fkjöte,
och under hans vingar, och kunna fäga
med David HErren är min Herde mig
[kali intet fattas. Pf. 23: 1. Men denna
tillförfigt hos Guds barn vifar fig i fynnerhet i nodenes tid, Då verldenes
barn hafva förlorat ale hopp, och deras
Gudar intet mera kuona hjelpa ellei*
trofta dem, juft då lågga den ftore Gudens vånner fig faft med hoppets ankat vid HErrans oryggeliga löfren, hvilka i alla lyckans våder ftå faftare ån
berg; ty bergen [kolhi förr vika och hogarna talla, ån Guds nää [kali vika ifrdn
ojs eller Hans freds forhwd f orjalla fåger HErren vår Eorbarmare. E f 54: 10.
Och dommer fjelf Ålfkade Åhörare!
hvad låtther, ja hvad tröft och hugfvalelfe ingjuter icke et fådant faft hopp
uti fjålen; fä at om en fädan ock ibland
vandrade i en morker da/)/, fd fruktar hän
dock intet ondt\ ty HErrans kdpp och ftaf tr o
fta honom. Pf. 23: 4. Hän år efter Pauli förmaning tili fina Philipper, altid glad i hoppet, Rom. 12: 12. och tålig i bedröfvelfen.
Sidft vifar denna vålfignade fårrröftan fin
aldraförnåmfta verkan i fjelfva doden.
Hår båfvar mennifko hjertar, och naturen
ryQ. f
,

f

,

,
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ryfer for fin fiende; men de trogna g|
döden frimodigt tili mötes, icke med
Agags förrviflade mod, 1. Sam. 15: 32.
icke med en fårftåld eller dikrad kånflolöshet, uran med et gladt hopp, och innerlig åtrå, ar hinna rill fin hår långe
i trone fökra fjå'a-brudgumme, och det
hos honom förvarade eviga lifvet.
§• 2 i-

Tillåm pningen.
Minä i HErranom JEfn ålfkade Ähorare! dcffa aro vara hufvudpligrer emot vår Gud; men huru blifva de efrers- af ofs? Man
måfle af hjertat
beklaga en nog allmin okunnoghet i
vår Chriftenhet. Foråldrarnc åga ofra
fjelfva en nog fvag kunfkap i fin Chrifiendom, och det fom ånnu vårre år,
ligger det lilla de dock veta, aldeles
dodt i deras hjerta, uran kånfla och
uran vordnad eller kårlek tili fin Gud.
De bekånna åndteligen med fin mun
en Gud; men dyrka i fitt hjerta mänga
Gudar; De offra (hmm natoni och rokjn
men HErren
Jvwm gamom; Hab. 1 16. man
da vånkånna de icke. Hvad kan
ungdom?
Applet
ta af vår upvåxande
faller icke långc ifrån trådet; barnens
begrep och tankcfåtr lika forn tilldanas
,

:
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af forfildrarnas. De anfe gemenligen
det for högt oeh godc, fom de hora
föråldrarna med vordnad och högaktmng tala om; hår inplanta beklageligea
många foråldrar, redan i fpåda åren
många afgudar i deras hjertan, då de
rala för dem med förtjufning om aran,
om vålluften och rikedomar j men nåmna
knapt et ord, åtminftone ej med dea
vordnad fom vederbor, om den flora
Guden fom likvål år den enda, hvilken ftyrer alla deras öden. Deffa afgudifka begrep flå djupa rotter i hjertat, och upryckas ingalunda med der
maa licer fina barn läfa Catechefen,
fom et minnes. eller högft forftånders
verk uran at röra öfvertygelfen
an
mindre villjan, och det går ibland få
långt, at Foråldrar, lom fjelfva i fina
egoa hjertan aro utan Gud, fåtta ock
en llags heder däruti, (men hvem kan
tala darom uran fala) at forfmåda fjelfva Gudalåran i lina barns nårvaro, at
genom egen laftfull lefnad leda fina barn
ifrån alla funda begrep om dygd och
laft, och at gora dem få högrånkta
ofver den allmånna hopen, at de tro
ingen ting. Men Zions våckrare må i
denna vår beklageliga belågenhcr ej kafta ali fkulden ifrån fig på föråldrarna.
Vi åro ock fåder; låt ofs ranfaka ofs
fjelf,

,

,

,
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fjelfva; hafve vi väl med den vördnad,
fom vederbör, for vara Åhorare drifvit Gudalåran? hafve vi gjordt det med
den flit och alfvare, fom fakens vigt
och vårt åmbete krafver, eller bar det
ftannar alt innom villa pålagda predikningar, och forhaftade Catechifmi fqrhor? Hafva våra famral med våra Åhorare värit upbyggelfe ftunder för
dem, och hela vår vandel et ofvertygande bevis för de ofs anfortrodda Ijålar dårpå, at vi aideles tr o det, fom vi
pålågga dem at tro? Hafve vi nti alt,
efter Apoftelens Pauli rorande fårmaning tili lin lårjunge Timorheum, värit
them trngnom en efterfynj i ord i nmgängeife, i kåvlek i and anota i trone i kyfkheti
1 Tim. 4; 12. Mcdbroder i åmbetetl
hvad Ikole vi fvara Gud och vårt famvete på delfa frågor? Går det väl ann,
at fkjuta ali Ikulden pä andra, at förfvara ofs med några lama urfåkter,
och fåga: Vi hafve ju predikat och
•gjordt våra lyfslor, hvad vill man hafva mera af ofs? eller minne vi Ikola
forargas, då vi fe laften hos vart ftånd
få hårdt håcklas? Ack nej! fådant duger vifst icke. Saken år i hogfta måtto
beklagansvård åfvcn a vår lida, och
kan aldrig med ,lkål forfvaras- meri den
år ock för ora at mycket rora vid.
Ja S
-

,

,
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Jag för min ringa del finner för rådligaft, ack! om mine Medbroder ville
göra et med mig, at med en Daniel
kafta ofs ned för den ftora och förfkråckeliga Guden, fom håller förbund
och nåde dem, fom Honom ålfka och
halla Hans bud, och fåga: HEtre vi
och värom Fdder måliom ['kammo, ofs nt
vi hajve jyndat emot tig Dan. 9; 8,9: 17,18.’
och ej vårdat vårt dyra Ambete med
den redelighet och fiit, fom ofs vederbordr; Men hos tig HErre vår Gud dr
harnibertighet och forlåtelfe. Och mi vår
Gud hör tina tjenares bon och begdran
och vnr mifkmäfam bfver tiu helgedom;
upbygg ånnu Zions forftorda mnrar for
din egcn {kuli; ty vi ligge infhr tig med
vara boner icke uppå vdr råttjdrdighet
utan på tin ftora barmhertigbet. HErre n
gifve ofs nåd, at fjelfva med full och
liflig öfvertygelfe kanna den ftora Guden och Hans oåndeliga godhet, och
et heligt nit, at åfven gifva djupa intryck dåraf i våra Ahörares hjertan.
En helig vördnad for HErrans ftora Majeftåt intage alrid vår fjål, och röje lig
få i alt vårt tai och' företaganden at
den dårifrån fprider fig i alla våra åhörares hjertan. Väre vårt hjerta få intägit och brinnandc af Guds kårlek, at
alt vårt tai och foretagande måtre uptån,

,

,

,

,

,

,
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tånda famma vålfignade låga hos vara
Ahorare, och vårt eget iinnes lugn,
under Guds underbara ftyrelfe, vara et
talande bevis hos alla dem, fom kanna
ofs derpå, huru kofteligt det år, at förtröfta uppå HErran! Amen.

Fortfårtning af defsa Predikningar
fkall meddelas i nafta Stycke,
BI-

BIHANG.

FÖRKLARINGAR
ÖFVER

IV. St.

Bönedagens
MDCCLXXXI.

Texter

FJERDE

STORA BÖNEDAGEN
1781-,

ÖTtESÅNGEN;

TtXtZfiy
Pfaim;

66; 4, f.
j—ivad åre vi Gudi för alla Hans vai-*■ gårningar (kyLiiga ? Detta är en vigtig och angelågen frågä, hvilkeh vi, alt
ifrån barndomen låre ofs betrakta och
befvara; Gtids välgärningar aro det myckna goda, fom Hän af blotta nåd öch
barnihertighet bevifar ofs ril kropp och
fjål, i tid öch i evighet, och korteligeri
innefattas i våra tre Tros Artiklan De
aro dels nHm anna dels ock heJynnevUga-,
De ailmånna beVifer Hän alla menniikorj
,

atlkilnäd. Hit horer Skapelfens håd
öch Guds gödhet i Hans regering pf>
Ver hela verlden. Haroin fäger David:
HErren år aHorn god,
verk, Pf. 145; 9;
öch JEfus; Eder Fader
och ordttfårdiga. Matth. 5: 45, Hän gor vai
med
viat och glädje. Apoftl. G. 14: 17. Til de
ailmånna vålgärningar kan ock de n nåderi
föras, fom af grunden tili alla de vålgärningar, fom Gud beVifar ofs, fcdari
vi blifvit fyndare, nämligen at Hart, af
lin bfinnande mennilko kårlek och iriHm. F. Voi. UI. St. i.
R
nerutan

■

—
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nerliga barmhertighet, gifvit ofs fin eada Son, och med Honom, efter firt up.
fåt, råttighet tili alt der goda, fom JE.
fus ofs forverfvar, bara vi ville deraf
göra ofs nytta. Til de bejynnerliga vaihora de formåner, fom Gud
evifar, antingen et helt folkflag framfor andra, fåfom Hän gjorde med Ifraeliterna i Gamla Teftamentet, 5 Mof. B.
4: 7, g. eller viflä enfkildta perfoner,
hvilka Haa gifver ymnigare mått af
naturfens och lyckones goda ån andre få.
Guds vdlgävningar aro få mangu fom
fanden i hafvet, dropparna i rågnet,
daggen på gråfer, låfven på tråden, och
få oräkneliga fom ftjernorna på himmeten; få at hvar och en af ofs må vål
derom fåga: HErre min Gud, Jlore aro
dma under
icke tili at råkna. Pf. 40: 6.
fåfom
De åro
jofephs tilhopa famlade
fåd, hvilken var få mycken fom fandkonien i hafvet och ingen kunde räkm,

fårningar

,

Mof, B, 41: 49.

Derfåre må vi vål
faga derom: Ingen visbet kan utgrundi
ah tin underverk och ndd &c, N;o 377:3,
Ingen år vard fä mycket goät-, titt Faders
hjerta gor thet hioit &c. N:o 136: 3.
Guds vdljigTielje flyter
en vattuf.od. Syt.
39: 27. Hän delar ut fitt goda fåfom
en fädesman hvilken tar handen full,
når hän befår fin åker. Och HErrans
välfignelfe
mbd». Ordfpr. B. 10; 22.
Får
1

,

4*
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aro vi Guäi fky/dige lof
lydno
ocb tjenfi. Dertil upoch tackfägelfe
muntras vi af denna Bonedagens Högmäflb Texr, hvaraf nu fkall betraktas;

Fhr alt fådant
,

Tre fligter och fkyldigheter emot
Gud fhr alla Hans vålgårningar,
Nåmligen, at vi jfkole
i: Tillhedja Honotit.
2. Loffjunga Hans Namft t och
3. Se pä Hans f^evk.
När den unge Tobias blifvit bevarad
for den mord ångelen, fom dråpit Saras 7 min, och helbregda upftårt ifrän
fin ågra fång, fade hän tili Azaria; Om
vd/gårningar. Tob.
jag an gofvs rnig
9; 2. Och n§r den gamle faciren fade
til fin fon, efter fullåndad refa och lycklig återkomft: Hvad fkole vi dock gifvci
then Helige taannen, fom med tig favit
hafver fvarade fonen: Kåre Fader burn
Sj oyt hafver? Cap. 12; 1,2, Hvad
vilje vi då fäga om vara pligter och
Ikyldigherer emot det myckna goda,
fom Gud ofs dageligen bevifar? Må vi
icke derom utbrifta med David; Hurti
Hän ttiig gör? Pf 116:12.
fkall jag
Vi vilje följa den ordning, fom vår
Text innebåller, och genom Guds nådiga biftånd Förji tilbsdja Honom hvarR 2
om
:

,

,

,
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AU lanå
tilbedje Tig.
1) Tilbedjandet dr en hetig dyrkan, fom
efter fårra raflan i lagen Gudi allena tilkommcr, ty det år fkrifvit: HErren tin
Gud j.'kali tn tilbedja ocb Honom allena.
fkall tu tjena. Match. 4: 10. Derfore har
JEfns lårt ofs ftålla vara böner tili Honom, når Hän fade tili fina lårjungar:
H fkolen bedja altfd: Fader vär, fom dfl i
bimlotn. Gud allena har alla tilbedjansvårda egenfkaper, dårfore år ock Hän
allena vårdig Gudomlig dyrkan. Derfore fade den Angelen, fom häde det
eviga Evangelium: Fruhta Gud ocb
vaitukdllorna. Uppenb. B. 14: 6,7 J Men
afgudadyrkores del
fuafvel. Cap. 21; g.
2) Om vi fräge, burn vi fkole tilhedja
Gud få fvaras råtteligen i Gatechefen:
Med hjerta ocb mun och det i andanom
ooh fanningene, det år, efter Guds vilja uti hjertans odmjukhet, i trone, inter
rviflande, få ock i en fann borfärdighet uran flcrymtanj ty JEfus har fjelf
fagt: Gud dr en anele ocb
Jänningene, Joh. 4: 24. Hjerta och mun måfle
foljas åt, annars fåger HErren: ThetU
folket nalkas mig med [in mun ocb &c.
Match. 15:8- Sant år vål, at bonen gåres båft med hjertat, emedan Gud, fom
fer tili hjertat och forftår vara tankar,
behofver inter våra ordj ty David fåger:
Tht
om David fåger tili HErren;

,

-

,

,

-
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The fattrgns tr angt an
10: 17. Dock kunna ifriga bedjare icke
afhålla fig ifrån, at tilkka bedja med
orden och tungen, ty hvaraf hjertat
tnannen Marrh. 12: 34. Ar ock det rått
få väl en naturlig drift, fom inför Gud
tilbödigr, at andågrige och ifrige tilbedjare gora hna böner med anjlandiga
atbåfvor hvilka kunna vara åtfkillige,
dock äitid heledfagade med hjertans otvungen hdmjukhet, ty Gud ftår emot
lian nåd t Petr, 5 5. äitiä bafver Honm
hon. Judiths s:ls. Såfom Hän
hade behag tili Abrahams bön, da hän,
undcr fitt famtal med Gud, kallade fig
(ioft och afka oph erkånde fin ovärdighct.
1 Mof B. 18: 27.
Hvad kan vål ock
vara billigare, än djupaße odmjukher
under bonen, når vi tråde fram för den
Aldrahogfte, fom har himmeten
fotapall. EC 61: 1. Om %erapbim hetackte
fitt an!ete for Honmn, EC 6: 2. hvad bör
icke då en menoilta gora? Skrifren talar om årlkilliga utvåytes åthåfvor, fom
ödmjuke bedjare vifat, når de nalkat lig
tili Guds Majefläreliga Thron; men David brukar et ord i vår Text, linriSF,
fom beteknar et nedfallmde på fitt anfegte
tili jorden fåfom det låfes om Jacobs
föner, at de folio ned på jorden for Jofiph på fitt anfigte. 1 Mof B. 42: 6. Hvad
kan ock vara billigare, an at med aldraR 3
mju,

,
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ttijukafte vårdnad knåboja och nedfalla
på Guds fotapall, når vi tilbedje den
Aldrahögfte. Ty om the 24 Alille fölio
fhr flolen. Uppenb, B, 4: 10, ja,
det fom ån mera år j om JEfus, uudet
fin bon i ortagården foll fjed tili jovden
på Jim knån och på Jitt anjigte, nai Haa
tilbad fin Himmellke Fader, Matth. 26: 35,
Luc, 22: 41. hvad bore då vi icke gora?
Derfore fäger David; Kommer låter ofs
-

,

fotapnlj ty Hän år hehg, PC 99: ?. Så
gjorde Daniel, når hän gick upp i fitt
hus och ther fblt 3 refor
fin Gud. Dan. 6:10. Så gjorde gåldbundne
rjenaren infor fin Konung. Matth. tg: 26,
Så gjorde ock Paulus in för vårs HErras
—pi
JEfu Cbriiii F ader then ther
,

,

jorden. Eph. 3:

14, ij.

9) Perfonerna fom [kola tilhedja Gud
kallat David eli land hvarmed forftås
alla mennifkor i hela verlden; ty om
korpungarna Job. 39; 3. the unga lejotl,
PC. 104: 21. och villdjuren Joel, 1; 20.
ropa tili Gud efter fin foda, få åre vi
faft mera fkyldige at tilbedja Honom;
ty HErren år en Jior Konung på hela jorden.
PC 47: 3. Ofelbart innehålla deffa orden
en Prophetia om Nya Teftamentet, da
alt folk fkulle kallas tili Guds Fårfamling, efter JEfu befallning tili fina Apoft*
lar, Matth. 28: 19. Marc. 16: 15. hv il,

,

,

,

,
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ken befallning de åtlydde, når de ging»
ut ocb prädikade alleftddes-, v. 20. hvaraf
ä*rtda y
Paulus fåger, at deras ljud
Rom. 10: 18. och at Evangelium år pråavo, Coll. 1: 23. hvilket
dikadt
Johannes fåg i Uppenbarelfen under bild
Upp.
af de fju Guds andar-,
B. 5: 6. hvarmed forftås den Helige Andes nådeverkningår tili menniikornas
©mvåndelfe, hvarom Forfamlingen fjunger: Forbarma trg öfver ofs nu ocb fånd
o/j ned tbe gåfvor fju &c. N:o 178: 7Och derom hafve vi många Prophetior
i Gamla Teftamentet. Tili exempel;
tjena Honom.
Alle Konungar fkola
Pf. 72: 11. jfr. Pf. 86: 9. Zeph. 2: n,
Ty få fåger HErren: Af folenes upgång
rJkall bårligt varda ibland bedningarne. Mal. 1: 11.
Vår andra pligt och fkyldigbet emot Gud
år, at vi {kole loffor Hans vålgåvningar
fjunga Honom ecb Hans namn, det år, beprifa och åra Guds höga fullkomligheter, ftora verk och underliga regering,
och derfore uphöja, berömma, tacka och
lofva Honom, hvilkec bör fke
i) Af bjertat; ty fåfom Gud fordrar,
at vi fkole ålfka Honom af alt värt bjerta>
of ali vår
af ali vår bog ocb ali vår
fårmåga; få fordrar Han åfven, at det
lof och pris, fom vi hembåre Gudi för
Hans vålgårningar, fkali komma ifrån
hjerR 4
]

,
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hjertat; lika forn Han i Gamla Tefta.
befalte. at tbet feta
tack-offer,
3 Mof. B. 3: folj. Derfore fåger David;
Mitt hjerta
Ånnars år vår loffång fåfom m Ijudande malm och klmgande bjdlra. 1 Cor. 13:1.
2) Med munnen, efter Gud gifvit ofs
en talande tunga, och andre kunna upmuntras rill Guds lof och prjs, når vi
fale om Hans vålgårningar. Men det
år intet nog, at allenaft tala derorn tili
Guds åra, utan yi bore jåmvål ytsra yår
tackfamhet med [jungande aldenltund
Skaparen åfven förlånt ofs den formågan, derfore fåger David i Texten; Ali
hnd loffjimge tigi och uti Pf. 63: 6. tbet
vorc.
-r- lofva fmlk
och Jacob: Ay
rnentet

,

—■

,

Uiigar
jåmvål tili vår munteliga loffång bifo;
ga fpelandjs inftrumenter, läfom Gud fade
tiil Ifraeliterna: Mdv J dren glade
Eder tili hninnelfe for Eder Gud. 2 Mof.
B, 10: 10, Så gjorde David måft altid
nnder fina loffånger, och derfore fade
han; jfag tackar tig med Pfaltare-fpel
ocb min tunga talar dageliga dags
—.
om tina vdttfåvdigbet. Pf 71: 53. f. jfr. 150:
Men fjål och hjerta måfte nodvåndigt
följa med, når- yi fpele och fjunge vara
loffånger; ty Paulus fåger: Upfyllens af
tben Helige Anda
;
fjungandes ocb
fpelandes HErranom uti Eder hjerta. Eph.
■

:
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andägtigt hjcrta ick®>

loffången, få har HErrea

derril mifshag och fåger:

pfaltare-fpel. Amos

5

:

Haf bort

».

23,

3) Vi böre ock lofva Gud altid\ emedan Guds godhet ar bvat rnorgon ny ufvetrofs, och vi ftundeligen åtnjute Hans yålgårningar. Derril fant David h g benågen då hän fade; Jag vil lofva
altid vara i minom mun. Pf, 34: 2. Jag
vil gdrna lofva tig i niinä lifsdagar. PE
och förutan
63: s- Ja g vil dagehga
ånda. Pf. 145: 2, Jag vil lofva HErran
jag bar ar. Pf 146: 2.
fä lange -sHvaraf foljer, at en tackfam Chriften
råct få vål lofvar Gud i nodenes tid,
fom då ali ting går honom vål 1 hand.
Hän fåger, når noden trycker: Jag vil
HErrans narun. Pf. 116: 13.
taga
Qch hoppet om Guds hjelp fåtrer denna>. loffång i munnen, på honom Lofvad
väre HErren dagdiga;
ofs ock Se la. Vi hafve en Gud
doden frdljar. Pf. 9§: 20, 21.
4) 1 affeende på alt detra fårdubblar
David fin uprnuntran tili ali land, och
fåger loffjunge lofjjunge at dermed vifa
elettä göromålets ftora vigt och vårde,
famt låra ofs nit och ifver, munrerhet
och beftåndighet, at tidt och ofta prifa
Gud och Hans Namn, det år Hans
Gudomeiiga våfende och egenfkaper,
R 5
Men.
—«
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Men om vi dertil Ikola finnas hugadc,
få måfte vi låra kanna Honom, och det
låre vi ofs då fom aldrabäft, når vi betrakta
Far tredje pligt och fkyldighet fom år
at fe på Hans verk och gärningar ty Paulus
fåg er; 7het fom for fas kan om Gud,
verldenes fknpelfe. Rom. i 19, 20. Och nt
Gud ickc låter fig fjelf vara utan vrttnesnt vi mätte kannan och finnnn
hörd,
Apoftl.G. 14; 17. 17: 27. ty fåfångt byg*
ge vi up altnre nt then okånda Guden.v. 23.
1) Guds vetk aro de [forn och öudomfom Hän dels redan gjort,
liga
dels ock ånnu dageligen går i litt AUmagts och Nådesvtke. Betrakre vi dem
i allmånhet, få horer Skapelfen, ali tings
vid magt hällande och Guds regering
i verlden, Arerlofningen och Helgelfen,
tagen i ali fin vidd, ril dem. Om det
någonfin kan fågas, at verket prifar måftaren, få må vi framfor alt fåga, at
deffa verk vitrna om Guds vishet, ali*
magt, helighet, rårrfårdighet, godhet,
nåd och barmhårtighet, alt til den åndan, at deiTa Gudomliga egenlkaper Ikola för ofs uppcnbaras, och vi derigenom
komma tili Guds fauna kånnedom och
,

,

:

~

,

dyrkan.
2) Dsffa Guds verk fkole vi på det no*
gnfte betrakta, och dertii upmuntrar David ofs rned de orden: Kommer och fer
ufpå Guds verk. Hartil fordras vål kroppfens

4
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fens oga, fom bor med upmårkfamhet
belkåda hvad Gud både förr gjort och
an dageliga gor i Naturfens rike ofs
tili godoj men det forllår åndock icke,
uran hår bor ock forftåndfens oga komina ofs til hjelp, och det måfte framför
alt opnas och uplyfas af visdomfens och
uppenbarelfens Anda tili Guds kunfkap,
fårdeles i de verk fom befråmja vår
faligher. Eph. i: 17. följ. Sådana ogon
hade David, når hän fade: Minä 6gon fe
altid tili HErran. Pf 25: 15. Jag fer efter tig
det år inter nog, at vi fjelfve fe på dem,
uran vi hhre ock thertill upmuntra andra
och fåga: Kotnmer ocb'fer uppå Guds verki
ty David fåger: Tucker HErranom
taler om ali Hans under. Pf. 105: 1, 2.
Och Efaias; Tacker HErran,
kunniga ibland folken &c. Ef. 12: 4, 5. Ty
Konungars och Förflars rad
hara. Tob, 12; 7. Så gjorde Jofeph,
x Mof. B, 45 9. David, Pf. 34; 9. 66; 16.
och flere.
-3) Ty Gud dr im derlig i fin a gdrningar ihland mennifkors barn. Det kan forefalla ofs underligt, at Gud ville fkapa
verlden, da Hän likvål i fin allvetenhet
fåg forut, at fynden fkulle bedrifvas;
men det var andock underligare, at
Hän kunde få ålfka det i fynd fallna
mennifkoflågter, at Hän gaf ofs fin enda
,

-
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da Son til Frålfare, Job* 3: 1 6. hvarför e Hän vål må beta Underlig Ef. 9: 6.
Så underlig år Gud i fin regeriug, både i Allmagts ooh Nådes riket, at vi
rned fkål mä fåga derom: Sadan a kun(kap år mig for underlig ocb för bög ; jag
kan icke hegripnt Pf. 139: 6. ty tbet år
obegripeligt burn Hän regerar. Pf 147; 6,
Lär ofs .bara fe på vår egen afielfe ooh
fodelfe; få hafve vi anledning nog at
hvar for fig ijtbrifta: Jng tackar tig
hefmnar niin fjål vål. Pf 139: 14. Den
fom med upmårkfamhet dem betraktar,
mäfte falla i en helig förundran och fåga;
HErre burn aro tin verk få fiore tine tankan Jå lvara djupe! Pf. 92,: 6.
4) Men Gud år icke allenaft underlig i fma gårningar, uran Hän år ock
förjkråckelig ocb fruktansvård,
fåger
David i Texten. Då blifver Gud för-fkråckehg i Jimi gårningar når Hän utdfvar lina håmdedomar, tili at ftraffa
de ogudaktiga, fåfom då Hän forftördc
forra verlden med vactn o.ch Sodom
med eld, lät ro plågor komma ofver
Egypten och på flere fått nåpfte Ifraeliterna. Hic kuuna vi ock föra både det
Affyrifka och Babylonifka fångelfer,
allmånna landsplågor ofver et fyndigr
folk, famt når Gud ftiilar orlig med en
oråttmåtig fiendes nederlag, Pf 46: 9, 10,
Vid betraktande af alt derta, bore vi fåga;,
Hfr,

,

,

,

}

,

4

]

z6i

4”

[

IlErr en dr ningtig och forfdrlig &c. 5 Mof.
B. 10: ig- Pf 76* 13. Och alla mennifkor, fom fe Guds verk och hämd Ikola
frukra lig och fåga: thei hnfver Gud gjort
&c. Ph 64; to. Når vi nu af denna Betraktelfen låre huru ftora Guds verk
åro, famt huru underlig och forfkråckclig Hau år i lina gårningar, och tillika linna, hvad vi for alt detta aro Gudi
(kyldige få (kola vi itoga pröfva ofs
cm vi med uplyfta ogon hit intils fett
på Guds verk, få i natiiren fom i närien få allmånna fom befynnerliga, få
hvad Hän ofs bevifat ifrån vår lefnäds
bårjan, fom i fynnerhet pä detta året,
och om vi deraf blifvit upmuntrade at
tilbedja och loffjunga Honom, famt hiinidan vår böil och loffång värit.
Msn de ogudaktige fe intei ph MErrans verk Bc c. Ef, 5: 12. och faft de fe
dem med kroppfens sgon, få prifa och
täcka de likvål icke Hönom, Rom. 1:21»
följ. uran vanhedra och fortörna Plonom
med dna fynder. Låter ofs fördenfkuli
led ja Gud om bpnade bgon Pf 119: ig.
och uplåtnn Idppar Pf. 51: 17. på det vi
måcte fe Guds verk med upmårkfamhet, tilbedja och loffjunga Honom, och
deruti finna må vår hjertans fornojelfe*
Pf mi 2. Sh tacker nu Gudi alle tben
ftor ting ghr Bcc. Syr. 50: 24, folj. Amem
HÖG,
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HÖGMÅSSAN.

Vexien:
5 Mof. B. 26: 15.
Tbland mycket annat, fom på menfkligt
fårt fåges om Gud i Skriften, men
bor förftås om Hans Gudomliga egenIkaper, år ock det, at Honom tilegnas
aitfeende Sgon, hvarmed bereknas
1) Hans Allvetenbet och oinfkrånkta
ktmfkap om alt det, fom fkapadt år, tilforene värit til på hela jorden, nu befinnes och hädanefter varda (kali. For
della Guds 6gon är intet ofynligt, utan ali
ting hlott och uppenbar. Ebr. 4: 13. Med
dem fer Hän jordenes dnda, och fkädar
alt thet under himmeten dr. Job. 2g: 24.
Och ho kan väl tvifla derpå? ty den
ieke fe? Pf. 94: 9. Men i fynnerhet åro Guds ogon opna och upmårkfamma bfver alla mennifkors
thefs

frukt.

jer.

32; 19.

2) Når nu HErren fer af himmeten
pc mennifkors barn, at Hän mdtte fe, om
der finnes ndgon fbrfiåndig fom frågar efter Gud; men blir ibland dem varfe
ajfallne och odugeliga mennifkor, fom gbra
thet ondt dr, Pf, 53: 3, 45 få ftår Hans
anfxgte åfver dem i vrede, få at Hän
utfkrapar
af jorden. Pf, 34: 17.
Tili fådana fåger Hän i lin håmdkråfjanda
,

•4r
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jande råttfårdighet: Mitt Sga [kaU intet
ätjag år HErren. Ez. 7; 4.
ilona tig,

Såfom nu HErren båller Jina ögon tili
ondt ofver hvar och en obotfårdig fyndare i fynnerhetj få fer Han ock på et
fyndigt rike i gemen, at förgöra det igenom allmånna landsplågor. Amos 9:4,-8.
3) Når Han finner botfårdiga ©ch
rrogna jnennifkor, få fer Han på dem
med nåd och barmhårrighet, hjelp och
biftånd, och leder them med Jina dgotu
Pf. 32: 8. Och derom fåger David:
St, HErrans hga fer
bärdovi tid.
Pf. 33: ig, 19. Hvaraf fynes, at denna
Gudsjillfyn har mycken vålfignelfe med
fig både ofver land och folk; och derom upmuntrar våx Chrifteliga Öfveralla fina underfåtare at bedja, i den
tilforordnade HågviåJJö Texten:
-~-

-

Se hår neder

af tine leliga boning

af himmeten, ocb vatjigna

folk Ifrael

ocb Landet,

qfs gifvit hafver.

titt

fom

Tu

Hvaraf nu genom Guds nåd fkall letraktas
Svea lnbyggares bhn tili Gud>
i. Om Hans nådiga tillfyn famt
2. Fåljignelfe öfver både Folk ocbLand.
Når Mofe hade på Guds befallning
% Moi. B. 27:
30. s Mof. B. 14: 22 29.
%

-
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lärt och pålagt Ifräeliterna, at de hvart
tredje år fkulle gifva tionde af årsvåxten åt Levirer, främligår, faderlöfc och
enkör, famr undervirt dem, hvad de
fkulle fåga tili Gud, fedan de efter fin
förmåga ätlydt den gifna befallningeti,
få ftafvade hän likfom för dem en böti,
ined hvilken de fkulle framkomtna for
HErranom, fedan de Hans rcMf lydige
värit och fåga: Se hai- neder
ofs gifvit bafver enligt det nådiga löftet, fohi
du fjelf vid befallningen bifogar.
Vid mårkes foljande:
,

Forra Delen.
i) Vi hafve redan i Förbefedelfen

korteligen amnårkt, hvad fom forftås
ined Guds altfeende öga. Nu lågge vi allenaft det dertil, at, når Ifrael i Texteti
beder, det Gud ville fe på dem la åi:
det meningen, åt Gud fkulle nådeligen
låta fig behaga den lydhåd de bcvifåt,
genom den anbefalta tiondens riktiga
frambårånde, och höra deras.bön o m
vålfxgnelfe. Vai* fåiedes denna bönen
mycket lik Salomos bön j då hän irivigde Jerufalems rempel och fade: Fand
tig tili
vara nådelig i Kon, B. B.*
28* foljande, och af inyeket lika innehåll med Davids böh för Guds Föffamling: Gud Zebaoth vdnd tig dock
,

,

jlidda

,

En
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En fådan bon år Gudi behagelig, ry de
på Jina utkoräde. Visb.
Helige aro
lippu theras.
3. 9. HEvrnns bgon
ropahde. Pf. 34: 16. Och Pian bar fjelf
gifvit them thetta löfrer om fin nådiga
tilJfyn; ffäg fer
för mitt ord. Ef.
-

66;

2.

,

2) När Ifrael,

iinder fin bon om
Guds nådiga tilllyn, beder, at HErren
ville fe neder af Jtn belga honing af himmelin, få år ingalunda meningen dermed,
at Gud bor nti någon fkapad himmel,
fiåfom iiri et vift rum, ty hivmelen
!och alla bitnlars himlar kutina icke hegripa
Handin, 1 Kon. B. 8: 27. och derfore filger HErren: Hmmelen är min ftof
bvila fkall? Efi 66: 1. Uran bar forftås
Guds Majeftåtifka fåte och himmfelfka
hårligber, forn i Skriften kallas Fadrens
hus, der många boningar och rum uti
aro, Tom JEfus öfs beredt: joh. 14: 2.
den tredje himmelin thit Paulus vardt upryckt, och det Paradis der hän horde
outfägeliga ord, hvilka ingen menmjka liiga mä. 2 Cor. 12: 2-4, och der den botfårdige rofvarens fjål fick vara med JEfii fjål, fedan hän pä, korfet upgifvit
fin anda, ocH bcfalt henno i Fadrens
hånder, Luc. 23: 43. Når nu harlighetenes himmel kallas Guds heliga honing få
år talefåtter förblomeradt, och liknelfen
ragen af Konungar, fom hafva fitr Retim, F. V(A. 111, St, j.
fidenS
,

,
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fidcnce uti fornåmfta ftaden i fina riken,
och bo der i präktiga flotr; och förftås
dermed Guds Majeftårilka hårlighets nårvarelfe, fåfom Salomo mente Guds Nådes nårvaro, når ban fade om jerufa.
lems tempel: Jag hnfver
tili evig
tid. x Kon.B, B‘. 13. Håraf finne vi, h uni
det fkall forftås, at HErren kallas en
Cud i [in helga honing. Pf. 68: 6. At Hän
hafver beredt [in ftol och hyggt (in fal 1
himmeten. Pf. 103: 19. Amos 9: 6.
3) Ifraeliterne gåfvo tili kanna fin
hjertans ådmjukhet och ftova ovärdighet
når de under fin bon fåreftålde fig Gud,
fåfom boande i himmelen, det år, fåfom
en högft Majeftåtelig Gud, uphogd 6Fver alla himlar, och fåfom en högft
rådande Konung i fitt Majeftåt och på
fin hårlighets thron- men deremot anfågo de fig fåfom nedriga jordenes
inbyggare, hvilka icke hafva något at
pocka på, uran böra med ödmjukafte
vordnad, fåfom ringa underfåtare, uplåcka fitt åliggande för den himmellka
Konungen, famt på både knån och anfigte tili jorden, fom år Hans forapall,
bedja om alla fina nödtorfter tili kropp
och fjål, enligt Davids upmuntran: Konimer, låter ofs
6,7. Uphåjer HErren
Hän år helig.
Pk 99: 5. Men ehuru Hän fatt fg fa
bbgt på fin ftol i fin beliga honing, jer
Hän
,

-
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Hari likval
pci jorden. Pf. 113:5,6;
then
fäger
båge och hhgt
ty ältfå
tien evinnertiga bor, bvilkeus namn år heiigt: Jag bor
Ef. 57: 15. Och af den grunden rådde
Judith folket i Berhulien at odmjuka fig
barmhertigbet. judith.
iufår HErren
8: 16, 17, vål vetande, at the elåndas och
bdmjukas bon altid hafver bebagat Honom.
Judith. 9:] 16j ty Gad fidr emot '_;
Hari nåd. i Petr. 5:: 5.
4) Såföm Ifraeliterne, forfånktes i djup
odmjukhet, når de betraktade Guds höga Majeftåf, altfå yttrade de åfven fin
tr a derigenom, at de hollo Honom for
himmeleris Gud och HErre, och når
de bodo Honom fe ned af himmelen
tili fig, få fågo de åfven tilbaka up tili
Honom 'med fina tios ögon, fåfom då
JEfus lårde ofs bedjå Fader vdr, fom afi
i bimlom., och dermed ville, at vi tro
fkole, at Han år vär råtte Fader, och
vi Hans råtte barn, på det vi Honom
tröfteliga och med ali 'tilforfigt bedja
fkole, fåfom gode barn fin himmelfke
Fader, och dermed påminna ofs HanS
faderliga godhet och kårlek, fom ofs
hafvcr fkapat, och i dopet uptagit tili
fina nådebarn j och ingalunda tvifla oni
bönhörelfen, når vi Honom iiti barnOig tilforfigt bedje och akalle, och derföre lade Han vid flutet af famma bori
S 2de
-
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de orden tili: Ty riket år titt och magoch harligbeten i evighet, Araen, på
der vi flcole forfåkrade varda om bönhörelfe; ty Hän år en Konung både
mågtig och barmhertig, fom vill och

ten

kan hjelpa. Säröin JEfus fjelf, under fin
vandring pä jofden lyfte up fin ögon
til himmelen, och fäfom Konung jofaphath, når hän var kringrånd af en ftor
hop fiender, årkånde, at når honom
och hans folk var ingen magt emot den
ftora hopen, och derföre fåg up til hirm
melens Gnd om hjelp. 2 Chrön. 20; 12;
få göra ock alla trogna bedjare, fågande hvar for fig med David: Jag lyfter
min hgon up
l, 2. Jag lyfter min ögon up tili tig,
var der ojs nådelig. Pf. 123: x, 2, vål vetande, at vår Giid fom år i himmeten,
kan göra hvad Hän vill Pf. iij: g. och
fåfom Haa gifvir ofs många nådiga 16ften om bönhårelfe och hjelp, få trö
vi ock, at Hän varder fin fanning i
himmelen troligen hållande. Pf. 89: 3.
“

,

,

Senare Delen.
Anåavialei, hväf före Forfafhlingen badj
at Gud fkulle fe neder af fin helga boning af himmelen, var* at Han fkulle
vålligna fit folk Ifrael ocb landet, fom H#n
them'gifvit bade.
i) Med
■

.

ä
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-1) Med Guds våljignclfe forftås de nådegåfvor fom Hän ols gifver tili kropp
och fjål, i tid och i evigher, Om vi på
clen ena lidan befinna, under hyad förbehåll och vilkor Gud lofvar ofs lin
vallignelfe, nåmligen, med det betingande, at vi Ikole obrottfligt halla Hans
bud, få vai efter trones loin gårningarnas lag; och på den andra fidan, huru
vi hållc detra vilkoret med fullkomlig
lydnad; få finne vi, at vi plotfligen förverkat ali vår rå{t tili Guds vallignelfe,
och der emot hafve ali orfak at frukta
for denna forfkråckeliga vedan affagda
[köli.
domen: For lajin ad väre den-,
fåga /Imen 5 Mof. 8,. 27: 26 ; famc at
hvilken join icke tror
Joh. 3: 18, Fordenfkull år hogft nodigt
for ofs, at, under allvarlig båttring och
med en fan n tro, trofteligen fraingå tili
Nådaftolen odmjukt bedjande, at vi for
JEfu Ikull måge få bnrmhe) tighet och finna näd Ebr. 4: 16, fårfkonas for den
fortjenta forbannelfen och få en oförfkyld vallignelfe, emedan Hän hafver
förlolfat ofs ifrån lagfens forbannelfe,
da lian värit en f orianne/fg for o/s, Gal.
3 13, och forvårfvat ofs den vålfignelfe
fom Gud lofvat alla flågter på jordene i
Abrahams f td, 1 Mof. B. 12: 3 det år
Chrifto, hvilken Gud hafver fanit tili verldcn-, at Hän jhille väl/igna alt folk. Apoftl.
S 3
G- 3:
,
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G. 5: 2?, 2*l med en längt ymnigare
vålfignelfe ån den, Tom Bileam fkulle
afkunna ofver Ifraels menighet emot Balak. 4 Mof. B. 23; 20. Och det må vi
vara full viil e uppå, at, om vi hafve
JEfum med ofs, få kan ingen vålfignelfe
tryra.
Ty om Gud vålfignade Laban
med ftora rikedomar for Jacobs fkull,
1 Mof. B. 30: 27, 30. och om Hän få
ymnigt vålfignade Potiphars hus for Jofephs fkull, at altfammans var HErrans
vålfignelfe i alt det hän hade, hetnma
och på markene, 1 Mof. 39: 5 ; få mårte
ju det rikalle mått af vålfignelfe tilfalla
det folk, fom har JEfum med fig, få
yål under firt lekamliga arbete, fom under fin Gudaktighets öfning. Sant år
vål, at Gud hår i verlden icke utdelar
den lekamliga vålfignelfen i lika ftort
mått åt alla, utan förbehåller fig at deruti hafva fria hånder efter fitt allvifa
xåd, och ledigt gora i fin ring hvad Hän
vil; men det år lika fanr, at det litfla,
fom en råttfårdig. hafver med Guds vålfignelfe, år båttre ån många ogudaktigas ftora håfvor, Pf. 37: x6, och hvad
fom brifter i tiden, erfåttes i evigheten.
2) Fnlket fom beder om Guds nådes
tilfyn af himmeten och om vålfignelfe, kalini
Ifrael. Det år bekant af Biblifka Hillerien, at Patriarchen Jacob var den forfte, fom fick detta namnet, når den Ofka,

,
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fkapade Ångelen, fom hän brottades
medj (ade tili Honom; Tn Panit icke mev
beta Jacob, utan Ifr del forty
ofverhanden. 1 Mof B. 32: 26. Sedän blef det
et allmånr namu på hans efterkommande, hvilka juft voro det folket, fom
HErren i Gamla Teftamentet uprog tili
Ctt egendcms folk, fågande tili dem:
vara mitt folk.
Jag fkall [ vandta
B.
2
6:
12.
Detra folket voro juft
3 Mof.
de famma, fom HErren lofvade det aldra ymnigafte mått af mångfaldig vålfignelle, om de ville lyda HErrans fins
Guds roft, 5 Mof. B. 28: 1. folj., och
hvilka Gud öfverhopade med få många, ftora och befynperliga vålgårningar,
at Mofe foll i forundran deröfver och
fade: Uvad folk är få bårligt, hvilko Guåarna fä nalkas fäfom HErren vår Gud
få ofta vi akalle Honom. Och hvar är
något fä härligt folk fom få rättfardiga
feder ocb bud bafver fom HErrans lag
hvilken Hän dem gifvit hade. 5 Mof.
B. 4; 7, g. Men fedan detta folket affoll
ifrån lin Gud, och blefvo et få fyndigt
flyggelfe. Ef. 1: 43 få nodgafolk
des HErren öfvergifva
rad. Pf. 8 1
12, 13. Hvarefter Hän utvalde Nya
Teftamentfens Forfamling tili fttt Nåderikes underfårare, hvarom Paulus anforer Hofeå Prophetia, der HErren fåger:
Det fom icke var mitt folk det
—S 4
Guds.
,
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Guds harn. Rom. 9: 25, 26, och detta
folker år Abrahams fåd och Ifrael efter
löfcet, hvilket Gud och vårs HErraa
jEfu Chrilli Fader vålfignar med ali andelig valfignclje i the bimmelfka ting genom
Cbnjium. Eph. 1: 3.
3) Jfmelitifka Fhrfamlingen lad icke aliena/i oin Gud s nådiga tillfyn och vålfignelfe
for dna. egna perfoner, utan ock for landet-,
[om Gud tbem, gifvit hade at ho nti. Såfom HErren bevifte detta folker en befynneriig nåd i andelig matto, då Haa
ga f dem fitt heliga Ord. Pf. 147: 19,20;
få drog Han p.ck en faderlig omforg
for deras lekamliga nodtorft. Når Patriarchen Jacob drog'in i Egypten, under. den hårda tiden, fogade Guds Forfyn, at han, med hela litt hushåll och
efterkommande fick bo i det fruktfamma landet Gofen, 1 Mof. B. 45: 10. hvilket ock for Ifraelkernas fkull blef forfkonadr för alla Egyptifka plågor. 2 Mof.
B. S: 22. $: 26. Och når Gud fedan
förde, dem in i Canaan, gaf Han dem
et fa fruktfamt land, at defsymnighet
kallas et tilflytande af m-jölk och honing.
Han lofvade åfven vålfigna detta landet med den ftorfta vålfignelfe, om de
allenaft ville vara Hans röft lydige. f
Mof. B. 28: 1. folj. Och om den vålr
fignelfen bad Ifrael Gud i vår Texr.
Det

273
Der famma behofve ock vi bedja om,
emedan vi, rått få vai Tom de, fkola
hafva vår nåring af det land. Corn Gud
fbrlånt ofs tili boningsplats, men kunna
med vår egen formåga rått få lirec afboja mifsvåxc och hungersnod, fom bidraga tili jordenes fruktbarhetj ry Hän
gifver. i Cor.
är intet fom plantnr
3: 7. Alt månfkligr arbete år fåfångt,
om HErren icke gifver dertill fin vålfignelfe. Såfom byggemäftarena arbeta fåjångt,
icke. hevarar ftaden Pf. 127: 1;
fa kunna icke eller vi fjelfve uran Guds
vålfignelfe någon ting med värt arbete
eller konft forvårfva eller fortjena, utan
alla behof måfte fyllas af Guds milda
hand. Når HErren npl&ter himmelens
tilfyllef M ai. 3 io, dä vai
fonfter
fignar Hän Zions fpis och gifver defs f attigom brod mg Pf, 132; 1$ derfore bar
JEfus lårt ofs bedja vår Hiinmelfke Fader om det dageliga brodet.
,

,

,

:

,

•

,

•

,

Tillåmpning.
Håraf håmre vi nu anledning tili
foljande lärdomar och påminnelfer.
1) Såfom den barmhertige Gnden är
mycket omfmt och varkun[am emot alla fattiga oeb nödlidande få bar Hän icke allenaft befallt dem, fom Hän gifvit et
ymnigare mått af denna verldenes gods,
at dela med fig något deraf år den torfS 5
tiga
,
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tiga, EC 58:7, ntan äfven bifogat fitt
nadiga lofte om vållignelfe åt de gif,
milda. Luc. 6: 36. fålj. Men derfore få
vi intet fkryta ofver viira allmofor Matth.
6: 1. följ. ej eller inbilla ofs, at vi der.
igenom fortjena ndgot af Gud tili betalning
uran gifva i enfaldighet efter vår förmäga med et gladc hjerta, och bedja,
at HErren täckes fe dertiil med et nådigt oga. Men råkna tig icke fortjem
tbermed, Guds Bc c. N:o 380: 6, 7.
2) Opi vi vilje at Gud Jkall med Un
nåd och vålfignelfe fe neder af Un beliga
bimmelfka boning på ofs-, få måfte vi med
trones öga och anddgtiga honer fe up tili
Hononiy men ingalunda forefkrifva Hm
nom tid och fått at hjelpa ofs, ej ellet
huru ftort mårt af vålfignelfe Hän fkall
gifva ofs; uran med tålamod förbida
Hans hjelpeftund, famt med et förnogdt
och tackfamt hjerta emottaga Guds oförfkyldta gåfvor, och anvånda dem efter
Hans vilja.
3) Efter himmelen är Guds hdrlighets
beliga boning ja bbr den nnder allvarlig
låttring bort/ägga ali upfdtelig fynda-orenlighet, fom viti få fitt eviga hemvifl i Fadrens hus emedan ingen utan helgelfe fdr
fe HErran Ebr. 12: 14, och intet orent
och hejmitteligit fdr homma in i thet nya
Jerujakrn. Uppenb. B. 21: 27, Så gorom
ofs td rsna af ali kottfens ocb andans he->
,
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fmittelfe-, fullboråande belgelfen i Gfuh rädd-

toga. 2 Cor, 7: 1. Slureligen fucke vi:
HEvrefigne tu ocb räde &c. N:o4i 3. Ame n.
AFTO N SANGEN.

Pfalm. 103: 22.
Apoftelen
IVår
Petrus fick hora, at JEfus
lofvade den rika yngling-en fkatt
i himmeten, om han ville fålja ali fin
egendom och gifva vårdet ät de fattiga, och derefter följa Honom, men "bemålte yngling icke fant fig dervid, utaa
ålikade fina egodelar hogre, ån den utlofvade fkatten i himmeten, och gick
bedrofvad bort ifrån JEfu; tå tykte Petrus, at han hade ftörfta anledning at
fråga, hvad han och hans medlårjungar
hade at vånta tili beloning for det de
öfvergifvit ali ting och fölgt Honom,
Det var vål icke af ftort vårde, fom
lårjungarna öfvergifvit, emot den
der och förmån, at fä vara i nårmaite
umgånge med Chrifto af Hans egen
mun fä låra Guds ord och bevårdigas
med det årefulla Åpoftlaåmbeter. Icke
defto mindre lofvade den milde Frålfaren lina lårjungar ftora. förmoner for
det de öfvergofvo fina nåt och fölgde
Honom. Med denna Hiftorien, fom lafes i Matth. 19: 21. följ. begynner den
'•
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nitifke Låraren Scrivtr i fin Själafkatt
den prådikan, i hvilken hän vill upmun-

tra den trogna fjålen tili Guds lof och
pris for alla Hans vålgårningar. Hårifrån vånder hän fina rankar tili vår
prålfare JEfum och fåger, at Hän har
mycket horre orfak at fåga tili hvar
och en mennifka: Si, jag bufver bfvergifvit nti ting, for a t upfoka och fr alfa dig}
hv{id /la tl jag nu få derfore ?■ Ty vi veta
af Guds ord, at jEfus, under fin fornedringstid, öfvergaf fulla bruket, nyttjandet och utofningen af fin medfodda
våfenteliga och Gudomeliga Majeftår och
håxlighet, dä Hän kom ned ifrån himmelen och antog menjkelig natur på
jorden, fhrnedrade jig fjelf
fom en Scc. Phil, 2: 7. följ. J veten HErvnns jtEfu vålviljoghet, at dndock Hän var
rik
vara fkull &c. 2 Cor. 8: 9.
Ja få fattig, at, dä rajvavna bade kulor
tuta fitt hnfvud tili. Marth. 8 20.
Hän var Arones Konuno- ooch HårligheO
ten.es HErrc, och likval mafte Hän klaga:
Jag ar matk
foragtelfe 3c c. Pf 22: 7.
följ. Hän agtade vårt hf och fjål högrc
än fin egen, då Hän gaj [itt lif tili Jhitdoffer och t dhden for ofs, Ef. 53: 10. följ.
tili dterlbfning for ofs alla 1 Tim. 2: 6.
Ja, uti den Heliga Nattvarden gifver ofs
fin Heliga Lekamen och Blod tili at åta
och dricka; at förtiga alla andra vålgår'
,
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gårningar, fom Hän ofs gjort, dageligen gör och vill i evighet gora ois.
Når vi nu tånke härpå, få mårce vi vål
finna ofs dervid, at JEfus bar ftorfta
orfak at fåga tili ofs:’ Hvad fkall jag
få derfore? På denna frågan måge vx
Vål håmra fvar ur Uppenbarelfe Boken,
och fåga: HEire Tn dfi värdig taga pris
ocb dra &c. Uppenb. B. 4: u. Öch utropa rned hoga röft: Lamhet fom dodadt
/r, tbet är vardigt &c. Cap. 5; 12. Når
David betraktade de manga och ftora
yålgårningar, fom Gud honom bevifac
tili både kropp och f jäi, fant hän fig
hogft pligtig at derfore lofva Gud; och
efter hän rillika erkånde liri oförmogenhet aCtilfylleft utöfva denna fkyldigheten, få upmuntrar hän alt hvad
nes i hvart och et af Gtids fiken, at
med honom inftämma i Guds lof och
pris. Tili famma billiga goromål vill äfven vår
Konung upmuntra alla
Svea Rikes Invånare med den tilforordiiade Ajtnnfångs- Texteni
,

,

Lofver

HErran ali Haris verk> mi
ali Hans herraåhmes rum: min

fjål

lofve HErran.

Hvaraf betraktas

En Chriftelig upmuntran HU Guds

lof och

pris

,

i.
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gemen af nll Hans verk,
3. Uti ali Hans berradhnies rum, ocll
3. Af vår fjål i jynnerhet.
Det Hebreifka ordet ’p*3, fom David
brukar i vår Tcxr, och ofverfårtes med
lofva, betyder egenteligen knajalla infår
en, når det brukas om mennifkor, fom
med utvärtes åthåfvor bevifa fin årebetygelfe, fåfora då David fåger; Koinmer.låter ofs
gjovt hajver. Pf 95:6.
Det betyder ock vålfigna och når det
i den bemårkelfen forekommer om den
vördnad, fom vi åre Gudi Ikyldige, få
är det af famma rnening, fern hyfa hehga rankat om Gud, erkånna Hans hoea och Gudomliga nåd och vålgårningar 3 at Hän ar kallan och uriprunget
tili ali den vållignelfe, fom Hän 6fver ofs utgjuter, Eph. i; 3. och med
bogda knån tacka och lofva Honomj
fäfom Elealar bögde li g neder, och bad
tili HErrati, och lofvade Elonorn, för
det Haa forde Honom råtta vågen tili
Rebecca. 1 Mol. B. 24: 48. Och i den
meningen forekommer detta ordet i vår
Text, och derföre råtteligen i vår ofverfåttning heter lofva Hlinan.
Hår tili upmuntrar David fårfl oli
Cuds verk. Med Guds verk förftås i gemeri alla de Vålgårningär, fom Hari ofs
gjorc oeh ån dageligen gör efter alla tre
vårä
•1-.
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vara Tros Artiklat, nåmligen Skapelfen,
ali tings vid magt hållande, Guds Forfyn och Hans godhet i Flans vifa, heliga och råttfårdiga Regering, der ftora
Återlöfningsverket och alt hvad fom
til Helgelfen horer. Hit kunna ock
de verk föras, fom återftä och (kola
utforas vid verldenes ånda. For alla
della år Gud hågft vårdig at lofvas och
prifas, fmeclan Gud har vid dem alla
fin åra i:il hogfta och fornåmfta åndamålet, Men när David i vår Text fåger:
Lofver HErran ali Haas verk fä förftås
dermed den åra. iof och pris, fom Gudi
hembåras af ali Hans verk. Härvid bör
ghras eri ätfkillnnd emellan det lof, bvarmcd Gud dras af de liflåfa ting och ofkdliga djur och det Hän fär och bör fä af
& jbrnuftiga det dr
Ånglar och memifkor
Såfom Gud i begynneifen, efter fullåndad Skapelfe, fdg pd alt det
godt,
i Mol. B. i: gi. få var det ock ganfka
prisvårdjgc; ry alt hvad Hans hand har
gjorr, år ak dråpeligt och ftorr, och
Hans ifora hårlighet varar i ali evighek
N. n2: 2. Och fåfom HErren hafver
hehag tili fin verk Pf. 104; 31. få bor
Hän ock af dem äras och prifas. Sant
år vai, ar David i Pf, 148: fä vål lora
fereftådes upmuntrar liflöja ting och ofaåliL a fiw ar lofva Skaparen. Det år ock fanr,
£t bimlarna fårtdlja
verk Pf 19 •2<
,
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Ja, der år lika fant, hvad Forfamlingeii
fjiinger: sIU djur pii marken jrögda fig ocb
på fitt fdtt loffjmga tig, tn flore verldfens
HErre &c, N:o 360: 3. En liten fogel hän
flyger få högi, ocb vådret uplyfter hans vingnr, hän lofvar fin Gud &c. N. 354: (r.
Men burn hjva dejje fin Gud Skapare och
Uppehållare? jo, derigenöm ac de be«
halla och haturligt vis utöfya dc at dem
af Skaparen forlånte gåfvor \ at folen,
manan och hjcrnorna lyia, år ofs ätfkilja
dag ocb nait ocb gifva tekn tili inånader,
dngar och år, f Mof. 1: 14. och dermed
tjena både fjofarande och landboer tili
mycken nyttaj at vådret blåfer for fjo
farten och at renfa luften ifrån upftigande dunfter; at elden tjenar tili vara husbehof och metallers fmåltande; at jorden
bar fäd och grås tili mennifkors och
mänga djurs foda, och llere llags våxter aro tjenlige tili vai- beklådhihg öcli
låkedom vid päkomrnandc krbpps bräkligheter, at vatnet år en boning för fifkar, och vattufall tili många både nodvåndiga och nyttiga inrärtningar for
vara husbehof, och lå vidare, med mycket annat, få gifva de ofs den ögonfkenligafte anledning, at fe de klarafte
bevis af Guds gödhet, vishet, alsmåg*
tighet och omvårdnad om ofs, under alla
vara behof och nödtorfter; och med det
famma upmuhtra de ofs, at lofva Skaparerii
,

,

;
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paren, fom få jåmt och famt tånker pä

ofs och befråmjar vår vålfård, ingalunda
forgåta vår Frålfare, fom med iin förtjenft blidkat och forfbnar Gud med ofs,
at Hän kan gora ofs godr, faft vi ofvertrddc lags forbundet; ty der år rätr, hvad
vi derom fjunge Alt godt vi aj tig bafve y
Tu milde jIEJu Chrift &c. N:o 340: 3.
Men pä helr annat fått år det med
ofs och de Heliga Anglar, ibm af Gud
fätr fundt förnufr och en bojlig vilja, at
både begripa och betrakta Guds godhet
emot ofs och racka Honom för Hans
oråkneliga och
vålgårningar.
Hvad de heliga Anglar angår la år intet
fel på deras iida. Så upmärkfamme de
åro, medan de flä för Honom, at afbida
Hans befallningar, få redebogne åro de
ock at tjena Honom efter Hans vilja.
Dan. 7: 10. Vi hafve derpä et mårkeiigt
bevis af det fom hånde vid JEfu fodelfe,
då et ftort tai af den himmelika hår/karan lofvade Gud och fade: Åra väre Gud
i bugden Bc c. Luc. 2: 13, 14. Och i Uppenbarelfen ftår der, at alla Anglar krin g
ora Jiolen
fade: Atnen lof och åro
tili evighet, Airien. Uppenb. B. 7; 12.
Hvad ojs mennifkor angår få år det
vår ftörfta fkyldighet och alla trognas
högfta förnöjelfe, at lofva Gud, emedan
Hän dertill förlånt ofs erforderliga egen/kaper, b-ara vi vilje dem råtteligen nyttj»
Hom. F. Voi, UI,St, 1.
T
:
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tja och anvånda. Ofs hafver Gud fkapat
tili fin hårlighet. Ef 43: 7. Vi åro der
folket, fom Hän fig tillredt, ar fårtålja
Hans pris. v, 21. Vi åre Guds verk, fkapäde i Chrifto JEfu tili goda gårningar,
tili hvilka Gud ofs tilljörene bcredt bajver
at vi uti tbem vundra fkole Eph, 2; 10.
hvartill åfven horer Guds iof och pris.
Derfore fåger hvart och et Guds barn
med et Gud årande hjerta och mun:
HErre tn låter mig
få /vara djupa.
PE 92: 5, 6. Tbet ar en kofie/ig ting
Tn Aldrahögfie &c. v. 2. följ.
För det andra upmuntrar David ali
Guds verk, at lofva HErran uti ali Hans
berradomes rnm. Såfom nu Guds herradome ftråcker fig öfver ali rum, det år
ofver ali Guds verk och hvad Hän fkapat både i himmelen och på jorden, få
har Hän ock ftårfta rårtigher, at ifrån
alla orter höra fitt lof. Derfore fåger
David: Lofver j himlar HErran lofver
Honom i bågdene. Pf 148: 1. Och Efaias:
Ftågder eder, j himlar
Ef 44: 23. Men framför alt åre vi mennilkor pligtige at lofva HErran i ali
Hans herradörnes rum, det år, på hvad
rum vi hälft bo, ty alleftådes åtnjute vi
Guds prisvårda vålgårningar. Sant år väl,
hvad JEfus fåger om vara enlkildta boner,
om vara egoa nodtorfter: Når tu heder
,
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.
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Men derigenom har Hän ingalunda ftångt
igen något rum for ofs, ar der bedja
ooh lofva Gud. Och burn fkulle en andågtig, nödftålt och tackfam Chriften
kunna begå lig, om hän icke fick i bonen tala med lin Himmehke Fader och
tacka Honom for Hans faderliga hjertelag på hvad halft rum hän måfte for
lin kallelle vara, ry hän får, för fina
åmbets-fyflor fkull, icke altid vara i fin
kammare. ja, ganfka många mennifkor
kunna aldrig hafva något enfkildt rum,
fritt ifrån fälifkap med andra. Derföre
år det et hårligt ord, at vi få lofva
HErran nti ai! Hans herradömes rum,
och at Paulus fåger, at vi jå bedja
tvekan. i Tim. 2: g, Varande det imedlerrid, alla husbonders fkyldighet, at tilhålia fina barn och fitt husfolk, at dageligen ofva en rilborlig hus andagt med
böner och loffånger, fåfom Abraham
befalre fina barn och fitt husfolk, at halla
7 godt är. 1 Mof. B. ig: 19. Hvilka
åro då de rum, urom våra enfkildta
kamrar, der vi bore lofva Gud? Guds
hus, under den offenteliga Gudstjenften,
år det förfta och fornåmfta. Derom fåger
David: Gar in i HErrans ’portar
Hans jumin. Pfi 100: 4. Lojver HErran
HErran. Pf. 134: i, 2. Böner och
loffånger åro hvarandra mycket nåra.
Eönerna göras om Guds hjelp ur noden,
T 2
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och lofvet upoffras HErranom, fedan vi
blifvk hulpne. Alt bor och kan fke på
hvad rum vi hålft åre. Hilkias bad Gud
på fin fotfång om hålfa, och når haa
den återfåtr, tackade hän för Guds hjelp,
Efi 38: 2. följ. De tre min, fom blefvo
kaftade i den brinnande ugnen, förfummade rått få liret at bedja Gud om Hans
befkydd, fom de voro muntre at lofva
Gud, når de kommo ofkadde derifrån.
Så andågtigr Jonas bad Gud om hjelp,
medan hän lag i fifkens buk, få muntert
offrade ban Gudi tackfigelfe, når hän
kom på torra lander. jon. 2: 2, 10. Röf*
varen tillbad JEfum på korffer, och ofvifvelaktigt lofvade hans f jäi Gud i Paradifer. Luc. 23: 42. Håraf följer, at, fåfom de trogna i ali rum bedja Gud om
hjelp, få lofva de åfven Honom i ali Hans
herradomes rum, fedan de blifvit hulpne.
For det tredje fåger David: Mia fjsl
lofva HErran. Såfom vi bore ålfka Gud
af alt vårt hjerta och ali vår fjål, om Hän
fkall hafva något behag tili vår lydnad
efter den forra Taflan, altfå måfte vi ocK
lofva Honom af ali vår fjål, der är, at
bågge vår fjåls förmågenheter Ikola fys*
felfåttas med denna heliga och tilborliga
fkyldigheten. Förftåndet at af Guds Ord
låra fig kanna Gud och den Hän fåndt
hafver JEfurn Chriftum. joh. 17: 3. Be*
trakta Hans hoga fullkomlig.heter tillika
med
,
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de många och ftora vålgårningar,
Hän
ofs dageligen bevifar i andelig
fom

med

och lekamiig märro. Viljan, at deruri
hafva et hjerteligt vålbehag och noje med
en brinnande kårlek. Ju flicigare vi åre
i deffa betraktelfer och ofningar, defto
mera blifver vårr hjerta upfyllt med glådje, erkänfla och rackfamhet, och hvaraf
hjertat jtilit ar, der af talar munnen. Da
bar en god mennifka godtfram affitt hjevtas
goda fatahnr. Matth.l2; 34, 35. Dä fjunger den af Guds kårlek upeldade och för
Guds vålgårningar tackfamrr.a fjålen lina
muntra loffånger. Då talar munnen i pfalmer, loffånger och andeliga vifor, fjungande och fpelande HErranom nti hjertat,
Altid tackfagande Gndi
natnn. Eph. 5:
19,20. Då gor den glada fjålen fåfom
David, om hvilken Syrach fåger: For
hvar och en
gjort hade. Syr. 47; 9,10.
Hans andeliga vifor och glada loffånger
finnas tili et ftorr och upbyggeligit antal
i Pfaltaren. Vi hafve åfven fiere exempel
i Skriften på dem, fom med hårliga loffånger beprifat Guds vålgårningar. Man
vill allenaft nåmna Efaiae loffång, den hän
i Meffite namn fjong pä Förfamlingens
vågnar: Jng frhgdar mig i HErranom ocb
min fjål år gldd i minom Gud; ty hän hafver
&c, Ef. 6x: 10. En lika lydande fång fjong
Jungfru Maria Mm /jäi
Luc. 1:46,47. Afven få Zacharias, v. 6g.
T 3
Så.
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Såfom hjerta och mun borafoljas åt under vara boner, emedan råtte tilbedjare
fkola tilhedja Fadren i Andanom nch fauningen, Job. 4; 23. Airfä måfte åfven både
hjerta och mun foljas åc under vara loffånger. Om fjålen intet lofvar Gud, da
år munnens fäng aldeles odugelig och
full med fkrymreri. Och om fädana
Ikrymtare fåger HErren 7betta joiket
ijrån mig. The tjena mig fafångt.
Marrh. is 8, 9- ’Faft den egenrårrfardiga
Pharifeen tackade Gud, at hän icke var
fåfom andra mennifkor, och beromde fig
af fin fafta och tiond, få måfte hän likvål
anfes for en orånfårdig mennifka. Luc.
«8: n. följ. Om oborfårdiga fångare rnå
vi vai fåga der famma fom David om de
ogudakrigas falfkhet: The vinlagga fig nm
logn-, gifva god ord men i hjertat lama the.
Pf. 62: j. Om jag tain dc med mennifkor s nch
änglars tmgor fåger Paulus, och bade te ke
hjålrn. x Cor. 13:1. Det
kårleken få
må vi åfven fåga om dem, fom fjunga loffånger med munnen, men hafva rankarna
fpridda ikring verlden, och hjertat fullt
med onda begårelfer. Men när hjerta
och mun ftamma ofverens, då lofvar fjålen fin Gud, och roften af den loffången
år fåfom harpolekares, de der leka på
lina vai ftåmda harpor. Uppenb. B. 14; 2.
Då har fjålen deraf en få innerlig fornojelfe, at hon fåger: Tbetvore
lofva
:

;

,

,

,

fikul-

4

s§7

]

[

4

fkulk. Pf 6 3: 6.

Den loffången och tackfågelfen tåckes äfven HErranom båttre
hafver. Pf. 69: 31, 32. 7jz intet ojfer
gr få kärt och intet håller thrn få värdt,jom
en andägtig tunga tben &c. N;o 360: 3.
,

,

,

Tillåmpning.
Vi låre håraf, at det år vår ovilkorliga
pligt och fkyklighet, at lofva Gud for
Hans vålgårningar, ty derom hafve vi
oråkneliga befallningar i Guds Ord, hvilka för den orfaken få ofta uprepas, efter
vara hjertan åro af naturen altför tröge
och fenfårdige.dertill. Såfom Gud befallt
ofs bedja om alla vara nodtorfter och
förfåkrat ofs om en nådig bonhörelfe,
få har Han ock befalt ofs, at vi, efter
undfången hjelp fkole prifa Honom. Pf.
50: 14, 15. Förfumme vi det, få fyftde vi
och fortjena ftrafF; ty the åro arga
,

[om

Vilje vi få tackfamma hjertan, hog,
luft och drift at lofva Gud, få måfte vi
låra ofs kanna Gud, betrakta Guds vålgårningar, fe på vara många behof, öfverrygas om vårt ytterfta förderf, om Gud
fkulle draga fin milda och hjelpfamma
hand ifrån ofs, erkånna vår ovårdighet,
1 Mof. B.
32: 10. 2 Sam. 7: ig. och bedja:
■HErre, iiplåt minä låppar-, at &c. Pf 51: 17.
I fynnerhet åligger det ofs på denna
Tackfågelfes dagen, at betånka, huru
myc-

.
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mycket godt Gud gjort ofs i vårr Fådernesland i detta Sret få vål fom tilforene,
i andeiig måtto med den rena lårans bibehållande och nådemedlens kraft i allas
cleras hjertan, fom dem råtteligen nyttjat;
i lekamlig måtto med befrielfe och foxIkoning for alla flags landsplägor, och
lätit ofs i et angenämt fridsiugn fä njuta
mångfaldig vållignelfe.
Säfom David både borjade och flöt
den 103 Pfalmen med de orden: Lojua
HErran min /jäi, få Ikole ock vi både
borja och liuta alla vara lofliga göromål
med Guds lof. Derfore, alt thet J gören
&c. Coll. 3: 17. och fågen: JEfu
lät mig &.c. N;o 144: 3.
Amen.

-
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111. PREDIKAN

ÖFVER TIO GUDS BUD.
§• i.

Alfkade
Sedän feregående

i HErranom jEfu!
Betraktelfs, i anledning af Forfta Budec i HErrans Heliga
Lag hafve öfvervågat vara hufvudplikter emor Gud i gemcn, fordrar en naturlig ordning at nånnare föra Eder
til fmnes, huru de Tamma bora uröfvasj
ty plikcer beftå ingalnnda i blotra ord,
och vackra ralefårr; de fåtta hela mennifkan med fjäl och kropp i en Ijflig
och orvungen rorelfe. Når Konung Davids hjerta var lika Tom ofvcrrinnande
af vördnad och kårlek for iin Gud, då
hän gick for HErrans Ark, måfte den
yttra ftg; 2 Sam. 6; 14. den kunde icke
doljas, hans mun måfte låfva, hans händer röra harpan och fotrerna fpringa,
och hvem kan ej föreftålla fig, hvad
lågor hårvid brunno i hans fjål? Ty
der blir dårvid, Tom vår dyre Frålfare
fåger: 7 her hjertat vieä fullt /r, tber af
talar munnen t och en god menutfO en af
U 2
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vordnad for Gud intagen fjål här godt
Marth. 12:
fr am af hjertats goda f
54, 35. och juft denna våra plikters utöfning emot Gud, år den, fom kallas
Guds dyrkan.
§• 2.

Den år tväggehanda, invårtes och
utvårtes. Den förra beftår icke allenaft
ien vordnad, kärlek, och tilförfigt til
den ftore och vålgorande HErren, utan
ock i fjålenes vårkeliga betygande eller
frambårande af defla lina Ikyldigheter
for fin Skapare, då hän uphoger Guds
ftora Majeftår, Hans fullkomligheter och
dråpeliga vårk, och jämiiförer dem med
fit inter och talar ofta med Daniel i lit
hjerta, faft miinnen tiger, Acb HErre!
Tu ftore och fbrfkräckelige Gud Tu d/1
rättfärdig vien vi mdfie JkSmnia öfs. Dan.
9:4, 7. Guds' nåd och margfalliga vålgårningar intaga det trogna hjerrat, at
det blifver krankt af ålfkog emot fin
Fåfbärmare, och upmanar fig dårfåre
med den af kårlek til fin Gud upeldade
David, och fågef: Laiva HErran Gud
min f jäi
och foirgät icke bvad godt Hän
tig gjordt hafver Pfi 103: x, 2. och kan
med Maria, for en hjertat ranfakande
Gud betyga: Minf jäiprifar ftorliga HErran ocb min an de frågdar Jig i Gudi minovi Frälfare. Luc, 1: 46, 47. Hvilkst
den helige Apoftelen Paulus kallar et
fjun,

,

-

-

,
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Jjungande och fpelande HErranom uti

vårt

hjerta. Ephefi 5: 19.
Den andra llags dyrkan år utvårres,
och beriår i alt hvad mennifkan i ord,
åthäfvor eller gårningar fig företager,
fåfom til betygande af fin invårtes dyrkan. Det nåra band, fom forenar vår
fjål med kroppen, gor at fjålens dyrkan bar en omedelbar värkan på vår
kropp: de intryck, fom fjålen får, låmna
ingalunda kroppen utan kånfla och rorelfe. Et fruckraude hjerta fåtter kroppen i båfvan, knåna kröka fig, kroppen
ciarrar, brofiet flår, nuinnerx klagar och
man kan låfa fortviflan i ogonen på
den förlkråckta. Dåremot åter år det
vifst, at et af Gnds kårlek intagit hjerta,
går hela defs kropp vårkfam at kunna
för Gud och mennifkor betyga fin vördnad: orqnen kunna ej hora fig måtta af
fin AHkares lof, ogonen ej nog betrakta
Hans kårleksyårk och under, munnen
fortåljer for andra om fin Guds ftora
kårlek, och kan aldrig nog ofta förfåkra fin fjålavån om fin kårlek emot
Honom tilbaka, fötterna gå gårna at
föka Honom och den frålfte fyndaren
omfamnar med glådje fin Forloffare, håller fig tätt vid honom och troligen foljer honom. Och hårvid få vi åfven anmårka hvad forfarenheten lårer en Gudfrucktig fjål, nemligen, at en iådan utU 3
vår-
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värres Guds dyrkan värkar tilbaka på
fjålen, och gor den mera ifrig och brinnandej hvaremot det inre lika fom affvalnar, när kårleken ej uplifvas af den
utvärtes dyrkan.
§• 3Men vi bore ock vera, at om den
cna mennifkan ej år tilfridsftåld med
den vordnad och kåriek den andra becygar emot henne, otn hon ej år öfvertygad om det inres ofverensftåramelfe
mcd det yttre, litan anfer den andras hof
ligher, antingen for falfkhet och fkrymteri, eller ock for en uppenbar befpotrelfe, ehuru hän ej kan fe in i den andras hjerta, utan allenaft gör fig fådana
Ilut af Hera famiade yttre omftåndigheter, huru mycker mindre kan den allvecande Guden och bjertats ranfakaren
Jer. 17: 10. åtnöjas med den yttre dyrkan aliena? Hän hade fjelf forordaat
och befallt den utvärtes Gudstjenften,
men då den invårtes dyrkan förfvann
och Gudsdyrkan blef et fkahl uran kama,
klagar hän hos Propheten hogeligen dårofver, at Juda folket nalkädes Honom med
Honom med fina låp
fin mun, ocb bedrade var
långt ifrä Honom,
par, men deras bjsrta
Ef. 29: 13. och hotade dem med fvårc
ftraff for et få fikåndeligit Guds Namns
mifsbruk, hvilket HErrcn Gud redan på
det alfvarligafte förbudit i Andra Budet
.

■

°
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af fin hcliga och oryggeliga Lag. Och
emedan der icke alienalt var Ifraels barn,
fom, jcmre mänga andra lafter dem de
infupit hos de Egyptier, åfven lårt fig
ar låtrfinnigr nåmna fin Guds Namn, at
bruka det ui beftyrkande af oianningar,
och at genorr. Guds Namn bruka allehanda (lags vidfkepelfer och trulldom,
litan ock en dagelig faft beklagelig erfarenhcr nogfamt bar derom vitne, at
den Store Gudens Namn ånnu ibland
ofs midt i Chriftenheten alt för ringa
akras, ja vai laftas och förfmådas, och
djefvulen dåremot naftan oråkneliga gängor om dagen med grufvelig och full
ifver anropas, och hos fiåfta foga melan en fkugga fes qvar af en rått Gudadyrkan, kan ingen ting vara nödvåndigare, ån at af handia et få hogvigrigc
åmne. Gifve Gud! jag i dag vore o nog
lyckelig, at foreftälla Eder, mine Åhorarei en rått och lefvande Gudadyrkan,
gifve Gud, at ock Hans hoga oeh hårliga Namn mårtc hos Eder i dag blifva
rått helgadt! Samlom våra tankar och
bedjom innerligen: Fader våv £fc.
Text: 2 MoC B. 20: 7.

Tu /kai icke mifsbruka HErrans
Namn, ty tiErren (hai icke
Eitä honorn blifva ojivaffad fom Hans
Namn mifsbrukar
tm Guds

,

.

U 4

§.

4-

)

2

96

dfyr

(

4I anledning af detta uplåfna andra
Budet i HErrans Heliga Lag, har jag
genom Guds Nåd tånkt föreitålla:
Utbfningen af vara plikter emot
Gud, eller en ratt (dudsdyrkan,
§•

i.
2.

Hyaryid yi
Filje vi[a defs rotta bepwjfenhet.
Pen i Lagen fbrbndna motfatfen

eller Guds- Namns mifsbruk, och
3. Hvad fom hor för mä ofs til detta
Budets lydaktiga efterlefnnd,
O! Du Tree#ige Gud, Fader, Son
och den Helige Ände,helgadt varde Ditc
Namn, tilkomme Ditc rike och fke Din
yilje. Q! HErre hjelp. O! HErre låt
yål

gå!

5,

*.

Förfta Delen.
Innan vi, ålfkade i HErranom! kunn»
ingå i en nogare underfökning, om befkaffenheten af en rått Gudsdyrkan, blifyer, hålft i vara Gudlofa tider nådigt
at utreda: om och huru vida Gud af
ofs yarkeligen bor dyrkas eller ej? Ty
manga torde gifvas ,< fom aldales vilja
affkudda fig detta Religions oket. Saken
fkal dock genom Guds nåd blifva påtagelig, allenaft yi låne vår upmårkfamhet til följande omftåadigheter: fåfom,
-
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Forfi, at vi blifve af egen årfarenhet
vårkofverrygade om en
vördnad,
famhet i vår fjål, at röras til
då vi fe något fom år ftort och högt
for vara ögon vi kanne hos ofs en
fågnad, et vålbehag öfver det vackra;
vår fjål rores af kärlek och. vålvilja ernot dem fom gora ofs godt, och be*
fordra vår lyckfalighet, och deffa hjerlats inre vårkningar kunna fvårligen doljas, eller blifva gömde, utan röja fig i
tai, åtbprder och gärningar. Men vårt
fornuft öfvertygar ofs ock, at alt det
höga, fom vi med våra utvårtes finnen
fatce, ingalunda år der högfta; af alt det
vackra, (om yi fe, finne vi }åtr, at någor måfte vara ån hårligarej och at vi
dageligen ätnjute det måfta goda, fom
vi ej hafve at tacka något for ofs fynligk och vårkande våfende. Når mi
förnufcet och uppenbarelfen uptåcka för
ofs det ftörfta och måft vålgörande våfendet i Gud, fom år vå-r och alla tingens nphof, hvem vågade då neka, at
icke denna vårkfamheten i fjålen, med
alt hvad den kan åftadkomma i kroppen
borde anvåndas, at vörda och ålfka den
hogft fullkomliga och evigr gode Guden?
At med vår tids verldfliga vifa tala mycket om ömma kånflor, och vara aldeles
kånflolos emot det Hogft vålgörande
Våfender, må med fkål räknas för deo
(kåndeligafte dårfkap och ofornuft.
För
U 5
*

•fy

]
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For det andva kunne vi här ingalunda mifstaga ofs på vår fkyldighec,
når vi efterfinne, hvad vi åge der vi
icke undfått hafve: ale år en gåfva af
Skaparen; til hvems åra, til hvems dyrkan flculle det då håldre anvåndas, ån
Hans? Mennilkor, hvarföre tilbeden J
då aran, hvarföre förkjufar valluften Eder, hvi dyrken J guldkalfven? och den
Alsmågtige fom J bekånnen med munnen för Gud, hvars varelfe Edert hjerta
ej vågar neka, och genorn hvilkens ftyrelfe J åren til, viljen i knapt gifva,
en fuck utur Edert broft et låf offer
utur Eder mun; uran til åfventyrs belen dem, fom efter Edert tankefirt ånnu aro få vidfkepeliga. J mören mig
vai til åfventyrs hårved och fågen; Gud
behofver icke någon dyrkan; Hän vil
ingen ring hafva af ofs. Men jag fvarar och det blir mitt
Tredje bevis til denna vår fkyldighet: Elän hafver likvål i fit heliga och
uppenbarade Ord, på naftan oråkneliga
ftållen,uttryckeligen befalt denna dyrkan.
I andra Sudet heter det: Tn [kait icke
mifshrukn HErrans tins Guds Namn; det
vil fåga: Du fkal bruka det- du fkal
bruka det rått, du fkal dyrka din Gud,
och på et annat ftålle: Sä tag tig vara;
at tn icke forgdter HErran
Utan fkait
tienä
Ho 20111,
frukta HErran iin Gud och
s M of
-

,

-

-

]
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Mof. B. 6:

12, 13. och ännu på et anftålie: HErren tin Gud fkalt tu fruktn y
fjonom fkalt tu tjenn til Honom fkalt tu
Ean är titt låf och tin Gud\
tällä tig
Cap. 10: 20. at fortiga hera; Derföre
hafver Hän ock för iltt eget folk, de
Ifraelirer förefkrifvit rum dår hän fkulle
dyrkas, och noga urftakar fåtret, huru
der borde fke; at förneka Gudi denna
af Honom få åfkade dyrkan, vore då
ej annat ån blifva en olydig underfåte
och en uprorsftiftarc emot Konungars
Konung och Herrars Herre: et nog vågadt
forehafvande och ån mera olyckeligit.
For det fjerde fiåller jag i denna fak,
rnine Ahörare för ogonen, alla förnuftiga varelfers exempel. Hela himmelfka
hårfkaran dyrkar Flonom, och fök i
alla verldenes tideböcker, få fkal du aldrig linna något uplyft folkllag i hela
verbien, fom icke pä något fått fökt
sr dyrka den Gud de bekånna, Skulle
då någon få Gud-och åreförgåten Annas, fom ville tvårt emot alt förnuft och
loi k s bruk beröfva Gudi ali dyrkan, få
må och en fådan vara med fkål utmonftrad från alla förnuftiga mennifkors

5

nat

,

-

-

famfund.

§.

6.

Men det blifver en annan fråga:
hurudan denna dyrkan bor vara? Så
tydeligen fornuftet ofvertygar ofs dårom,

•ty

]
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om, at Gud fkal dyrkas, få liret irtreder
der, hurudan denna dyrkan fkal vara;
och om vi åfven ville medgifva, at fornufter lårer ofs de allmänna plikter emot
vär Skapare, at frukta och ålfka Honom, måfte vi dock ftadna i okunnighet, om fjelfva fåtret, huru de af ofs
flcola utöfvas. Därom vitnar åfven den
oandeliga ftora olikhet, fom i denna
dyrkan forekommer ofs hos alla folkflag i verlden och ofta hos det ena
folket fnörrått ftridande emot det andra;
då det likvål inter kan gora en helig
Gud lika mycket, huru hän dyrkas.
Därfåre måfte ock den i ali ting vålgörande Guden genom någon uppenbarelfe forklarat jordenes fornuftiga in*
byggare fin vilja, hvarefter de, fom
Hans händersvårk och underiårare hade
fig at råtta. Alla uplyfta folkilag årkånna åfven en fådan uppenbarelfe, och
då et fundr förnufr allena kan leda ofs,
at uran villrådighet bjand nåftan oråkneliga utvålja den råtta och fannikyldi*
ga, fåfom den dår ej allenaft på et vårdigt, dock mennifltom begripeligit fått
befkrifver Gud, uran ock föreflcrifver
Hans fornuftiga hånders värk en med
fornuftet öfverensftåtnmande, faft låugt
ofver defs krets fig ftråckande Guda*
dyrkan; då fåger jag behofve vi icke,
Gudi laf! famla i mörker eller leca ofs
fram
,

4

]
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fram i ovifshet ora fåtrct ril vara plikters utofning. Ty hvem år ibland hedningarnas Gudar fådan fom vår Gud år?
Hän kungSr Jne oh fttt ord Ifrael fina feder ocb rdtter i men få gör Hän ingom hedningom. Pf. 147:19, 20. Den Heliga Skrifr,
jemte et fundt fornuft, bor då hårutinnan blifva vår ledare.
,

Det fåttet at dyrka Gud, foln år örverensftåmmande med derta Guds uppenbarade Örd och et fundt förnuftj
och år vårdigt Hans ftora Majeftåt och
höga egenfkaper, bpr dårföre kallas en
rått Gudstjenft; hvaremor det år fålfktj
fom år antingen orimrheligt eller egenvilligt eller ock Gud aldeles ovårdigt.
Der forra finnes utöm vår heliga Text,
åfven på otaliga ftållen i Giids h.eligä
Ordanbefaldt; meri Apoftelens Pauli förmaning ril line Römare i derina delen
år i fynnejhet mårkelig: Sa Jormana?
jng nu Eder kare broder, vid Guds barmbertigbet, at J ntgifven Eder lekamen til
ei offer-y fom år lefvavde, beligt och Gudi
behngeligii, fom år Eder fkåliga Gudstjenfli
Rem. 12: ii Och må vi dårvid årinfa, at det forfvånlkade ordet fkåliga,
kan ock efrer Andaiis eget fpråk kallas
formiftiga, icke dårfore, fom fkulle den
af blottä fornufrer vara bekänt, ån mindre genom blotta naturens krafter kunna
yårk'
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at den år ofverensftåmmande med fundt fornuft. Det
Grekiika ordet, fom Apoftelen hår bmkar, kan ock forfvånfkas, fom år Eder
firefkrefna åj:Gudstjenft, nemligen fådan
fom den
i uppenbarade Ordet anbefald. Men om den falfka Gudsrjenften
talar vår dyre Frålfare fjelf: The tjena
mig fäfangt lårande tben lårdom fom ar
mennifko bud. Matth. 15: 9. Arons guldkalf, och Jerobeams altare åro HErra.
nom en ftyggelfe, 2 MoT. B. 32: 1, 2.
1 Kon. B. 13: 1. &c. och heter det med
rårta, om ali fådan fjelftagen Gudsdyrkan:
Ho afkar fådant af Edra bänder? Ef. 1: 12.
Når vi fåledes icke allenaft funnit
nodvåndigheten at dyrka Gud, utan ock
upfökt och igenfunnit den råtta vågvifaren, fom fkal leda ofs til Honom, och
låra ofs at frambåra vålluktande rokvårk HErranom; fkal det då genom
Guds nåd blifva vår fak, at troligen
folja denna vår oryggeliga ledftjerna.
Den lyfer for ofs nog klar uti vår Texr;
då HErren ropar til Ifrael: Tu Hait
icke mifsbmka HErrans tins Guds Namn}
hvilka ord gifva ofs anledning at betrakta forft, hvad med Guds Namn hår
forftås, och for det andra, huru det
famma fkal råtreligen brukas.
§• 8Når i detta andra Budet, få vål fom

varkflållas; uran dårfore,

,

,
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många annorftådes i den Heliga Skrlfr
talas om Guds Kanin, få förftås dåritied
air der hvaraf Gud ril fit våfende ril
fma egenfkaper och vålgårningar år eller
kan biifva kånd af ofs mennifkor. Gud
år fjelf för dödeliga mennifkor er aldeles ofynligit våfende, och dårföre kanna mennifkor inter göra fig nägra begrep om Gud annorledes, ån genom allahanda fynliga ting, fom gifva ofs några anledningar ar kånna Honom. Det
kallas i gemen tingens Namn, hvaraf
de igenkånnasj ej allenaft egna namnen,
uran ock de befkrifningar yi få om dcrn;
en man igenkånnes ej allenaft af fit egit
namn, uran ock af fina gårningar. Den
ene bar namn af dygdig, en annan af
lafifull, den ene kallas lård, den andre
okunnig, med hvilka namn deras befkaffenhet utmårkes?, få förflås ock hår
under Guds Namn air det, hvaraf vi
kunne få nägra begrep om Honom.
Hir hörer fåledes förfl: den flore
Gudens egenteliga och höga Namn, under hvilka Hän lika fom 1 et fammandrag velat ftålla lit eviga Majeftåt, och
fitt fjelfftåndiga våfende ofs för ogonen:
då Hän kallar fig Jehovah, HErren,
Gud, A och O, med flera fådana, hvilka dårföre oftaft tagas i den Heliga Skrifc
för Gud fjelf. Den vife Konung Salomo
fåger; HErrans Namu år nt jafi Jlott
Ordfpr,
]

,

,
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Ordfpr. B. i§: 10. och bor man vetä,
fjelfva namnet, eller de bokftåfver,
hvarmed man fkrifver det, och det ijudj
hvarmed de utralas, gåra i fig fjelf in.
ter, utan den ilore och Alsmågtige Giiden, fom menes dårmed Hän år det
fafta och oryggeliga flortj dit den rättfårdtge löper och Varder ddr hefkårmad,
Och HErren fjelf fade til Mofe; jag år
Ahräbams Gud, Ifaks Gud och Jacobs Gtiå
thetta namnet år mig evihnerliga thet [kai
vara min äminnelje ifrån burn och til barnabarn. 2 Mof B. 3: 15. Så nytrjade ock
vår dyre Frålfare i bonen Fader vdr
Guds Namn, då Hän lårer ols bedja
helgadt varde Titt Namn, men Inenef dårmed Gud fjelf. For der andra forftås
med Guds Namn, Hans ftora och hoga
egenfkaper. Igenom dem hafver Gud
Velat C?göra c figO kånd ibland mcnnifkors
c
barnj at förnekä eller förringa dem ar
inter annat ån at förringa Gud fjelf;
men at med vordnad tinka på dem och
tala med hågaktning om Hans allmagt,
Hans alleftådes nårvarelfe Hans rårtfardighet och håd der år rätt bruka
Hans Namn. Så gjorde den Gudfruktige David och fade; Jag låfvar ditt
Namn du Aldra Högftei HErren år then
fattigas befkårm ; et befkårm inndene; ther•
kanna.
för e boppas til tig tbe fomårtitt namn
Pf. 9: 3, 10, 11. Det
de fom aro i
fit
at

,

#
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stt hjerta ofvertygade

om defsa dins
ftora egenfkaper; ty juft de (amme, vil
hari fåga, kånna dirt narnn. För det
tredje förftäs med Guds namn Hans ftora vårk och vålgårningar, nemligen (a
vielä de leda ofs til kånnedom af hans
fuilkomligheter och eviga förbarmande,
Värket prifar Måftaren, plågar man
fåga; fä åf der ock hår; hela verlden beprifar Gnd (in cvige, alvife och alsmåkTD

r

lJ

tige Herre och Skapare. Ty få fågef
Apoftelen Paulus; Hans okynii gn våfende
ocb har, 5 eviga krnft och Guddoni vnrder
befkådad, v.år de befinnas af gårmngarna
vemhga af vetldenes fkapelfe. Rom. i; 2ö<
Dårföre går ock David långre och fåger, at himlarnn fbrtålja Guds ava och fdflet forkitnnav hans hdnders vårk. Pf. 19, 2.
Ifynnerhet hafver Gud upråtrat fitt namn
ibland mennifkorna, genom lina margfalliga och ftora vålgårningar i Skapelfen, Återlöfningen, och Helgelfen, hvilka, efter Prophetens utfago, [kola Herranani vara et namn ibland mennifkor ocb
et evigt tekn det icke jkal utrotadt varda.
Ef 55; 13. At befpotta Herrans vårk
och dråpeliga gårningar, ieller hanSjfto*
ra godhet är ju intet annat ån at helpotta Gud fjelf, eller hans namn; men at
beprifa dem år at ära och uphoga deras Måftare och hans ftora namn. För
det fjerde förftås med Herrans namn
åfX
lkm. F. Voi, 111. St. 3.
,

,

,
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åfven Guds Heliga och faliggorande
ord. Af ingen ting igenkånnes Gud
få mycket och få tydeligen, fom igenom det i Propheternas och Apoftlarnas fkrifrer uppenbarade ordet, och
Frålfaren jEius iäger uttryckeligen om
defsa fkrifrer, at de virna om honom;
]

dårfore komma de med råtta at innefartas under Guds namn Job. 5: 39.
ty det år et kraftigt ord och fkarpare an
något tvådggadt jvdrd Ebr. 4, 12. ja en
Guds haft aäom detn til fahgbet fom tro,
Rorm 1; 16. Detra ordet kallat Herren fjelf fit namu* då hän ralar med
Lårjilngeri Ananiås Öm Apoftelen Palilo
och iäger: Hän /hiili hara tnii Namn för
Hedningair och för Kmungdr och flr JJraels burn, Ap, G, 9: 15. hvilkec inter annat var än Guds ord och EvangeliHjufva låra, fom Paulus fkulle prådika. Andteligen och för det Feinte förftås ock
dårmed de Heliga Sacramenrerna; Ty
de åro Heliga förrättningar
och 3
nådeC
tekn dår Gud på et befynnerligit fått
urgjutef iin vålfignelfe öfver mennifkorna, då de efrer hans befallning och i
Hans Heliga Namn förråttas, Uti Sacramenterna öpnat Gud* under jordiika
ting, iitt kårleksrika hjerta, och lemnar
fyndaren det aldranårmafte och for vita utvårres iinnen kånbarafte tiltråderil
iigj de betekna derföre honom och åro
*

Tj

-
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hans ijufvafte namn. At vanvorda deni
år ej annat, ån at vanvorda deras Hge Inftiktare och hans dyra namn At
upfåteligen förfumma en tilbuden nåd i
dopet, eller ock at nampa det dåruti
gjorda heligå föfbundcr, måfte på det
nårmafte röfa defs Inftiktare; då det
dåremot heter om dem, fom rårteligen
annamadc detta vålfignade renings medel, fåfom Paulus fkref om lina omvånda Corinthier: jl dren aftvagne J dren
helgade, J ären rdttfdrdigade genom Hirrms JEfu nomn ocb genom vär Guds Anda, i. Cor. 6: n. Likaledes år det beIkaffadr med den Heliga NattvaYden. Den
år vär dyrafte Fråliares fidfta kårleks
teftämente til fina ålfkade barn, hvilket
hän befclt dem nyttja til fin och fin
ofverfyinnerliga kårleks åminnelfe. Kuru hara måfte då icke et heligt vårk rora fin fnftiktares åra, om det brukas .ellet foraktas, och med hväft finnes beIkartenhet denna dyra måltiden annapas Si fä vidftråckt år bemårkelfen af
Herrans namn-, och vi må hårraed utropa med Konung David; Gud fäjom titt
namn f a dr ock titt Idf alt in til verldtm dada. Pf. 48 : n.
:

,

,

,

,
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Nu leder ofs ordningen at befvara
den andra frågan: Huru det ftora namnet
Öfs fkall rått brukas ? En fak fom i
X 2
fin
......

j 3°B [
fin vidd innefattar hela den dyrkan, fom
Gud i fit Heliga ord fordrar af menmfkornaj et ofvcrflodigt åmne ril flera vidflråckra afhandlingar. Vid befvarandec
af denna fråga få vi fåledes foga mera
denna gången, an korreligen upråkna
de fornåmfta ftycken, fom hora hår til,
och onfkar jag, at mine kare Ahörare,
efter förekommande anledningar, mera
vidftråckt och med en noga tilJåmpning
'på fig fjelfva ville med Maria betraktu
dem i fit bjerta. Luc. 2:51.
Til detta Guds namns råtta bruk rak«
nar jag billigt forfi: et flitigt och andåktigt nyttjande af Guds Keliga ord,
vår uppenbarade dyra falighets låra, få
at vi dår på anvånde rid
åhåga och
krafter, at dels låta undervifa ofs, dels
ock fjelfve forlke uti Guds Heliga ord,
hvad fom kan ej allenaft Jeda ofs til en
vilfignad forening med vår Gud, utan
ock forvara ols från affali ifrån Honorn.
Hela den Heliga Skrift år ej annat ån
et Herda bref, ifrån Gud och vara fjå«
lars Bilkop, hvarmed hän vil famla fma
af fatan fkingrade får och leda dem til
fitt ftora och himmeKka fårahus. Den
år et kårleks bud ifrån den ypperfta
fjåla Vånnen och Brudgummen JEfus;
ty hän fäger äfven om kallelfen i det
gamla forbundet: ä! jag fander til eätr
Propbeter, vifa ocb fkriftlerda Mat. 23: 34,

-

och
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]
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och genorn dem kallar fyndare tilbaka,
fom öfvergifvit honom och hoiat med
v/Jnga lolar ]er. 3: 1. och ropar kom
dock igen til mig; Luc. 15: 20. Haa
emorrager och omfamnar, genom fina dyra nädelöfcen iordet, den förlorade Solien når hän befinnar fig, och åndteligen
med fam ma falighets ord flyrker Jlödjer
ochftadfåfler 1 Per. 5: 10. Tina barn. Hvad
om plikr måfte då icke vara, at nyttja
en få trygg handlcdning, med rördt
hjerra berrackta hans kårlek, och fiitigt
bruka en få hjertftyrkande vederqveckelfe ?
For det andra brukas Guds namn råtreligen af ols genom en flitig bön; når
vi med våra önfkningar och vårt rop
vånde ofs til den förbarmande och altid
vålgorande Guden. Den Hclige Lutherus gor i forklaringen ofver detta budet en fkilnad imellän åkallan och bon.
Med åkallan förftår hän det rop, hvar
med en mennifka vändcr fig til fin Gud,
uti hvarjehanda fvåra och tryckande noder, antingen lekamliga eller andeliga;
fom af Gudi finnes utrryckeligen befalt
och med de hårligafte löften om bönhörelfen beledfagadt, fnfom då Hän genom Konungen och Propheten David fåger ; Akalla mig i nodene få vil jag bjelPa tig [å [kait tu prija mig. Pf. 50: ij.
Dårfcre vånda ock Guds kara barn, når
X 3|'
några
,

,

,

,
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nägra plågor och frårande forger trycka dem, lig til fin Gud allena, for hvil
ken de en gång fattar et hjerteligit förtroende, och få*ga med en David; M
trolidr der tippa at tu f a nadehg aji; ocb
viti hjerta gläder fig at tu fd gdrna hjel
per. PC. 13: 6. Med bönen åter fdrftår
hari de' dageliga famtal {om en trogen
f jål hafver med fin Gud om ali ahanda
flags nödtorfter. Et barn går til iin
Fader, opnar fir hjerta for honom och
med barnllig tilforligt begårar nu et, nu
annat, och faders hjertat kan ej neka fit
barn fin önfkati. En trogen f|ål och et
rått Guds barn tanner i ingorn andrm
Jaligbet och mtet namn tmder Himmeten i
hvilko vt fkole falige varda Ap. G. 4. 12.
an Guds och JEfu namn, dårfore hhger,
det och med Apoft. Paulo dageligen lina knä til vdrs HErras JEfu CHrifti Ender-, den der råtte Fadren år ufver alt det
Fader beter i Himmeten ocb pä jordene
Eph. 3: v. 14, x5. och ropar med David HErre, HErre var tu med mig fårtit
namn fkull Pf. 109: 21. och har hundrade tals forfåkringar dår om, at ej blifva
ohulpcn, uran tråder tröfteliga frnm til
NJda/lolen forlåkrad at ja harmbertighet
tcb pinna nåd pn den tid, fom hjelp bebåfves, Ebx*. 4; 16.
Bonen ar fåledes det vålcndteligafte ftycket ai Guds namns råtra brukj den bedjande
,

,

,

,

,
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icke, huru ofraoch hjerte-

ligen bon (kai nåmna det. Der år värdr

:

at anmårka, huru den ftore bedjaren
Propheten Daniel, i fin for ofs uprecknade bön i Propherians <j:de Capitei, efom oftaft ropar Gud vid namn, antingcn af firt väfende eller ock egenfkaper.
För det tredje bor Guds Namn rått
brukas til at tacka och låfva honom. desfa tvånne ord ragas ofra i den Heliga
Skrift och annorltådes for et och famma; men emedan dc i fig fjelfva hafva en helr olika bemarkeife, hafyer åfven D. Lutherus, i, fin korta förklaring,
nåmnr dem fiirflcildt. Låfva och prifa
Gud år inter annat, ån at åga en lefvande öfvertygelfe i fm fjål om Guds eviga och väfcndteliga fullkomligheter, och
1 fynnerhet om hans oåndeliga Godher,
och dårföre uphoga honom med mun
århåfvor och hjerta., Nar vi fe något.
fom år ftort, vackerr eller ock ganfka
godt,intagas vi dåraf, tåncke dårpå och
talc dårom för hvar andra, med en flags
hånryckning. Gud, det oåndeliga visdoms,
allmagts och godhets djupet upeldar vårc
hjerta, och upfyller vår mun af fit låf i
den raån vi, hinne at kanna dem. Och
vi finne, at alla Guds barn hafva värit in-

tagna dåraf.

Et fådant låf fordrar Her-

rea med rotta af ofs och fåger: Star np
och låfver Herran eder Gud ijrån evightt
til evigbet; och taan läfve tins bärligbets
namn
X4

4

]
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uph&gd dr med ali våldgneh
och
Neli.
fe
låf.
9: 5. Och genom David, då det bland oraliga åndra upmuntringar hecer; Låffjnnger til at ava Guds
Namu prifer honom bårliga. Såger til Gud:
burn undevliga avo tina gdrningur? Pf 66,
2
3. Men racka Gud år åter at i fnt
hjerta i fynnerhet harva affeeqde på de
vålgårningar, fom ofs åro bevifra; at betrakta dem och med mun, åtborder och
hjerta föka dåremot vifa vår fkyldiga
erkånfla. Vi åtnjure oåndeligen mycket godt dageligen af vår Gud; men
verldenes barn kånna icke hans valgårningar, utanmed knor forrorna den Itore gifvaren; hvar emot Guds barn fii.
tigt ofvervåga hos fig denna Guds margfailiga godhet, och jåmnföra den med
fin egen ovårdighet, och dårföre ofta
urbrifta med Patriarchen Jacob; Jag dr
for ringa til ali den barmhertigbet och ali den
tr o,het, fom ta med tinoin tjenare gjordt
hafvev 1, vMof. B. 32, 10. och genom
fortåljande af Guds vålgårningar upmantra hvar andra til rackfamhet, och fåga;
Tacker Hemmoin ; ty ban år god och hans
godhet varar evinnerliga Pf. 136:1. Et'
fådant Låf och tack offer behagar aitid vår Gud ganlka vål, och är en fpt lukt
Herranom, fom den af Guds låf heh
och hallen intagne David betygar då
haa fåger: Det ay en koftelig ting at
vamn hvilken
,

,

}
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och Uffjungn tina NamAldra Hbgde ! Om morgonsn forkuuna tina nddc och om aftonen tina fdnning
Fu 92; 2,3, Och på er annat {talle
yttrar hän fig åfven i detta åmne mårkeligen; Jag vil låjoa Guds Namu rned en
vifo; och vil bbgeligen ära bonom med tackfagelfe: Det fkaU håttre tdckas Herranani
an en fhit, den born och klbfvar bafver.

iacka

ni)

tn

,

.

,

Ff. 69.

31, 32.

For det Fjerde brukas Guds dyra
namn af ofs råtteligen, dä vi troligen
lyde hans bud och befallningar. Konunga titel, uran at någon lyder, år foga annat ån fmålek, och der år omojeligic
at uphoga Herrans namn och bruka det
rått, om man ej vil hörfamma honom,
fom dock år Herren öfver alla Herrar.
Hvad ftqrre forfmådelfe kunde vål vara emot hans namn, än om hans handers vårk ej ville lyda honom? Lydnan år ock en olkiljaktig fölgd af våra
hufvud plikter; ty frukte vi Gud, våge
vi ingalunda at trampa hans befallningar
under våra fotter, och ålfke vi honom,
få blifva hans bud ofs ingalunda fvåra.
] anfcende ril detta finne vi åfven en
rått horfamhet emot Gud ofs alfvarligen befald, få at det utom mångt annat heter: Mark och hbr Jfrael; pä deuna
dagen åfi tu vnrden Herrans tms Guds
f olek; At tn fkalt lydig vara Herrans tins
% 5
Duds
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Guds röfl, och gnra efter hans hud och ratter
tigi dag 5, Mof 27; 9, io
Vi må vai bevifa vår Gud annars hvad
dyrckan fom halli, vi -ma låfa, bedja
eller fjunga, eller annars dyrcka honom
huru lom hålft, faknas en råtr ly dna for
hans bud, fom flyrer af en upfiktig
kårlek ril honom, få äre vi, fom Apoilelen Paulus fåger, inter annat ån en
ljuåande malm och en klingaude bjelra
1. Cor. 13; 1. och alt värt toretagande
i denna vågen år blått et gyckelyårk,
hvarmed Gud ingalunda kan ätnöjas,
Dårföre låt hän tilfåga kp nun g Saul, fom
vetandes öfverträdde Guds bcfallningar,
och ledan ville ftålla in lig hos : Gud
genom offer: Menar tu at Herren haiver hifi; til offer och hranne nffer f ajoin
dertil at mnn ly der Herrana rb(i”i hi! lydvad är båttre ån nffer och höra til år håt•.
tr eår det fet a af vådrar. Fårty olydnad
år en trolldoms Jynd, och genffråjvighet år
Men
et af gud eri. 1. Sam. r>: 22, 23.
bor
för
vara
förft
allting
denna lydnan
ali*
för
andra
det
upriktig och otvungen,
alla
Guds
at
den
flråcker
til
fig
mån, få
bud, för det rredje fordrar Guds helighet, at den bor vara’ fullkomlig, och
andteligen för der ficrde beftåndig, alt
til defs vi Jupit vår vådjo ban ril ända.
Mine ållkade Åhörare! fe håraf, huru
vidftråckta våra plikter blifva 1 denna
delea
,

fom ja g hjuder

,

-

,
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delepj men vi få ej denna gången tjlfål]e, ar' långre uppehålla ofs hårvid om
vi annars ikoie hinn.a genomlopa. det
yidnråckra fålr, fom vårt åmne ledc ofs
,

uppå.

Annu åter ftår for der femte ofs

et

fårt, at råtteligen bruka Guds Namn,
fom år mindre allmånr, men dock värit hos alla uplyfta folkilag i bruk i alla

verldenes tider, nemligen at vid Gud
och Guds Namn beryga fanningen; hvilket ock kallas fvårja eller gå ed. Djefvulen var den, fom forft genom en ludiik logn emot Gud bedrog vara fortia foråldrar til affall, och med der fanini a planrerade lognens frö i mennifkans
hjerra, deraf upkom logn och bedrSgeri åfven imellän mennifkor inbordes.
Men fom alla hvffäde folkilag arkine
en allvetande. Gud, fom kånde mennifkors innerfta, och tillika tårrfårdig, fom
lonade hvar och en efter lina gårnin■gar, hafva Öfverhers perfoner, fom, å
Guds vågnar, åga ftrafta
och hägna o/kuiden funnit på der råd, ar lika
fom flålia ariringen den anklagade, eller vienet ril- gårningen infor Guds alt
feende ogon, och begåra, ar han fkuil«
få rala eller berårra fammanhanget eller
tilgängen, fåfom for Gud fjelf, hvaraf
an der air för myeker ibland ofs brukeliga, eller råttare 'fagdr, tufende ginger

43s
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gcr mifsbrukade bedyrings fått in for
Gud leder Hr urfprung. Man har ånnu
uptänkt et fvårare bedyrings fått, fom år
det i vår tid vid domftolar brukeliga,
at fvårja vid Gud och hans Heliga Evan
geliurn, och betyga fanningen, med
denna tiifats: ja fant mig Gud hjelpe til
lif och fjdl. Det år få mycket fagdr: jag
sffåger mig ali Guds näd och hjelp i
tid och i evighet, jag ftortar mig fjelf
med opna ågon i helfvetes qval, utan
hopp om någon förlofsning, om jag
annat och annoriunda beråtrar faken, au
Sådana och hera
råtta rilg-ången år.
andra fått til at edganga hora ock til
et rätt Guds namns bruk, om de af Ofverheren blifva anbefaldta och fanningen,
bråttet eller ofkulden dårigenom kunna
upklarna, men leda de icke til et fä nyttigt, och Guds åra befråmjande åndamäl, eller ock åro egenvilliga, blifva
de det aldrafafeligafte mifsbruk af Guds
namn, fom kan uprånkas. Gud hafver
fjelf befallt fvårjande vid fitr namn, fåfom Guds dyrkan, då det heter: Tu [kait
fmk ta Herran tin Gud och tjena honom-,
«>ch jvarja vid hnns namn 5 Mof, 6 13,
O
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Andra Delen.
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Ålfkade* i Herranom! Så hafven J
hört råtta befkaffenheten utaf Guds
dyrkan. £su fkynde vi ofs at3 efcer låf*
vea
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ven, mi andra delen betrakta, den mi
lagen forbudna motfatfen, eller Guds
namns mifsbruk. Når vi med upmårkfamhet öfvervåge detta andra budet,
finne vi hår cgenteligen tvänae ringforbudna nemligea förft, at åfidofätta
Guds namns bruk, eller alldeles förfumma det, och för det andra, at bruka'det
orått. Af det fom i förfta delen redan
blifvit anfordt, finne vi tydeligen, at Herren Gud fordrar utaf mennilkorna at
de ofta och troligen bruka Herrans fins
Guds namn. Men då mennifko hjertac
vånder lig ifrån fin Skapare, och antia*
gen förnekar honom, eller ock ringa
aktar fin Gud; då Herrans fruktan icke
år for hans ögon dageligen, ingen kårlek til honom i bjertat och intet fortroende, utan mennilkan gor fig andra Gudar, då forgåtes den Alsmågtige, hans
Heliga ord anfes med förakr, hores och
låres med ovilja; bonen förfummas och
Herrans bud och befallningar hvarken
låras, ån mindre hållas; hvaremot, fåfom
hjertat omgår med fåfängeliga ting, få
utofer ock munnen idel dårlkap' och
fynd; och kan Frilfarens JEfu beftraffning, til de Pharifeer råtteligen lämpas
,

}

hit;

J- Huggormars affoda, burn kumea
J tala Hugot godt, medan J arin fjelfve
mdel ly der bjertat med f uit är, der af

talar munnen.

Mat,

13:

34.

Vår tid
gifi
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gifver dårpå de bedröfveligafte vedermålen. Man blyges, at nåmna vår Guds
ocb vår Frålfares dyra namn, och ah?
fer Gudeliga famtal och anura Gudaktighets öfhingar med åtlåje, men at röpå
fiundeligen på tufende onda andar, och
befalia fig dem med kropp och fjål i
hånder, år hvad barnen bftä Få laira.if
Fina foräidrar, och lika förh infupa med
moders mjölken. Et fådåhr Forackt af
Hhrrans (Tora namn, och en få grufvelig vanvordning dår aF, Forbiudes nti
alFvarligen i detta budet, och HErren
Gud talar dår om uttryckeligen genom
Propheten Jeremias och fåger: Eftec
tiu barn ofvergifvn tnig cc/j {vårja via 1
den fom ingen Gud år
(luille jag icke
dem
/dger HErren '-•?
för fådnnt bemfåka
Forer bort hans vinqviftar ty de aro icke
RErrans, hvärkeh vilja de kanna honom
an mindre med vordnäd bruka hans
namn; utan de fårackta mig fåger HErren. De forneka HErran ocb fäga, det år
icke han och ofs vår der icke ja tila gåendes. ;Jer. 5:7, 10, 11 12.
På detta flålle bör ock Troildorns fynden omröras, fom år den hogfta af«
vikelfe ifrän Gud, och, bor rioga ätfkiljas ifrän vidfkepelfe; .Dä vi med trolldona forftå et llägs förfkråckeligir forbund emellan en mennifea och fjelFva
kiörkfens förfte fatan, hvarvid den armä
,
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affvår eller afbryter ale for-

troende dl lefvande Gud, och dåremot
upoffrar lig Sr djefvulen, at genoni bans

tilhjelp kunna gora och litratta fådant,
fom fynes öfverftiga naturens krafrer,
fom trollkarlarne i Egypten gjorde, hvilket HErren på det alfvarligafte forbudir.
Jhland tig iager hän, tu jfrae is menighet, (kali ingen vnrda jumien /'am (m
Sun eller Dotier låter gå igenom eld eller
den fom år en [painan eller dagnvaljare
eller den fom på jåglalät aktar ff eVev trollkurf eller btjvårjare eller [vartknnftig
eller en teknatydare eller den der n egon
dheinn frågar ; ly den Joinfådant gor hän
år HErranom en flyggeiie. 6. M of. ig:
,

,

,

,

,

,

,

,

10,

11, 12.

§. It.

Det andrä fom förbjudes i detta buaef., år at örått bruka HEri-ans namu.
Men hvem kan upråfenä de naftan orahga (attj hvarpå Guds namn mifsbrukas9 Dat flcer förft, då detta dyra namnetj det år alt hvad dårmed förftås, och
Jivad heiigt år, brukas i låttfinnighet och
Öfverdåd, då (kriftefis ralefått brukas i
fåfångelig, förvånd och ofta Gud för■fmådande mening. Hvad år beklageligen allmånnare, ån i hvardags tai, i
iafångeliga fållfkaper, med en flygtig
förundran och lårtfinniga eder, utan anÖaktj utan vördnad nämna HErrans vår
Quås
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Guds och vär dyre Frålfares JEfu ChrSfli dyra narrin? O m onyttiga Eder talar i
fynnerhet Syrac mårkeligen: Van icke tin
mun td at fvarjit och f ora Guds' namn
Ty lika fom en drång den ofta med ris
flugen varder icke utan ftrimmor dr altid kan ock den icke vara affynd ren fom
ofta (vär och Guds namn forer. Syr. 25:
9, 10, ti. Guds ftora och drapeliga
vårk och hans underliga ftyrelfe i veriden omralas ofta icke allenaft med for»
akt, utan och med årlojs, och ftundom
til den Hogftas förfmådelfe* Jer. 23. 27,
Guds Heliga och fälig gorande ord, fom
år en hammare, hvar med Gud vil fönderflå fyndarenas berghårda hjertan, och
fom år Guds kraft olioin dem til falighet
fom tro Rom. 1: xö. dctta ordet läfes
ofta utan andackr, under fråmmande rankar och et aldeles tiUlurit hjerta; undervifningar och predikningar, om de ej
aldeles forfummas, afhöras de dock ofta aldeles utan eftertanka, uran rörelfe'
och ibland med en kårlekslos granfkning
af budbårarens åmbets gåfvor och uttryck; Oförnogde med CHrifti dyralåras enfallighet, foka de blött det fom
kitlar dem i oronen, få at den tiden fynes ailaredan vara inne, fom Apoftelea
Paulus tydeligen fårut fedt, då hän fa*
gcr: Den tid fkal homma, at de icke fkola kuuna lida kaljojani lärdom j litan (kola
‘
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,
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efter lina egna hifiav f omia tig lårare ef-

tbem kliar i oronen: Ocb [kola vånda
ifrän fanningen ocb vånda Hg til
fin oron Men
det fom ännu vårre år,
fabler;
lladna icke defla anmårkningar alcid blott
vid ordets tjenare, uran fkotten riktas
ock ftundom på fjelfva defs hoga HErre;
då de i fit fmne bele ooh åfven for andra utlkratta de himrneHka fanningar,
och vår Chrifteliga låras i Ordet uppsnbarade hemlighcter, ellcr åtminftone
föka at med fin fråcka granfkning forklicka dem hos fig och andra. Til detta
jlags Guds Namns mifsbruk bor ock
råknas det dageligen tiltagande ftora forakr, hvarmed de helige Sacramenterne
anfes ibland fjelfva de Chriftna. De
dopre barnen erhindras fållan om fit
förbund och barnafkap hos Gud, ån
mindre huru de bora foka forvara fin
arfsrått til himmelen; ty foråldrarne fåtta
fjelfve få litet vårde på denna forråttning, få at, ehvad de ock må bekånna
dårom med munnen, anfe de den dock
i fit fmne for en blott fedvånja. Den
heliga Nattvarden, vår dyrafte Frålfares
kårleksmåltid, foraktas icke allenaft af
mänga, uran den mifsbrukas ock fkåndeligen af vår tids Chriftna, dels fom
et famvetsplåfter, at genom defs blotta
begående låka deras af upfåteliga fynder fårade hjertan, til vinnande af ny
Hm. f. vh. ui St, 3.
Y
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firihet at fynda, dels ocK fom et blott
utvårtes bruk ellcr ftdljemårke; och hvad
fom hårvid år forfkråckeligalt, nyrtjas
denna dyra Nådemåltid af vår uds Gudlöfa mennifkor juft til en förtörnelfeften, hvarpå de fvårliga ftota fig. Hår
begabba de ofta Chrifti Lekamcns och
Blods nårvarelfe, fåfom en emot fundt
fornuft ftridande orimmeligher, hvartil
okunnoge Lårares ovarfamma och finhemlighet gifva
liga uttryck i en få
mycken anledning: hår göra de fir åtloje af en vår Chrifteliga låra påtrugad
forvandling af de i Sacramenter bruka*
de fynliga tingen, fom alt anvåndes,
at kaita en fvart fkugga pa hela vår
uppenbarade falighetslåra, och man finner dem bemannade, at våga en ftonn
om
Relinion,
emot hela vår Chrifteliu-a
n
O
ej en Chriftelig Ofverhet hoile dem til*
baka; då de likvdl aldrig forfumma fig,
at äfven i allmånna fkrifter fpy ut få
mycket af derta fit farliga förgift, und.r namn af ofkyldigr Ikåmr, tverydig*
heter och liknelfer, (bin de någonfin,
at undvika hogt anfvar, våga. Ser, ål*
fkade Ahårare! på få mångfaldigt fått
mifsbrukas der ftora HErrans Namn i
låttfmnigher och ofverdåd.
Sjelfva budets ord, tu [kait icke mifs
Iruka HErrans tins GWy Namn, forbjuder fådant utrryckcligen 3 ty juft det
ordet
<•

1

•
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ordet mifsbruka beteknar i Hebreilkan,
at nyttja och frambringa det i fåfånga,
Idttunnighet och föragc. Derföre fade
Elihu, en af Jobs vånner, rått; Gud hårer
icke fåfängeligbetena elier en bon och
Gudsrjenft, fom fker uran vordnad och
efrerranka, ocb tben Ålsmagtige [er tber
inUt til. Jobs 35: 13. Uran til tben 0gudaktigt fåger Gud: Hvi forkunnar tn
minä råtter ocb tager mitt fnrbuud i tin
mun, eftev tu dock batar tuktan ocb kaftar
min ord hakom tig, PE, 50: 1 6, 17. fåfom
Konung David det betygar i defs jo;de
Pfalm. Derforfi.hade HErren, i anledning af en Guds förfrnädare, redan uten ferfkild Lag, i det
gifvit i
målet, då hän fade til Mofe: Sag Ifraels
hdrnom; Hvilken fom hannar fin Gud, det
år, hånliga laftar och forfmådar Gud,
elier hvad igenom Honom hogt och
heligt år, ban fkal hara fina fynd, elier
omgålla fit brort, och hvilken fom HEr~
rans Namn nåmner elier fårfmåder det
dyra Nämnet, HErren, ban fkal dbden äh.
3 Mof. 33. 24: 15, 16,
,

,

,

,

§•

13.

For det andra mifsbrukas Guds Namn,
då det nyrtjas til fådana fåretaganden,
fom i fig fjelfve åro gudlöfa och fyndiga, och genom Guds Namns mifsbruk
blifva ån fyndigare. Detta flags mifsbruk upråknar i fynnerhet den Helige
Y 2
Lu-
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Lutherus uti fin korta förklaring öfver
det andra budct, då hän fåger: Fi fkoie jrukta och ålfka Gud få at vi ickt
lunnas eller fvärje vid Hans Namn icke
hruke tndldom, ljuge eller bedrage. Bannfkap år
ting annat an fyndigt
och onda onfkningar ofver Gud, oft
fjelfva, vär nåfta, eller ock andra ting;
fom hafva fin uprinnelfe ifrån et argt,
otåligt och förtvifladt hjerta, och en långvarig fyndavana, och ytrrar fig med
orden uti grufveliga fårbannelfer. De
(ke emot Gud genom fafeliga förfmå»
delfer, då fyndaren med Pharao trottfar himmelen; Ho år HErrtn bvilkens
rh/l jag böta /kai? 2 Mof. B, 5: 2. I fin
arghets raferi gå ock mennifkor fålångr,
at de ibland önlka ondt ofver fig fjelfva, eller ock befalla fig med kropp och
fjål i fatans våld, lika fom hän ick»
ågde dem redan nog hårdr fångflade genom fin förra ogudaktigbet. Afven fom
det utmårker et forfkråckeligit öfvermod hos andra, at banna våder och
vind, djur, trån och andra ting, fom
hindra en få ryrannifk fyndare uti fina
fåretaganden och likna dåruti vilda hundar, fom bita i den kåpp hvarmed man
tnåfte vårja fig for deras raferi. Men
ingen ting år allmånnare ibland ofs, ån
at med bannfkap ofverfalla fin nåfta,
och det i ögonen och på baken, Man
,

,

,
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tinder fig med fina onda önfkningat
ftundorn til Gud, och ftundom til facan:
man bjuder ril at rora bsds himmel och
helfvetc, ar få utfpy fin galla och fkada.
fin nafta, och huru ka n en Chriften utan
ryfning hora tufendetals förbannelfer i
många nedriga fållfkaper, på gator och
grånder, dageligen utofas. Om dem talar David mårkeligen: The vilja bafva
fhrlannelfe-) then (kai ock komma thet» tbg
vilja icke vd/Jignelfe, fä fkal bon ock vara
langt ifrä tbem; Ocb tbe drogo jbrbanntlfe uppå fig fåfom (ina fkjorta ocb bon
ar ingången i tberas inelfvor fåfom
}

,

olja uti tberas ken. Pf. 109: 17, ig.
Och Apoftelen Jasob ytrrar fig hårom
fåledes: Med tungan prife vi Gud ocb Fadren, ocb ?md benne banmm vi tninni/korva, /om ero fkapade ejter Guds liknelfe
Af fatnma nrun gär pris ocb bannor: Tbet
iSr icke niine bröder fd vara. Jae. $: 9, io.
Om fvårjande hafve vi, ålfkade Åhörare! i det foregående vifat, at då Guda
Namns åra, fanningens upletande och
nåftans vål det fordrar, år edgången ej
allenaft loflig, utan ock en Chriftendoms
pliktj man dåremot hafve vi ock nyligen anmårkt huru alla eder i otrångda
mäl åro ej annat an et Guds Namn»
raifsbrökj hår lefder ofs ordningen at
altenaft omröra falfka eder och bedyrelfer fom fke vid d#n ftore Gudens
Namn.
Y |
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Namn. Lognen är i och for fig fjelf
ej annat ån et fatans fofter, ty om ho
nom fåger Frålfaren JEfus, at hän ickt

blef ftandandes

i fwmngen; ty !anningen
iche i honom uran når hän talar lognena
talar hän nf fit egit; ty ban åv lognaktig
och tbes fadev. Job. g: 44. At tala lognen
år fåledes en för Gud och mennifkor
vederrtyggelig fynd, och den lögnaktige
målle vara af den fadren djefvulen;
men når nu dertil kommer, at lognen
bekråftas eller vil göras trolig at bedraga mennifkor, ty Gud kan dårmed
aldrig bedragas, genom HErrans Zebaoths Namn, genom helig bedyrelfe
för den Allvetande» vid f jäi och falighet, da affvär den anna mennifkan med
det Tamma ali nåd och falighet i tid
och i evighet, och lika Tom med öpna
ogon kaftar lig i fatans armar ,ar hei
och hallen blifva hans rof. Här mifsbrukas Guds heliga Namn på det aldraförfkråckeligafte, och nytrjas til råckemantel for den fafeliga lognen. Hvem
kan uran ryfning tinka på fådana fvordomar? Hvilken dygdig Chriften och
redlig medborgare kunde vai foreftålla
% at fådane och få grofve fraådare af
Guds Namn fkulle finnas i Chriftenheren, om ej en olyckelig forfarenhet och
klagan åfver menederi ifrån alla orrer
ofvertygade ofs dårom? hvilket enligit
Taar

,

.
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fakens natur måfte hårflyta ej allenaft
af okunnoghet i Chriftendomens kunflcap, uran faft mera af den allmånt h.lrfkande fakerhet och orro, hvaruti mennifkorna lefva aldeles uran Gud, ellet
åtminftone aldrig tro Hans ftyrelfe, hårnd
och belöning. Acb! at Regenter förelyite lina underfårare med en brinnande vövdnad for Gud; acb! at de utrota"de, ellet åtminftone både i lön och
Ijulb batade alt frirånkeri! Acb! at alle
de, fom handleda ungdomen. åfven de
förnämares, hade fjelfve vördnad för
Guds ftora Namn, och inrryckre den i
barndomen i line lårjungars hjerran och
at Zions våktare fjelfve ej vore blott
en ljudande inalm och en klingande
bjålra! då kunde taan fnart nog hoppas någon hjelp hårutinnan. Hvarvid
likvål bör mårkas, at ju mera famveren
i otrångda, farliga och deras egen vålfård nåra rorande mål, belaftas med edgång, ju mera trampas deras helgd, och
defto mera mifsbrukas Guds Namn.
HErrans befallning år annars sydelig hårurinnan: J fknlen ieke fvarja fulfkt vid
virit Namn ocb ohelga tins Guds Namn
ty jog dr HEn-en, 3 Mof B. 19 12.
Den heiige Lutberus nåmner fedan
trulldom, fäfom Guds Namns mifsbruk.
Ora trulldom ha/ve vi redan nåmt i
det föregåcnde, och betraktat den fåfom
aiY 4
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åldeles en afvikelfe ifrån Gud, ooh et
gro ft forakt af Guds Nam n nu bdre
vi allenaft nimna något om vidfkeppelfe.
Vidlkeppelfe kallas cgenceligen der, når
mennifkor foreraga lig något ar gora,
mora naturliga medel eller ofver medlens
naturliga kraft, hviiker de fjelfve tro
fig kunna utråtra, och vilja åfven inbilla
andra dårom, ehuru de i fjelfva vårkec
iQåtr inter kunna åfiadkommai de årender, hvarsft denna vidfkeppelfen trånger fig in, åro nåftan oråkneliga; hvar«
emot trulldom bor kallas, om en men»
mfka genom djefvulens hjelp vårkeligen
kunde göra något ofver mrurens krafter. Genom et litet exempel torde fa«
ken blifva begripeligare. En vidfkeppelig mennifka föregifver fig genom någon låfning eller annan bragd kunna
bora någon fjukdom, uran några naturliga låkemedels bruk; hän anlites af den
fjuke om hjelp, ocb det hånder at den
fjuke derefrer vedcrfåsj då tro de bågge,
at Hans vidfkeppelfe hulpit den fjuke,
ehuru fjukdoraen i fin natur var fadan,
at den redan begynte at lindra, och
gå rilbaka j men hade det årer llagit ut
emot onfkan
få Ikyller man på vil
hundrade andra omftåndigheter, hvarfore det denna gängen mifslyckars; men
vidfkeppelfen tro's och bibehälies lika
vål af dera i fin helgd. Ofta hånder
•

,
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ock, at den, fom brukar vidfkeppelfe
elier figneri, icke tror dem fjelf en gång,
men nyttjar fådant likvål, fåfom en födkrok for hg, och riktar fig på andras
godtro, Men fom uti alt fådant fortroendet viker bort ifrån HErren, år
det icke annat ån at afguderi, och blir
få myeket fyndigare, då vid fådana foretaganden ofra nåmnes Guds Namn, nyttjas heliga ting, och Guds ord, med otaligt mera, fom måfte vara en ftyggelfc
for HErranom, och forbjudes pä rnånga ftållen i den Heliga Skrift, dår dc
fom fådant bruka, få namn af reknatydare och dagvåljare, och dem fom
på fåglalåt akta; och hår fyndar icke
allenaft bedragaren, utan ock den bedragne; ty få fåger HErrem: J fkolen
icke vanda Edtr til fpåmån, och fräga intet af the teknatydare at J icke varden
orenade på tbemty jag år HErren Eder
Qud. 3 Mof. B. 19; 31. Andteligen forbjuder ock Gud i detra andra Budet
lögn och badrågeri vid fit heliga Namn.
Det förra fyftar rydeligen på en fahk
Mra, och det fednare på en fkrymtaktig vandel. Guds Namn helgas då, når
Chrifti dyra Jåra rent och klart predikas och låres, men raifsbrukas då Guds
ord fordoljes, fortydes, och vrånges»
och man på et falfkt och liftigt fått
foker beftyrka lognen af den Heliga
Y 5
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Skrift; det Acer ock då mennifkor genom logn och lift rrånga fig in i låroämbetet, uran en ordentelig och laglig

kallelfe. Om hvilkct air HErren genom
Propheten jeremids fålunda kiagar;
Propheterne jpä Ibgn i mitt mmm: Jng
hafver intet fdndt tbem och intet befalt
tbem, och intet taiat med thctn: The pvedika E der falfka fyner fpadom, afguderi
och fins bjertnns hedrdgeri. Jer. 14: 14.
Men at bedraga genom Gnds Namn,
Acer då, nät menmfkorna antaga fig et
urvårres Gudaktighets ‘fken, iMIIa fig
Gudcliga, fjunga och låfa, at man mä
halla och hälfa dem for goda Chriftna,
då de likvål i {ir innerfta aro aideles
ofåråndrade, fornbja fig i det onda, och
hafva et ifrån Gud afvåndt hjerra. Dårföre tiltalar ock HErren fädana ogud*
akti ga och fäger; Hvi fhrkumiar tu minä
rätter ocb tager mitt fårbund i ti n mun,
efter tu dock batar tuktan, ocb kaftar min
ord hakoni tig. Pfi $0: x6,. 17. Defia aro
de hvitmennde grafvar bvilka utvdrtes,
ätmir.ftone vid forfta påfeende, fynas da*
ge/iga vien innavtil aro the f ulia med the
dhdas ben ocb ai! orenligbet [om fynas utvdrtes för mennifkomen rdttfdrdiga, men
invärtes aro the fulla med fkrymteri ocb
odygd. Matth. 25: 27, 28*
Nu fär jag ej långre låf at mifsbruka minä kara Ahårares tålamod, uran
vi fkynde ofs, at i vår Betraktelfes
Tredje
,
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Tredje Del
Korteligen anfora: Hvad det år Tom
bor förmä ofs til en råttfkaffeas Gudadyrkan. Deffa fkål, fåfom i fig fjelf
få margfalliga, fom ftora, få vi fatnmanfarta i tre hufvud omftåndigherer: Det
forfta fkålet blifver den ftore Gudens
uttryckeliga befallning, då det herer:
Tu fk/ilt, det år få mycket fagdt: O meenifka! det ftår ingalunda i din frihet
om du vil helga mitt namn ellei: icke,
om du vil bruka det rått eller mifsbruka det; utan det år min alfvarliga
vilja, min heliga befallning. Du fåger
ofta, til enfkyllan för ditt onda och afgudilka hjerta, då der förgnter HErran och förfummar Gudsdyrkan; HErren år icke belåten med vara yttr# ofningar, Hän fer allena til hjertar. Men
HErren fvarar dårtil; Hafver jag icke
gjorr dig til en lefvande mennilka med
fjål och kropp? båda böra tjena mio;,
Jag hafver ock fatt imellän dem et fadanr band, at kroppen altid utofvar fjalens vårkningar; de bora dårföre båda
tjena mig. Och når vi påminne ofs den
befallande Gudens oinfkrånkta rått ofver ofs, i ty Hän år Måftaren och vi
åre leret, fom Hän gjort hafver, Hans
ftora allmagt, med hvilken Hän formår
vål■
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valfigna ooh förkräffa, blifver ej tid f6r
©fs at långre göra någon enlkyllan. Ur
aktlåtandec håraf blifver altfå icke am
Hat ån upror och uplludfighet efnot den
Högftas befallning då Hän fåger; Gifver
Gudi tbet Gudi tilbårer. Marth, 22: 21,
jag kunde ån med hera fpråk utur den
Heliga Skrift beftyrka denna HErrans
befallning, men faken år redan i det
få tydeligen bevift, at hår
inter rvifvelsmål kan åga fum. Ach! at
de allenaft måtte fårra fjål och kropp
i rörelfe, at dyrka HErran och tilbedja
Honom!

Hela den uplyfta vcrldens cxempel,
fom i alla tider och afleftådes dyrkat
någon Gud, förebrår vår tids Gudlöfa
Chriftna, fom, för at flira fig löfa ifrån
et gnagande famvetsagg, hvilket altid
åtföljer goda lagars öfvertrådelfe, fökt
at aldeles göra et fådant bud o m inter,
och lika fom ropar til dera: O! J fjelfkloke dårar, fom med forakt trampen
Guds och mennifkors bud under Edra
fotter, för at förhäfva Eder öfver alt,
och at tygellyfi: dyrka Edra egna begår;
åren J dock fjelfve orfaken til Eder
varelfef Var det Eder klokhet fom dahade Eder i moderlifvet, Eder förforg
fora födde Eder, var det Eder fpitsfundighet fom gjorde Eder til tånkande
våfenden och gaf Eder det förnuft hvaröfver

333
sfver

J

nu yfvens? ».Kånnen J Edra tilkunnen J Ityra dem?

kommande öden,

Edra farnveten måfte, under det fråckafte
åtlöje af andras Gudsdyrkan, mången
gång båfva for den ftyrande Mäkeen,
ooh ined en flags förhårdelfe beftrida
egit hjertats, hela naturens och alla foikfl'«gs röft fom fåger Eder, dyrka Eder
Skapare och helga Hans Namn.
.§* I4
n
Det andra Ikålet, fom bör formä ofi
‘

at dyrka Gud, år vår egen dåraf flytande lyckfalighet. Hufvud-åndamälet
af alla Guds vårk utom fig fjelf och alla
Hans bud och befallningar, år vål Hans
Namns och åras forhårligande, men de
forhårligas fom aldramåft genom Hans
Creaturs lyckfalighet, dårfore fyfta åfven alla Guds bud til jordenes fornuftiga inbyggare, på kefordrande af deras
egit vål. Aldeles af en fådan befkaffenhetår åfven detrabudet om Guds Namns
råtra brukande. Ty dårigenom varde vi
forenade med Gud, fom år det Hogfta
goda och fjelfva lyckfaligheren. Hårora talar Gud ganlka mårkeligen genom
Propheten Efaiam: Hbrer HErrans ord
J fom frukten for Hans ord: Edre W6der
[om Eder kata, ocb affkilja Eder for mitt
ff/mns fkulf Jåga: Låter
fe burn bårlig
HErren år?
Men Gud fvarar trofteJige-Q: Skulle jag latu andra fbda ocb fjelf
Ui
,
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tillyckt vara?
Ty altfd [dger HErren;
St jag uthreder frid fåforn en ftråm ooh
bdrligbet fdfom en utfldpt h dck, ET. 66; j,
9, 12. och vår dyre Frålfare forviffar
aldeles lina tilbedjare om denna ftora
lyckfalighet då Hän fåger: Then mig
ålfkar, ban vav der hallan de min ord Joh.
14; 25. Hän fkal gifva mig med Fadfenom och den Heliga Anda en råttfkatfens dyrkan, men dcrta arbete fkal
ingalunda vara fruktlöft; ty min Fnder
fkal alfka Honom tilbaka, och vt fkole koin•
ma til Honom och hltfva boende nar Honom.
Och vi mårke vidare, at juft genom
denna foreningen nlfiyter ofs aliköns
vålfignelfe. Med det vördade Faders
namner, hvarunder alle trogne tilbedjare
åkalla Honom Malach. 1; 6. fom år den
råtte Fadren öfver alt der fader heter
i himmelen och på jordene, Fph, 3: 15.
tilvinna de fig en barnarått til ali vålfighdfe i lekamlig och andelig måtro
Rorn. 8:17. af Ljufens Fader, ifrån Irviiken ali god och fullkomlig gåfva konrmer åfvan efter, jac. x; 4. och en vifs
fårfåkran om et Fort och oförvanfkeligit arf i himmelen. 1 Pet. 1:4. Af JEfu dyra Nanrn, uti hvilken ali falighet
år, Apoftl. G. 4: 12. och utom hvilket
för fartiga fyndare gifves ingen Fralsning, hvilket de rroligen antopa, vinna
de en dagelig renlng ifrån alla lina fyn-
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der, i Joh, i: 7. en krafrig hjerrftyrk*
ning under fin fvaghet, Ephefi 6: 10.
et himmclfkt broderlkap med denna fin
Blod-brudgurnme Joh. 20: 17. jfr. Ap.
G. 20: 28. och en årekrona af Hans hand
i himmelen. 1 Per. 5; 4. Den Helige
Ande, hvilken de med Fadrenom och
Sonenom akalla, virnar rrofteligen med
deras Anda, at de åro Guds barn: Rom.
g: 16; Hän ingjuter Guds kårlek i deras hjertan; Cap. 5: 5. Hän forfåckrar
JEfiu namn i deras mun. 1 Cor. 12: 3,
Hän ropar i deras hjertån Abba kare
Fader; Gal. 4; 6. Genom Honom varda
de ftarke til den invårtes mennilkan.
Ephef 3: 16. Hän vårkar frid och frogd
i fjålen, Rom, 14: 17. godhet, rårtfärdighet och fianning, Ephefi 5: 9. och
åndteligen
genom och under alt detta
O
fD
forer de trogna, fom hår åro gafter och
fråmmande, på en jåmn våg, Ffi »43; 10.
efter en jåmn fiig ibland mfiende förforslfier och farlighster, til deras råtta
och fialiga fådernesland i himmeten. Med
et ord
HErrans Namn dr et f ali Jlott
den rdttfdrdige fom brukar det råtr, fom
åkallar det i ail nod, hän löper dif, fiåfom til fin borg, til fin friftad, och lofvad väre HErren evinnerliga, bnn varder
btfkåymnd. Ordfipr. B ig: 10. Ach! hvem
af ofs ville gå i miflning af få ftor och
tnångfalhg fållhet? Och efter en rått
Guds,

c

;
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Gudsdyrkan år råtta medlet at vinna
den, få låt ofs i dag fatta et heligt och
faft beflut at i alla vara öfriga lefnadsdagar troligcn helga HErrans Namn.
'
§• isMen, ålfkade Ahorare! fitta ånnu
någre af Eder få hårdt fjåttrade i fynden och bundne med gamla fyndavanor, at J lika fullt viljen forrfara at
vanvorda och mifsbrnka det förfkråckeliga HErrans Namn, få har jag ån
et fkal, at förmå Eder i tid afftå dår.
med. Det år et tordonsflag ifrån berget Sinai, et forbannelfesord ifrån den
Allsmågtige och lyder få: HEvren fkal
icke lata bonom blifva oftraffad', fom Hans
Namn mifsbrukar. Det år nårmare efter
Ebreifkan: HErren fkal ingalunda halia
honom for olkyldig. Mennifkor, vii
Han fåga, J råknen icke mitt (tora
Namns råtta brukande for någon nödvåndighet, J forfurnmen bönen och förakten mitt dyra ord, och dåremot ro*
pen J ofta i hvart ord på [min och hela mennifkoflågtets affagda fiende djefvulen, J bruken mitt namn utan vörd»
nad, i låttfinnighet med forakt och ofta
med hådelfe och begabberi, och emedan
J oftaft kunnen undgå verldfligt ftratf
dårfore, tron J det, at ock jag fkal låta
fådaiit behaga mig och halla Eder lika
vål för minä vånner och goda Chriftna;
Men
.
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Men jag betygar vid mig fjelf och min
helighet, at J med alt detta hafven rort
mitt Majeftåt, och gjort Eder på det
hogfta brottflige for mitt anfigte, hvarföre hämden, den jag af min Jångmoclighet en tid bårt åt låter lika fom följa
Eder på hålarna, en gång fkal drabba
Eder, och forbannelfcn fordårfva Eder.
Hor då til, du befpårtare och Guds buds
föraktare, hvad HErren fåger härom
på et annat ftälle: Ota tu icke båller ocb
gör ali tbejfa lagfens ovd ■,
fn at tu
het
och
bdrliga
forfkräckeliga
t
ta
fruktar
hlamnet: HErren tin Gud, Ja fkal HErren
vnderliga bafva fig med il g; med pldgo på
tig och tine jåd ■, med flora ocb långjammn.
piågor, med onda ocb iångfamma krankbeter.
5 Mof B. 28: 5§ 59. Och genom Konung David förfåkrar Hän, at the löfa
föraktare homma på fkam. Pf, 25: 3. Hvad
fågen J dock hårtil? Viljen J ånnu fara
fort at forakta HErrans Namn? Ho vet
cm icke någon ånnu år nog djerf til
at fvara: cleffa åro blott hotelfer, fom
kanike aldrig fannas, Jag beder Eder,
xnine Åhorare: ach! fltiljen Eder fort
ifrån deffe befpårtare, at J icke forgås
med dem, ry om dem må jag fåga med
Mofe, at thefja männerne bafva jövfmådat
HErran. 4 Mof. B. 16: 30. Ack at d«
ock med Korah, Datham och Abiram
icke måtte lefvande upllukas af helfveHom, F, Voi, HL St,
tet!
Z
-
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tet! v. 33. eller gora fig faker dl dea
Ifraelidfka mannens brotr, fom med förakt nåmde HErrans Naran och banna.
des, och blef dårfore af hela menigheten ftenad- 3 Mof. B. 24: u, 14. och
gaf anledning til den lagen i Ifrael, at
bvilken fom hannar fin GuJ, hän Jkal hara
fin fynd. Hvilken fom HErrans Namn namnemed forakt, hau jkal doden do: hela
menigheten (kai ftena bonom. v. xj, 16.

Tiilåmpning.
§.

16.

Af detta, fom nu fåledes år äfhandlat, hafva mine kare Ahorare fart hifille at kanna, huru vidfttåkte vara plikter aro efter detta andra Budet i HErrans Lag, och huru hogft angelåget det
måfte vara för ofs mennifkor, at med
ali noggranhet i akctaga dem. Me n då
vi nu hårmed jåmfore den dyrkan, fom
Gud i allmänhet får, kunne vi ej annat
ån på det hjerteligafte beklaga, huru
r.llmånt och på allahanda fått Guds heliga Naran mifsbrukas ibland ofs. Mari
vägar fåtta i fråga om Gud Ikal dyrkas, och om raan ånteligen medgifver
det, Vil man åndock ej årkånna någon
grund eller forefkrift, hvarefter denna
dyrkan bor ike, utän päftår, at det arina och blinda förnuftet hårvid allena
ikal blifva vår iedare man ftormar med
0

'

o
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våld
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våld emot uppenbarelfen och förfmådar med det famma defs ,höga Uphofstnan, för öt gora fig aldeles lös ifrån
alla band för lina oryglade begår, och
vil anfe Gudsdyrkan och hela dygdelåran blott för et påfund af Regenter
åt fångfla fina Underfåtare 5 då likvål
både förnuft och uppenbarelfe inftåmma dåruti, at uran Gudsdyrkan och dygd
ingen lyckfalighet kan århållas. Och
hvad mera är at beklaga vifar förfarenheten, at ock de, fotn med hjerta
och mun bekånna fin fkyldighet at lyda
och vörda fin Skapare gora de dock
platt inter af alt det Hän fordrar af
dem. Himla-låran år föraktad och Hgger hos de flåfte i vrak, hvaremor ej
allenaft verldfliga verenfkaper, fom dock
ifm mån gägna, uran ock fjelfva dårIkaperna låmnas fråmfta rummet, Böner,
Gudaktighetsöfningar och HErrans lof
änfes och omtalas måft med åtlöje, och
man mårker at fjelfva Nattvardsgången
hos en del kömmit aldeles utur bruk,
öch fåledes af Gudsfruktan föga mera
qvar hos de flåfte an några yttre plågfeder, dem en Chriftelig Öfverhet genom Låroftåndet fökt hålla vid maku,
Dåremot finner man med gråmelfe, kuru Guds dyra Namn mifsbrukas i låttfln'
nigher och bannfkap,och fvordomar flyta
tulendetals utur de flåftas munnar, vanZ a
tr©
,

,
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och vidfkeppelfer mota orron, och
man horer en allmån klagan åfver et
tilragande menederi, och allmån rrolöshet, och fjeifva den allmånna Gudstjenften och Nattvards-gången år hos
de flåfte foga annat ån et kårnlåft fkal
af den råtta Chriftendomen. Och man
måfte med innerfta oro beklaga, at til
alt detta icke liret bidrager mänga Zions
Våktares flora forfummelfe i lit dyra
Ambete och Gudaktighets-öfningar, och
icke Pållan en uppenbar ogudaktighet i
lin vandel, hvarmed de rifva ned, ali
hvad de annars genom ordet kunde upbygga, Ach en bedrofvelig, men dårjemte beklageligen fannfårdig målning
af vårt Svenfka Zion! Tillåten mig då,
mine Ahorare, at jämra mig håröfver
med Propheten och fåga: Mitt hjertu
vil brijia i tnino lifve ali min ben durra;
mig år lika fom enom drucknom manne sd)
lika fom enom then af vin ragar, för HEr•
ranom och for Hans heliga ordom. At
landet fd fullt med horkarlar Sr at landet
fd jSmmerliga ftår at thet fd fårbannat
Sr
och theras lejverne Sr ondt ocb
doger intet; Ty både Preregemente
theras
pheter ocb Prefler Sro fkalkar: ocb jog
fmner ockfd theras ondfko i mino bufe fdger
HErren. Jer. 23: 9, 10, n.
tro
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Men det år ingalunda dermed gjort,
.
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«t vi fåledes i allmånhet beklage vår
tids gudlösher, och Guds Namns margfalliga mifsbruk. Vi böre' gå i en nårgiare pråfning af ofs fjelfve och vårc
eget hjerta. Befinner Eder dock, mine
Ahorare ! hurudan har Eder Gudsdyrkan
värit? Hafven J dock brukat HErrans
Namn, och buru ofta har det fkedt,
eller med hvad vordnad och högaktning? Betånker Eder huru många gångor j torden i fafångan nåmt det, utan
andakt i boner och Eder Gudstjenft
genom fkrymteri mifsbrukat det, och
kanfke genom många obetånkfamma,
om ej aldeles falfka eder, retat den råttfårdige Guden at håmnas? Huruamångas famveten måtte icke flå dem och
virtna, at de i dageligt tai och med
minfta finnes rorelfc anropa tufendetals
djeflar om hjelp, dem de dock i dopet
affvorit, och h vilkas hogfta fyftemål
likvål år at få blifva deras bödlar och
plågare. Hvem af Eder kånner fig icke
Mr tråffad, och i fit famvete Hagen ?
Sjelfve Guds barn måfte beklaga lin
fiora kallfinnighet och troghet, at de ej
nog ofta, ej med tilborlig vordnad bruka
fins Guds namn, och göra fig fåledes
ofta fkyldige til den hotade håmden.
Ach! hvad ftår då at gora? Hår år icke
annat r?id, ån at gifva Gudi aran; kaften Eder ned i ftoftet for Hans ftora
MajeZ 3
,
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Majeftåt, och med hjertans oro bekån*
nen den ringa aktning J hyfl: för HErren Gud och Hans Namn, uphojen Eder dyra Frålfares hoga Namn JEfus,
fåfom Eder en da tilflygt, och ropea
innerligen om nåd och fårlåcelfe, med
et heligt åfverlåmnande af fjil och kropp
med alla deras kraffer i den ftore Gu..
dens tjenft; ty fåledes blifver HErrans
heliga Namn rått helgat af Eder.
Men hår moter et icke. mindre omt
prof mig och minä medbroder. HErren hafver fatt ofs til vålctare, at tidt
och ofta utropa for vara Åhorare det
ilora och forfkråckeliga HErrans Namn;
at med Paiilo lava tians Namn for Ranungar och for det andeliga lfraels barni
Apoftl, G. 9: 1$ Ty vi hafve ingalunda
låf at predika ofs fjelfve utan JEfum
Cbriftum, at Han år HErren; men vi Edra
tjenare får JEfu fkull. 2 Cor, 4: 5, Achi
det kommer då dårpå an, hvem yi preåikat, Chriftum eller ofs fjelfve; huru
vi predikat Honom med ali mojelig flic
eller med ovilja och forfummelfe: af brinnande hjerran eller med kalifin nighet: vid
hvad rilfållenj antingen blott i kyrkan,
eller alleftådes dår vi omgåts med vara
Åhörare ? Om vi predikat Honom allena
med orden, eller om vi ock gjordt det
altid med en helig och oftraffelig van*
del, eller om icke Hans Namn ofta
,

,
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genom ofs blifvit forfmädadt? Hvad
fkole vi vai ril alt detta {Vara vår Gud
på den ftora råkenfkapsdagen? Olyckelige vi om våra Åhorare då blifva
vara åklagare. Hvem af ofs arma fyndare kan vål gå til råknings med fjelfva hjertars ranfakare ? Den båfta af ofs,
den ifngafte, den trognafte af Guds
fkaffare måfte hår lågga handen på
munnen och bekånna med Daniel: HErre, tu nft rdttfärdig men vi made (kumma
ofs t Dan. 9; 7. och bedja med David:
HErre, gack icke til doms med tin tjenare
ty for tig är ingen lefvande rdttfårdig.
Ff 143: 2, Det år ock redan hog rid
för ofs, at med fordubblad nit och alfvare antaga ofs Guds fak, at få mycket
hos ofs ftär, både med låra och lefyerne
förhårliga HErrans Namn ibland men»
nilkorna, ju mera vi fe det af de fiåfte
med förakt trampas, och at i et fådant
bemodande vara outtrottelige, hvartil
Ofverherden JEfus fjelf forlåne ofs fin
nåd, krafc och vålfignelfe! Amen.
,

,

IV. PREDIKAN,

Minefkade

§• I»

i HErranom JEfu Chrifto ålÅhorare! det år helt annorZ 4
lun-
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lunda befkaffat med ofs, ån med de*
ftore Guden: Når Hän vil gora och
utfora något, fker det hos Honom, uraa
någon vidlöfcig öfverlåggning, ty Hän
fer och kinner i lin eviga vishet och
alivetenhet ak i et ognablick, det
varande, det framfarna och del tilkomrnande. Hän gor och utrårtar genom
fin Gudomliga allmagt alt hvad Hän vil,
och oråkneliga ting på en gång, odi
aldeles utao någon urdrågt i riden. Ty om
Hän fåger få jker thet: Om Hän hjuder få
år thet gjordt. Pf. 33:9. Men med mennifkorna år faken af helt annan befkaffenher. Skal något af dem göras, fordras för dem tid at kanna det årendet
de fig företagit:
för dem fordras åfven
O
tid och eftertanka, at varkftålla det, och
ju angelågnare och fvårare det år, ju
langre tid åtgär gemenifgen til defs utförande. Vår fjåls och kropps förmögenheter aro få infkrånkta, at då vi
med fiit och alfvare fyflofåtta ofs med
det ena, få hinne vi Lcke til, at med
det famma vårda något annat årende af
någon fynnerlig vigt; vår hela lifstid
förtåres under hvarjehanda fyflor, och
vi hinne aldrig med, om vi ock lefda.
långe, at uträtta alt hvad vi borde, i
anfeende hvartil en nödig förfikrighet
fordras, at få anvanda vår korta tid, at
der nödvåndigaife ei blefve förfummar.
,
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Vid minua
fornuftiga efrerranka vifor
en
mennilka mänga fyflor
fig
fa
aldeles oumgångeliga, til bibehållande
af fitt narurliga lifj moda och arbet®
naåfte vi underkäfta ofs, om vi ej innan kort fkole komina i miftning af
våra nödigafte behef, Tom åro föda och
klåder. Mennifkan kånner derfore fnart
nog vigcen af naturens HErres forfta
befållning til den failna mennifkan: Tu
[kait åta titt brod i tm anletes [veit. i
Mof B. 3; 19. Och derra bekymrer allena år redan i ftånd at fyflofåtta mängen hela fin lifstid igenom, och vidgar
lig oändeligen uti många grenar af arbete och befvår ; och når dårrii komin er, at hon af medfodt begår efter lyckfaligher, åfven fiker efter beqvåmligherer, fordubbla fig defs omforger och arbete dårigenom mångfaldigt. Vildar,
och de dåT af ingen Gud veta, ej heller
kanna vårdet af iin ododeliga f jål, ftanna ofra hår, och forfta icke ar anvånda
något af fin flygtiga tid til några andra
goromåi, ån de, fom leda til denna naitan blott djurifka vålmåga. Men for
ofs Chrittne, fom icke allenaft kånna
vår Gnds varelfe och hoga egenikaper
iamt omedelbara ftyrelfe i veriden, utan
åga åfven en fullkomlig ofverrygelfe,
ora våra plikter emot Gud 3 hvilka goZ 5
nom
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en alfvarlig Gudsdyrkan Ikola ucofvas, för ofs, fåger jag, upkommer hår
en fråga af ytrerfta vigt: hvad tid bor
dock dårtil användas ? En få ftor fak,
en få hufvudfakelig plikr, fom det år
for et Crearur, at rjena ellei* dyrka fin
Skapare, kan ingalunda iakttagas, uran
at dårtil nägon mårkelig del af vår
kerta tid målfe anvåndas. Me n huru
ftor denna tid måfte vara, och huru
den rårt tii et fådant åndamål kan nyttjas, blifver for ofs en fak af ftörfta anDom

gelågenhet

at

tinderfoka,
§-

3-

Elotta förnuftet, fom icke en gång
kunnat vifa ofs befkaffenheten af en
rått Gudadyrkan, kan lika få litet leda
ofs fram i deffa frågor ehuru det i alla
fall måfte billiga alt hvad uppenbarelfen hårutinnan lårcr ofs: men at mycken tid måfte nodvåndigt åtgå til et få
vigtigt företagande, och at det ingalunda år beftålt med en eller annan korc
ftunds anvåndande hårtil, dårom låmnar en fund eftertanka, om man aldrig
få litet for in i vidden af faken, den
fullkomligafte öfvertygelfe; ty Ikal Gud
dyrkas af mennilkor, få måfte de med
myeken flir ooh möda undervifas, at
låra kanna denne fin Skapare och Vålgörare til fin eviga varelfe och lina höga
tgenfkaper; de måfte låras, at vörda
Hans
*
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Hans ftora vålgårningar i fkapelfen, återlofningen och helgellenj ty annars veca
de icke hvarfore Hän flcai dyrkas; de
få ej vara okunniga om Hans håmd of»
ver de ogudakriga, och den flora nädelon Haa gifver line barn i tid och i
evighet, om de fkola hafva någon drifkraft at förrnå fig ri! denna iin HErres tjenft. Meh (om de ej heller af förnufter, och aldraminft utan flitig undervilning kånna fåctet huru Hän af dem
vil blifva tilbeden, eller i hvad ordning
de kunna blifva Hans rätre tilbedjare,
fordras åfven dårtil bäde tid och moda.
Når nu dårril kommer, at ali denna
kunlkapen måtte af råtta Chriftna ftållas ien lefvande utofning lå rnyckec
qfcare, Tom de dageligen af fin Gud årnjuta ftora vålgårningar i lekamlig och
andelig matto, om hvilka de behofva
ofta påminnas, fåforn ock om lina fkyldigherer emot fin Gud, nåftan och fig
fjelfve, om de ej i anfeende til vår rnenfklighet (kola låmnas i forgårenher, och
ånteligen, at vi til en fädan lefvande
Gudsdyrkan, i anfeende til vår narurliga troghet och kalllinnighet, behofve
tidt och ofta upmuntras; då fåger jag,
lårer en och hvar ovederfågeligen finna, at til alt fådant måfte fordras myc»
ket arbete och en ftor del af. vår lefnads tid dårtill upgå. Mine Ahörare!
,

hvsttj

4

3 348

4d

[

hvem af Eder måfte d;V icke billiga,
och i högfta måtton vorda vår Guds
heliga och vifa inråttning, fom j det
tredje buder af HErrans lag befalr helgander af h vai* fjunde dag til et få vålfignat åndamål? Låt ofs då i HErrans
Namn med bån och åkallan til den Aldra*
hogfie om nåd och vålfignelfe, fkynda
ofs, at med andakt betrakta det famma.
§.

Text;

2

4-

Mof. B.

20: g.

Tänk uppa Sabbatsäagen

at

tu

belgar bonom.
Denna vår uplåfta heliga Text, eller
tredje Buclet i HErrans Lag, gifver ofs
anledning, at i HErrans Namn betrakta:
Sabbäts- eller Hvilodagen.
Hvarvid vi
1. Filje fårklara hvilken den [ämmä år.
2. Huru den rått fkal behas.
Eller;

Ben til Guds åyrkan ourngängelig a tidem få at vi

Fbrjl vilje vifa, hvud det dr for en tidy
[om bar til hör anvåndas och
För det andra: huru det rått bör [ke.
Gif at titt ord ofs lyfer få
At vi i rnSrkret intet gå;
Men genom tbenna jåmmerdal
Md vandra til tm bimmelsfal.
Förra
,

,
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Förra Delen.
I Ingången fokte vi, ållkade i HEr-

ranom! öfvertyga Eder med (kål, håmtade af et fundt fornuft, dcrom, at en
mårkelig tid fordras af ofs, fbm oumgängeligen bor anvåndas ril den fanna
Gudens dyrkan, men huru ftor den tiden Ikal vara, och hvilka dagar i vår
lefnad dårtil fkola nytrjas, utftakar icke
naturens ljus, dårtil fordras uppenbarelfen; få mycket fåger det allenaft, at
ehuru vi hafve fjelfva tiden och alt annat af Skaparen, och derfåre åfven alt
borde anvåndas til Hans tjenft, erfordras likvål den måfta tiden til lekamligit arbete, om ej detta lifvers nodtorfter Ikola tryta, och at ftora och alt for
tåta afbrytningar dåraf ligga mångfaldiga hinder och uppehåll i vågen for lekamliga goromålens behoriga drifr och
ordning, hvarmed fornuftet likvål likafom utpekar huru åfven de altid böra
Ike i HErranom, och dårmed påyrkar
de Chriftnas dageliga Sabbat, hvarom
vi långre fram få något nårmare handia;
men kan pä andra lidan intät annat ån
billiga den i Guds heliga ord anbefalte
fjunde dagens helgande. Låt ofs dårfåre forft til vår uplyfning och ofvertygelfe berrakta denna dagens invigning
til et fådant foretagande i Gamla Tella
-

4*
ftamenret,
vi i Nya
ftäller for
den förfta
retagande.
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och fedan tilfe hvad grund
Teftamentet kunna åga, at i
den fjunde dagen anvånda
i veckan cil detta nödiga få§•

f

Vi bore ingalunda tro,

at Sabbatens
helgande forft blef anbefalt vid Lagens
utgifvande på Sinai berg, då verlden
redan ifrån fin fkapelfe ftått vid pafs
2500 år; eller at den for Ifraels barn
blorr var en Ceremonialifk inftikrelfe i
deras Gudsrjenft, Nej, denna lagen var
lika gamtnal med verlden, och hade fin
grund nti den ordning HErren Gud
brukade nti verldenes Skapelfe, fåfom
Mofes tydeligen forklarar den, då hän
fåger: Vti fex dagar bafver HErren gjordt
himmel och jord och hafvet och hvad tber
och bvilade på fjunde dagenorn.
tme er
Tberfor e vålßgnnde HErren Sahbatsdagen
och helgade honom. 2 Mof, B. 20: 11. Hårmed inftåmmer åfven fjelfva Skapelfens hiftoria, då det heter: På fjunde
dagen hade Gud redan fulländat Jit vark,
fom hän gjordt få at Hän på fjunde dagen bvilade af ali fin vark, fom Hän gjort
hade: Therfore vålfignade Gud then fjunde
dagen och helgade bomrn emedan Gud på
then dagen bvilade af alt Rt vårk, fom
Hän funnit gndt at fkapa. 1 Mof. B. 2: 2, 3.
Nva Verfion;
At
>

,

,

•

4-

]

sji

[

4*

At tydeligare fatta fanningen ooh
fammanhanger håraf, märke vi fåljande,
nåmligen forft, at ordet Sabbarsdag år
Hebreifkt, och betyder intet annat ån
hvilodag, (ehuru Evangelifterna och Apoftelen Paulus åfven i Nya Teftament*
fens Grekifka fkrifter bibehållit det an*
tagna Hebreifka ordet) och det i anledning dåraf, at Gud, fedan Hän i fex
dagar fyflofatt fig med hela verldenes
{kapelfe, uphorde på den fjunde dagen,
at ikapa eller frambringa nya varelfer;
ty någon fådan hviia, Tom mennifeor
efter et tråget och modofamt arbere berarfva, hafver icke rum hos Gud; ej
eller åf meningen den> at Gud på denna dagen undandragit den ikapade verldcn fin alsmågriga och ftyrande hand,
uran at denna hvilan hos Gud märte beftått i et flags hådigr vålbehag i alla lina feapade vårk, til iit Pora Namnä
förhårligande, fåfom Mofes befkrifver
det, dä hän fåger: Och Gud jåg på alt
tbet Hän gjordt hnde och ji thet var alt
ganfka godt, i Mof. B. i: 31* Vi målke
vidare, at denne Guds heliga hviia på
den fjunde dagen var nu grunden til
defs verkeliga helgande, fom likvål var
fjelf helt annat ån Guds hviia,
fåfom den ock rydeligen af Mole urfkiljes, och hvardera fårfkilt betraktas, då der forft heter at Gud på jjunde
dagen
,
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iagan hvilaäe af ali fin vark och fedan
i den följande verfen Therfåre välfignade
Gud tben fjunde dagen och belgade bonnm;
eller fom det ån båttre rorde urtolkas,
få at Hanhelgade honom; hvarigenom
det fenare förklarar det forra. Dfinna
vålfignelfe kunde icke beftå nti något
utvårtes företråde eller helighet, fom
den ena dagen kunde hafva fram för
den andra; ty alla dagar aro i fin naturliga omgång lika, alla aro ock i fig fjelf
af Gud, fin ftore Uphofsman vålfignadej utan måfte denna dagen blifvit geno m denna vålfignelfen på något fyi\nerligit fått af Gudi afföndrad och urfkild for mennifkorna, at fram för andra dagar i veckan anvåndas til Guds
dyrkan, och til en helig hvila för fjilen i Gud, fin enda råtta lyckfalighetskålla; fom åfven dåraf kan flutas, at
HErren vid detta budets utgifvande på
Sinai berg, då Han befalte helga Sabbaten, juft lågger det til orfak at Gud
redan efter fullåndad fkapelfe, våliignat
och invigt honom til et fådant heligt
nyttjande af mennifkom; hvarföre ock
detta budet ej utgafs fåfom något nytt,
utan Ifraels barn anbefalles hår, at allenaft tanka dårpå, det år, komma för
ali ting ihog det urgamla budet om Sabbatens helgande, fom under den fvåra
tråldomstiden x Egypten hade om ej
ai,

:
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aldeles, dock til någon del lämnar i
förgårenher. Och ehuru Mofes uti fit
korta fammandrag af 2500 ärs hiftorie
icke förmåler något tydeligen därom j
at Sabbaten elier hvilodagen i denna
verldenes ålder blifvit helgad, hvarfore der ock af fomlige vil dragas i
tvifvelsmål, fynes dock faken af foljande grunder vara tåmmeligen vifs:
Jag llutar det förft dåraf, at den fjunde
dagen ftraxt i verldenes begynnelfe blef
af Gudk fåfom vi forut vifat, vålfignad
och helgad, och med det famrna anbefald mennifkom, hvilken befallning, i
anfeende til de tiders hoga ålder hos
vårt Uågte låtteligen fortplanrades til
efterkommande. -For det andra fynes
det tydeligen af 2 Mofe Boks 16 forr
ån Lagen utgafs, at Sabbaten elier den
fjunde dagen var Ifraels barn noga bekant, få at Mofes behofde ej mera ån
århindra dem dårom och fåga dem,
huru de fig dårvid forhålla {kiille, då
det herer; 7hetta är thet fom HErren
Jagt bnfver: I morgm är Sahhat; then
heliga bvilan HErranom 2 Mof. B. 16: 23.
fom ville hän fåga: Kommen J inter
ihog det budet, fom Gud gaf redan iverldenes begynnelfe, at Sabbaten fkulle
helgas? Hvarfore tron J då ej Gud om
godt och med en rårt hvila helgen den
HErranom? For det tredje fiurar jag
det
Aa
Hm, f. Voi, m. St. s,

,

,
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det dåraf, at hela Ifrael, oakrat iin fvåra
tråldom i Egypren, ånnu bibehällit fin
dagaråkning och tidens indelning i veckor, af hvilka hvardcra inneholt fjn
dagar, Hade den fjunde dagen intet på
något fått värit utmårkt framfor andra
dagarna i veckan, hade veckoråkningen
af lig fjelf, halit på en tid af fiera tufende år, om ej forr, dock under det
längvariga tråldoms tidehvarfvet, aldeles
blifvit förlorad, och den naturliga tidens
indelning efter folen eller månan allenaft bibehållen, i hvilket fall hvarken
Mofes eller Ifraels barn vetat, hvilkendera vore den fjunde dagen eller Sabbaten. For det fjerde bevifar äfven de
fiåfte hednifke folkllags indelning af tiden i veckor, fom beftå i fju dagar,
icke litet, at den måfte vara långt åldre,
ån Lagens utgifvande på Sinai berg åt
Ifraels barn allena, och at någondera af
defla dagar måtte af ålder ibland dem
hafva blifvit fynnerligen anmårkt, få
mycket hållre, forn vecko råkningen
hvarken inträffar i folens eller månans
omgång, af hvilket alt fynes nog klarr,
at fjunde dagens helgande, måfte hafva
et långt åldre och allmånnare bud ån
det fom dårom utgafs på Sinai berg.
Men på andra fidan måfte vi ock an*
mårka, at denna dagens firande blef i
den Levitifka lagen forknippad med
många
-

%
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piånga Ceremonialifka omftåndighercr,
dem tiden ej rillåter ar hår nårmars

anmårka, och hvilka vid den Levitilka
lagens utgång åfven uphorde.
§.

6.

Af detta fom nu fåledes år anfört,
kunna mine kare Ahörare tydeligen fe,
hvad tid fom efrer Guds befallning i
Gamla Teftamentet borde til Hans dyrkan anvåndas, nemligen den fjunde dagen i yfckan, eller den vi kalle lordagen, pch hvarpå denna befallning grundkde fig. Nu fordrar ordningen af ofs,
at nårmare undpriöka, huru denna dagen blifvit af ofs Chriftne förbyrr i Söndagen, eller huru vi i ftållet for den i
Gamla Teftamentet af Ifraels barn allmånt ftrade Lördagen, kömmit at helga
den fprfta dagen i veckan, och huru
vida en fådan föråndring må kunna anfes Gudomelig eller icke. Hvad nu fåledes forft beträffar fjelfva föråndringen, finne vi få yål af Apoftlarnas fkrif.
ter, fåfom ock af den åldfte Nya Teftamentfens Kyrkohiftpria, at denna föråndring gått fmåningpm for fig, och
ånteligen blifvit i den Chrifteliga Förfamlingen ahman. Når JEfu trogna vitnen och yånner, fom vid Hans död,
genom fin klentrogenhet forlorat alt fit
hopp om fin Mäftares rike på jprden,
£ngo en full öfvertygeHe dårom, at deA a z
ras
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Långfredagen på korfer dodade
kare JEfus, hade på Sondagen dårefrer,
fom var tredje dagen upftått ifrän de
doda, och vunnit en hårlig feger åfver
doden och djefvulen, kunde dennafegeroch glådjedag ej annat ån blifva dcm i
hogfta måtton märkelig, hvaraf de ville
hos fig och efterkommande forvara min»
net på alt mojeligit fåtr.
Dårfore blef
Sondagen hos dem den mårkvårdigafte
i hela veckan, och blef kallad HErrans
dag, uppå hvilken de trogne fammåntrådde, at utan tvifvel forft upmuntra
fin andakt inbordes, genom famtal och
beråttelfer om Chrifti upftåndelfe, och
hvad falighet de dåraf hade at vänta;
fedan hafver narurligir vis deras andakt
åfven ledr dem til vidare Guds ords
betraktande, och andra viktiga famtal
och Gudaktighets ofningar. Det var icke
allenaft på Påfkadagen då JEfus upftod
ifrån de doda, fom Hans lårjungar af
forg ofver lin faknade Måftare voro
endräkteliga tilfammans for Judarnas
rådflos fkull, Utah vi låfe ock hos Evangeliften johannem, at de åter årta dagar dårefrer pä den nåftfoljande Sondagen likaledes voro tilhopa, at upbygga
hvarandra, Joh. 20: 2 6. Judarnas Pinglb
hogtid infoli ock nu på en Söndag, och
då heter der åter om de,trogne, at de
alle voro endråkteliga tilfamman. Apoftl
G. 2;
ras om
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Uti Apoftla Gårningarnas
1.
berättar Lucas, at ApofteCapitol
o:de
len Paulus på en Sabbat hoit för de
trogna en predikan i Troade, då de
voro tilfamman komne, at annama HErrans Heliga Nattvard, Ap. G. 20: 7.
och bor råtteligen vara öfverfatt, at det
Jkedde på den förfta Sabbaren eller förfia dagen i veckan, fom var Söndagen,
ty fä kallas den dagen af de heliga
Evangelifterna vid beråttelfen om Chrifti upftåndeife. Och når Apoftelen Paulus anmodade de trogne i Corinto famla
en Colleft til de fattige i Jerufaletn,
befalte hän at det fkulle fke på den eno.
Sabbat en 1 Cor. 16: 2. fom ock råtteligen bor förfvånfkas på den förfta Sabbaten fom var Söndagen, hvaraf fes
at de Chriftnas famling värit förft på
den dagen j och fom Johannes Evangeliften fkref fin Uppenbarelfe långt dårefter, finne vi, at den dagen då redan
ihland de Chriftne fått namn af HErrans
tlagi Uppenb. B. 1: 10. fom i var Sven?
Ikä öfverfåttning kallas Söndag, Och
ehuru man ej bor neka, at de förfta
trogna, fom voro af judifka forfamlingen äfven i början firade Judarnas Sabbat fom var Lordagcn, åols at uppå
de dagar rråffa flere Judar, dels ock at
ej ftöta för hårdt den Judifka forfamlingens plågfeder, finne vi dock at
ApoftAag
Q.

2:

2

,
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Åpoftlarne aldrig pålade någon at firä
den, utan at Paulus tvårt om befriade
de Colloffer ifrån alt' famvets tvång i
den delen, då han fåger: Sd läter nu
ingen gåra Eder famvet bfver mat, eller
dryck eller Öfver beftdmda Helgedagar, eller
nymänader, eller Sabbater, Coll. 2: 16, 17.
hvarmed tydeligen fyftas på Judarnas
Sabbat eller lordagen, emedan den i foljande vers kallas fkuggan af det fom iii.
kommande var, nemligen Ghriftus. Derfore finne vi ock en af de ålfta Kyrköfåder hafva fkrifvit cil fine' Ahorate: J
boren icke mera fira Sabbaren, nemligen Judarnas, utan lefva efter HErrans
dag, {lgnatius ad Magnefianos)h\i\kQt åter
en annan af Faderna få rorklarar; ■at
det beftod dåruti, at Wrtlågga fyriden,
bch lefvä få, at Chrifti upftåndelfe dårigenom värder forhårligad. {Cleviens A'
lexandrinus.) Och f jeTfva hednifke Hillorie ikrifvare fom lefde i den tiden, intygä, at de Chriftne plågade på en vifs
dag om morgönen bfttida fammankömma, at inbördes loffjunga Chrifto, den
de dyrkade fåföm en Gud. '{PHtt. Libr*
X. Epifl. n )
§,

%

Det blifver riu fåledes en äfgjord fak,
at Söndagen begynt på at firas fåfora
en Sabbatsdag, alt ifrån Apoftlärnas och
förfta förfamlingens tid i Nya Teftame n-
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huru vida en fådan foråndring eller inråttning mårre kunna få
namn af Gudomelig inftiktelfe eller icke,
fordrar en nårmare granlkning, At bevifa detta, bore vi fårft århindra ofs,
hvad hår åfvanfore år bevift, af blotra
fornufret, at någon mårkelig tid fordras
til Guds dyrkan: for det andra hvad
Tora år vift af uppenbarelfen, nemligen,
at hvar fjunde dag blef af Gudi dårtil
helgad och vålfignad flere tuiende år
fore den Ifraelitiika Gudsrjenftens inrårtning, och for det rredje, at den ena
dagen ej åger i fig fjelf något mera heligt ån den andra, få at der ej kommer
egenteligen dårpå an, ojm det år den
förfta eller den fjunde dagen i vcckan,
allenaft det år en vifs dag fom helgas
HErranom i hvarje vecka. Når vi nu
lågge hårtil hvad vår dyre Frålfare JEfus fjelf behagar fåga, at Hän År en
HErre åfucn ojver Saihaten Mattb. 12: g.
fom ågde makt at helga dårtil hvad dag
i veckan Honom behagade, och at anledningen til denna foråndring ifrån
Lördagen til Sondagen var få mårkelig
och glådjefull, fom åfven forut år vifar,
i det HErren JEfus på den fednare vant
en fullkomlig feger öfver fine fiender,
genom fin npftändelfe; fynes hogft billigt, at en fådan foråndring vårkeligen
kunnat och bordt flcej hvilket ock år
Aa 4
antnenter, men

4
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anledningen, hvarfore flere påftå, at vår
dyre FråKare, cfter fin upftåndelfe fjelf
inftiktat denna Chriftnas Sabbat. Men
fom ora denna Hans inftiktelfe i Nya
Teftamentfens fkrifter intet uttryckeligen förmåles, kan dårom ock ingen ting
med vifshet påftås, utan det blifver dårvid at denna inråttning tog iin början i
Apoftlarnas tid, och ftadgade fig alt meloen mer i den följande. Men minne
genom detta något afgå af defs Gudomelighet? Jag menar, nej. Ty voro
icke Äpoftlarne af HErranom JEfu uttryckeligen förfåkrade om den Helige
Andes omedelbara ledande i det fom
hörde fil Chrifti Rikes utbredande och
vid makt hållahde redan då Han förfta
gången fånde dem ut at predika, då
det heter: Varer icke bekymrade buru och
hvad J fkolen tala, utan tvifvel ock hvad
de i fådant affeende borde göraj ty tbet
(koi gifvas Eder i Jäminä ftundene
forty tbet åren icke J fom talen-, utan tbet
är E.ler Fadevs Anda fom talar i Eder:
Mat-th. 10: 19, 20. Hvilket lofte åfven
blef på det fullkomligafte upfyldt uppå
Pingeftdagen. Hvarfore ofverantvardade Han Petro och de ofrige Äpoftlarne
himrrielrikfens nyeklar, om icke, at på
JEfu vågnar och i Hans ftålle gora och
fiadga hvad fom godt, rått och Forfamlingen nyttigt vore? Dårfore kallar åf]

•
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ven Apoftelen Paulus fig och fina ämbets kamrater för Cbrifti tjennre och fkäfGuds hemlighet. xCor. 4: 1. Hvad
faretil
de fåledes i denna delen, fåfom ock i
alt annat införde i foriamlingen, kan'
och bor icke annorlunda anles, ån fåfom heliga och Gudomliga inftikrelfer,
hålft de i detta årende ej gjorde annat,
ån det lorn var öfverensttåmmande med
fundt förnuft och uppenbarelfen, fom
åfvanfore redan år nog tydeligen bevifly af mindre helgd, i anfeende til infticktelfen, aro dåremot de öfriga i vär
fötfamling inforda Högtids och Helgedagar, hvilka likvål, fäfom af en Chrifcelig Ofverhet anbefalta, bora åfven
fom Sabbarsdagen anvåndas til den Trecnige Gudens dyrkan och lof, emedan
de fom jåttaf, g emot Ofverhet en, fåttn fig
med det Tamma emot Guds fkickelfe och
det blir f a li, at de fom fåttn fig dåremot,
ftoln fd en dom hfver fig Rom. 13. hålft
i en få, god och nyttig fak,
§■ 8Annu årerftår for ofs et fkäl, hämtat af förnuftet och beftyrkt af. uppenbarelfen, fom pålägger ofs firandet af
en dag i veckan til Hvilodag, nemligen,
den för vår kropp nödiga hvilan. Vart
eget beftånd, vara mångfalliga behofver och beqvåmligheter fordra af ofs
öch de kreatur fom naturens HErre förA a5
lånt
,

,

4

1

4
under vår hand*
[

!ånt ofs til bitråde
et
iråget arbete, hvarutinaan åfven fjelfva
Skaparens befallning efter faller inftåmmer, då det hetcr: du (kai foda dig i di
anietes fvett; men dåremot befinne vi
vår kropps byggnad fä befkaffad, at den
litan nådig hvila och foråndring ej kaa
iånge åga beftånd, och förfarcnheten
lårer ofs fnart, at om denna hvilan tages for ofta och långa flcåf i fånder,
blifva vi afvande från arbetet, och ledas til en Ikadelig låtrja; men beftås å*
ter ingen hvila och inter omfkifte, kaa
vår natur icke långre urhårda, och med
kreamren, fom ftå i vår tjenft, m Ile
det vara lika befkaffat: hår komrner fåkdes hvar fjunde dags hvila åter väl
til pafs, och måfte dårföre åfven pä den
fidan af fornuftet gillas. Det gifvas vål
mennilkor, fom nog fyftelfårra lig litet,
och tilbtinga flera ån en dag i veckan
uti ledighet, fom fornöta fma flåfta dagar i maklighet och låttja, och blott
Ikota fma nöjen och beqvåmligheter,
men det blifver altid minfta delen af
mennilkor, och dc flåfta måfte tråla i
fattigdom och behof for andras ofverflöd och vål Inft, hvilka dårfore med
råtra fucka efter hvila. Huru vis och
billig måfte då icke den lag vara, fom
åfven förunnar den fartige arbetaren någon ro och fjelfva arbersoket en hvila?
»

4
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Dårfore forklarar HErren Gud fjelF det
budet. falunda

Sex dagar /ia/t tu
gbra
och
alla
■arbeta
tina gjirningar, men
år
fjunde
dagen
HErrans tim Guds
pd
ocb
td
tu
Sabbat-i
fkalt intet arbete gbra-,
tin
fon, ej heller tin dotter ej
'ej beller
tjenare,
ej heller tin tjenarinm
beller fin
beller
tin
åk
tin främli;jg>
ej
t ej beller
innan
är.
2
Mof. B. 20 :
ftadsport
iin
fom
tredje

•

,
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Hvad återftår då, mine ålfkade Ähörare! for ofs annat, ån med en tilbörlig vördnad antaga denna Gudorneliga iriftiktelie, om en vifs dags helgande i veckan til vår Giids åra, och vår
egen fannfkyliiga lyckfalighet j dårfore
ropar HErren icke rnindre i dag til ofs,
ån fördom til Ifraels barn, Tånk på at
tu helgar bvihdagen; det år: o mennifka! jag har ju gifvit dig fex dagar at
arbeta, at forja for din kropps behof,
at forvårfva dig foda och klåder, men
hvad dis år
kom ock dårjåmte
mig, fåfom din Skäpare, Aterlöfåre och
Saliggörare, fkyldig, nåmligen en Gudomelig dyrkan, at låra kanna mig och
min vilja, at åra och tilbedja mig 3 det
ftår ingalnnda i din frihet, at låmna
mig detta, eller berofva mig denna åra:
dårtil fordräs tid, dårfore kom ihog at
jag helgat hvar fjunde dag, den hörer
mig til, den bor helt och hallen anvåndas
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clas til detta heliga brukj ty hvad år
du dock uran mig och min nåd? det
olyckeligafie af alla minä fkapadc krearur. Din kropp behofver ock lin hvila,
xnen fjålen, ack den ododeliga fjålen!
finner ingcn beftåndig lyckfalighec i någoc annat än i mig: i foreningen med
mig, fåfom det hågfta goda, dår allenaft finner fjålen fin ro, fin hugfvalelle
och fitt hopp hår i jämmerdalen och
ånteligen ali fin glådje i himmelen, dårs)re bor hvarken tid eller moda fparas
dårvid: denna fjunde dagen bor til et
dadani bruk troligen anvåndas; ack! tånk
då uppå och glöm aldrig, at rått helga
denna hvilodagen.
,

§•
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Meningen med vår chrifteliga Sabbats eller Söndagens helgande kan dock
aldrig blifva den, fom fkulle en Chriften på de ofriga fex dagarna i veckan
intet behöfva någon andakts eller Gudaktighets ofning, uran alt vore beftålt
med Söndagens firande. Nej, fjelfva
Gudaktighetens art och natur ofverrygar
ofs om motfatfen. DSr en rått vördnad år i hjertat för Gud, dår kårleken
i fjålen lågar for Honom, dår hogen
år bögd for Guds befallningar, dår år
©ck fjålen i et daffeliffit
arbete, at vanc
ri Hans ogon,
■ s ata dagehgen umgas
era for
«aed Honom, och at med fornöjelfe
j

■
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vandra på Hans buds vågar, at i alt behaga Honom; därföre blir ock vår fkyl-

dighet, at intet allenaft hvila på de
Chriftnas Sabbat, uran ock hvar dag i

veckan, och fåledes hvarje dag i hela
vår lefnad hålla en andelig Sabbat eller
hvila i vår Gud, få at ingen dag rnå
upoffras til fynd och ogudaktighet, uran
dageligen båra et til Gud upfyldt hjerta
i vårt broft, under alt vårt timeliga arbete, och forråtta åfven det forn en
Gudsdyrkan, på Hans befailning, til
Hans åra, och fåfom Pråften Zacharias
talar i (in loffång: At vi frålfte utu vara
ovänners hand måtte tjena Honom utan
frucktan i helighet och rattfärdighet for
Honom i alla vara lifsdagar Luc. 1:74,75.
det år, både heligt och fökn, fåfom Konung David hjerteligen formanar: Haf
tina luft ditt nöje och dageliga ridsfördrif,
i HErranom; Hän fkal gijva tig (mad titt
hjerta onfkar Pf 37: 4. Sä at vi äfven
med honom knnna for en allverande
Gud beryga och fåga: Når jag mg i
fing lägger, få tdnker jag på tig når jag
upvaknar få talar jag om tig; ly tu äft
min hjelpare. Pf 63: 7, g. Och dctta de
trognas afhållande ifrån alt det afgudilkr,
,

,

,

,

,

,

,

fyndigt och fåfångeligit år, och deras

förtrogna umgånge dageligen med lin
fjåla-brudgumme, och Hans nådefulla
koende i deras hjerta med Fadrenom
•«h
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och den Helige Ande, fåfom Hän fjelf
låfvat hafyer, då Hän figer: Pi (koit
homma til Honotn ocb blifva hoende näv
Honota; Joh. 14: 23. detta fåger jag, utgör egenteligen råtta Chriftnas dageliga
eller hvila i HErranom, hvaremot de ogudakrige ieke bafva någon
ro, hvarken innom
frid Ef 48: 22, eller aro
eller utom fig, uran
fo?Ji et Hormandt
utan defs vågar
tbet
icke
vara
kan
ftilla
baf
och
orenligbet.
Cap. 57: g,
trdek
up
hdfva
,

§.
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Senare Delen.
Sedän vi nu fåledes i HErrans vai.
fignade namn fökt och åfyen med rrygghet funnit den råtta hyilodagen, eller
tiden då Gud (kai dyrkas, blifver för
ofs lika nödigt at underfoka, huru den
famma bor rått helgas. At denna dagen;
firande ingalunda beftår blott i defs affondrande från andra dagar i veckan,
det kunne yi lått Auta, allenaft vi forft
ärhindre ofs den dyra befallning fom
ofs år gifven i forfta buder, at allena
frukta och älfka den fanna Guden, och
ej rilbedja andra Gudar, eller förtrofta
på något annat i verldene, ån Honom,
peh efter det andra buder, at gifva
pom en rått Gudomelig dyrkan. Deffa
Jteliga goromål måfle fåledes blifva de
fani-

]
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ma, hvartil Sabbatsdagen bor anvåndas,
Detta bevifar ofs vidare fjelfva budets
ord; Tmk på at tu helgar hvilodagen
Ty det år icke allenaft befalt at den
Ikal urfkiljas ifrån andra dagar, uran
ock at den fkal värkeligen heigas, det
år; på den dagen bor inter fyndigt ooh
fåfangeligit företagas, uran den bor hei
och hallen anvåndas ril heliga göromål,
tilGuds dyrkan och allahanda flags Gudaktighets ofningar. Til fädana heliga
forrättningar hafver den åfven blifvit
nyttjad i Gamla och Nya Teftamenter.
Vi behofve fåledes icke längre uppehålla ofs vid Sabbarens helgande i gemen, då det dåremot blifver af Horre
angelågenhet at forklara, huru det egenteligen bor fke,
Gamla Teftamentets Ceremonialifka
Sabbat, fom i den Levirifka lagSn var
anbefald, fkulle åfven i utvårtes måtro
firas ganflea ftrångr. Gud gaf Ifraels
barn i oknsn en befallning, at ingen fkulle
ga ut ifrån (it rum på fjunde dagen; 2 Mof.
B. 16'; 29. intet vid lifsftraff något arbete
gora: Inter uptånda på Sabbat s dagenom
någon elä i alla Jina boningar: Cap. 35: 3,3,
De fkulle vakta fig, at de icke bar o någon
iårda om Sabbatsdagen Jer. 17: 21, 22,
nied Hera, men Apoftelen Paulus kallar
dem fvaga och vedertotftiga jiadgar Gal,
4: 9- nemligen fvaga, emedan de icke
ågde
.

,

,
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ågde någon kraft at råttfärdiga; men
vedertorftiga beryder fatriga och ringa,
fom med ali fin ftrånghet inter innefattade någon tröft och vederqveckelfe för
den odödeliga fjålen, och ftraftar dårfore de Galarer, at de än, fedan de genom Chriftum blifvit befriade ifrån fådana Levitilka ftadgar, ville på nyrt
tjena dem, Och til de Collofler fåger
hän rent ut; Så läter nu ingen gora Eder
famvet ofver viat eller dryck eller ofver
befldmda belgedagar eller nymännder eller
Sabbater ; hvilket år fkuggan af thet fom
tilkommande var; men hrnppen fjelf år i
Cbrifto. Coll. 2: 16, 17. Och på et annat
ftålle fåger hän åfven: Lageri nemligen
den Levitilka, hafver fkuggan af thet tilkommande goda, ocb icke fjelfoa vareljen,
Ebr. 10; 1. Den Levitilka Sabbaren var
dels en åminnelfe af det framfarna, dels
ock en forebild, fom fyftade pä det tilkommande. Den helgades i fynnerhet
til en hugkomft af HErrans Zebaoths
ftora hvila på fjunde dagen, fom forut
år nåmt, den Ikulle ock påminna dem
om den ro de forfattes uti, då HErren
fralfade dem med ftora under ifrån fitt
fvåra llafveri i Egypten. Den pekade
framåt på JEfu tyfta hvila ofver denna
dagen i grafven, men ock tillika på de
trognas eviga Sabbat och ro i himmelien, fom famme Apoftel nog tydeligen
S ifo
,

,

,

,
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gifver tilkänna i -famma firt fåndebref
til de Ebreer och defs 4tds Capirel.
ledes var det allenaft fkuggan, och kan
i deffa yrtre omftåndigheter ej binda
väre famvete, langre ån hvad tiilika bidrager lii vår andeliga hviia i vår Frål{are, och bereder ofs til den efterlångtade roligheten x himmelen.
§•

Men, mine kårefte! med alt detta
må ingen tro ofs .vara befriade ifrån alla
fkyldigheter på Sabbats eller hvilodagen, det år allenaft det yttre tvånget
vår JEfus har velat lofa ofs ifrån, på
der vi icke mera i Nya Teftamentfens
fålla ridehvarf måtte genom många och
inbundna utvårtes ofningar bortbiandas
ifrån den otvungna och hjerteliga dyr*
kan, Hän nu har orfak at vånta af lina
kata barn. Och hurudan den bor vara,
år hvad vi nu bore nårmare efrerftnna.
Til at råtr hra vår Sabbat, dertil hora
i gemen ivanne ting, nemligen gorande
och låtande: der ena befaller Gud, det
andra forbjuder Kan. Detta rredje och
det foljande fjexfte buder i HErrans lag
åro befallande, alla de andra hafver Hän
gjort fåfom forbud; men alla innehålla
icke defs mindre båda delarna, Vi mår*
ke fåledes förft hvad Gud, under Sabbatsdagens helgande, hår egenreligen bjuder ? Eller huru Hän vilat den til Guds
Hom, F. Voi. 111. St. 3.
dyr»
B b
‘
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dyrkan helgade tiden, sf ofs rått fkal
anvåndas? Dårtil horer förtt, den alimanna Gudsrjenftens, och allmånna undervifningars andåktiga biviftande, Vi
behöfve icke hårvid åberopa ofs Gamla
Forbundets ftadgar, at menighererna i
Ifrael på viffa dagar o m äret akulle fammantråda i jerufalem, at hra fina ftora
årliga Hågtider: Vi hafve ej af noden,
at vidloftigt omrora Juda folkcts allmanna plågfed, at famlas på Sabbaten
i lina fynagogor,- hvareft låftes och forklarades något af Mofe och Propheterna, fom voro de famlings-och undervifnings rutn, dår HErrcn JEfus fjelf
ofta predikade. Evangeliften Lucas formåler Hera gånger om de forfta trogna
nti Apollla Gärningarna, huru de ofta
voro endråkteliga tilfammans i boner
och andra Gudaktighets ofningar; fåfom
då det bland annat heter, at the nphofvo
endråkteliga fin rofi til Gud; Apoftl. G.
4-: 24. och pä et annat ftålle beråttar
hän, huru Lärjungarne pä en Sabbat homma tilfammans til at bryta brbdet hvareft
Paulus hade et tai for tbem. Cap, 20.* 7Samme Apoftel upmuntrar ganflta ofta
de rrogne til en fådan allmån andakt i
fina fåndebref, fåfom då hän bland annat fåger: Lät ofs akta pä ofs inbbråesy
til at upväeka til kärlek och goda gårnin
gar: Icke bfvergifvandes vär forfamling
-

,

*

>
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fed hafva utan formaner
fafotn fomiige förocb
thet tbes mer at f
'Eder inhordes,
nalkas, Ebr. 10: 24, 25.
buru
dagen
Jeen til fma Ephefer; Taler emellan Eder
]
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Och

i pfalmer och låjfänger ocb andeliga vifor
Jjungandes och Jpelandes HErranom nti E-

,
•

dor bjerta. Ephef. 5: 19. Ser, mine Ahorare! detta år altfå de Chriftnas råtta
Sondags arbete. Det blifver ock, om vi
fe nårmare på fjelfva fakens natur, for
Chriftna äldeles oundgångeligit ochhågft
nyttigt. Hvareft kan vai Guds ord rundeligare utdelas, ån där mennilkor hiin»
drade och tufende-tals famlas, hvilka
alla lika fom fåga med Cornelio til fm
lårare Så åre vi nu hår alle for Gudi til
at bora alt thet tig af Gudi he jäit år }
Apoftl. G. 10: 33. en enda talar och mfende låra och tufende upbyggas och
upmuntras nåftan med famnna moda, fom
man annars lårde en enda. En predikan
kan på detta ftlttet gagna få mycket fom
annars otaliga enfkildt hälinä for hvar
perfon, Hvem måfte iske då medge
nyttan af fådana undervifningar? Men
de kunna icke hållas utan fammankornfter, och fammankomfter åter icke utan
at vilfa tider och dagar aro faftftåldta,
då de bora fke, Manne då någon låm»
peligare tid dårtil kunde utfokas, ån
juft Sondagen eller de Chriftnas Sabbat?
Hårvid invånda vål flere af mine Åhåme;
B b 2
-

:

,

4-

]

372

[

,4*

För de enfaldiga och okunniga kan
fådant vara nyttigt, men hvad gagnar
det mig, och flera andra, fom lärr redan
vai vår Chriftendom i barnaären? Men
jag fvarar: Dctta Ederc fåkunnoga tai
röjer at j ån‘ icke lårt forfta bokftåf
verna af en lefvande Chriftendom; J
hafven icke ens ånnu fårt råtta fmaken
.på Guds ord; ty det enfalligafte Guds
ord fmakar den Gudfrukrigaoch den
nädfökande, om hän ån vore den lårdafte, fåfom David, båttre ån hannog
och hannogskaka: Eller huru mifstagen
J Eder få fvårligen, då j- menen at predikningarna åro blott för at undervifa;
de åro ju åfven, at påminna, upmunrra
och förbåtrra; fådant betarfva vifferligen alla. Och hvad det öfriga af Gudstjenften anbelangar, fom beftår i boner
och läffånger, få år det juft här fom
Guds barn, hvilka defsemellan bedja iin
Gud, at jag få må fåga, hvar i fin vrå,
förena fig, at likfom med famlad ftyrka på et Gudi behageligit fått beftorma
himmelen: hår upeldar den ena den andras andakt; hår forebrår hvar och en
trogen fjål fig fin egen kallfinnigbet,
emot andras ifver; hår buga de fig for
HErranom, och rörda af en helig vördnad fåga i fit fmne med Jacob: 7 kettä
måfte vara et hehgt nm: Ty här hor vhferliga Gud ocb bar år himmelens port,
rarel

,

,
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i Mof. B. 28: 17. Men til et fådanr Sabbarens firande i den allmånna Gudstjenften, dårtii fordras åfven en Chriftelig
beredelfe genom boner, innan vi gå dir,
hjertats affondrande ifrån alla jordilka
omforger, och en åtrå at få gå up i
HErrans hus med David, forn kade;
Min fjdl långtar och trångtar efter tina
gårdar; dårtil hprer en bocfårdig fkriiroch Nattvardsgång, och et forvarande
af fit hjerra, at det icke ftraxt fordjupar
fig tilbaka i fåfångeligheten. Ack et
yålfignadt Sabbats arbete!
§•

12

-

Til denna dagens helgande horer
åfven for det andra ali enfkild andakt
hemma i hufen på deffa dagar. Hela
dagen år HErrans och af Honom heigad, dårföre måfte den ock hei och
halien anvåndas til fjålens hvila och fornåjelfe i Gudi. Den upbyggelfe och up»
muntran vi fått i den allmånna Gudsrjenften bor forgfålligt vid magt hållas
hela dagen, genom Gudaktighets ofningar. Det predikade ordet bor gommas
och forvaras i et troget hjerra, få at %i
dcls påminne ofs, hvad vi ddr lårt, dels
nogare pråfve ofs därefrer, dels genom
Chrifteliga famtal erhindra hvarandra
dårom, och genom böner och Gudeliga
pfalmer foka at gora vårt hjerta brinnande i Gudi. Da bor ock någon tid
anB b 3
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anvåndas på Guds ords ytterligare låfande och betraktande, hvartii ftorre
delen Chriftne ej hafva tilråckelig tid
på fdknedagarna. Et fådanr andeligit
arbete på Sabbatsdagen var redan i Gamla Teftamentet af Gudi befak, då Hän
på ena fidan ogillar Juda folkets urvår*
tes faftor och ofningar fom de beropade fig uppå, och fade: Hvarfåre fafle vi,
ocb tu fer ther intet uppå? Hvi tvinge vi
vår kroppa ocb tu vilt intet vein theraf?
Ef. jg: 3- Och på andra fidan lårer dem,
huru denna helga dagen råtc fkulle brukas, då Hän fåger: Om tu vånder tin
fot ifrån Sähläten det år, icke allenaft
din fot och hela din kropp, uran ock
hela din fjål ifrån Sabbatens ohelgande,
och gifver dem båda en rått hvila i
HErranom, f a at tu icke går på viinom
belgedag bvad fom tig tyckes ,' fä fkaL tiet
ka/las en luflig Sallat, til at helga och prifa
HErran v, 13. Ser, naine Ahorare! detta
var då redan det råtta Sabbats arbetet;
ty f a varder tu bonom pvifandes ndr tu
icke gor eller vandrar på tina egna vågar, eller varder funnen, uti tbet fom tig
tackes eller bvad tu taldr det år, icke
inråtrar dirt tai efrer ditt eget tycke til
fåfånga och lättiinnigher, Huru mycket
mera bor icke ofs da, fom genom Sabbatens HErre åre befriade ifrån alt ytUQ tvång, frivilligt ofverlämnapå denna
da,

,
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dagen både kropp och fjål til Hans
dyrkan och låf och vår egen upbyggelfe. Men hår år ånnu et Sabbats-arbete for ofs Chriftna råtr få nodigt och
nyttigt fom dcrta, om ej nödigare; det
år i fynnerhet ungdomens och barnens
undervifhing och handledande ril at låra
lafa och förftå hna Chriftendoms ftycken. Dårtil forilå vål irigalunda helgedagarna allena, utan mälle ock dårpä
fiera tider och foknedagar anvåndas,
men få blifva dock Sondagarna de ftändiga ofnings och undervifmngsdagar,
då Foråldrar, Husbonder och Låromåftare få underfoka deras framfteg, och
tilhålla dem, at rroligen åfva fxg i vår
Chrifteliga falighets låra. Pä deffa dagar paffar det båft for foråldrar, at taga fma mindre barn i fin famn och med
vordnad fortälja for dem, hela denna
fynliga verldenes feapelfe defs uppehållning och ftyralfe, om fitt och fina
barns iråkade elånde genom fynden, om
Guds cviga råd til vår frålfning, om
Frålfarens JEfu obelkrifveliga kårlek,
om ordnirigen til delaktigheten håruti,
och om den flora lyckfalighet, hvarmed
HErren kroner fina trogna barn i tid
och i evighet, då de olydige hafva at
båfva for et brinnande helfvete; och i
fynnerhet bora de tala om for fina barn,
burn hjerteligen deras JEfus ållkar dem,
Bb 4
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och inofva dem redan i detas fpäda år,
faft på et barnfligit fått, dock förtroligea ufngås med fin trofafta fjålavån. Det rjenar äfven långt bårtre for
ordenteliga Forfamlingens Lårare, at på
Sabbatsdagarna halla, urorn de ordenteliga predikningarna, med fine Ahörare
några allmänna och fria upbyggelfeftunder, antingen tii undervifning eller ock
tii upmunrran, eller fom råtraft fyncs
vara, ril båda; eller ock opna fig genom
Guds nåd en väg pä deffa dagar tii
enfkilt fjäia-fortroende med fine Åborare, än haffa ifrån fig en yårdslos kalifmnig Gudstjenft, for at få fordrifva det
rnåfta af dsnna dyra dagen i fåfångelighet, vållufi: eller låtcja.
at,

*3-

,§•

Sådana aro nu de plikrer HErren
fordrar af ofs tii Sabbatens heigande;
men det blifver åfven for ofs oundgångeligit, at forklara hvad det år, fom
Sabbatens HErre med och nnder en lidan befallning vil hafva forbudit. Den
minfta funda efrertanka leder ofs dårhån, at hår måfte förbindas alt det,
hvarigenom Sabbatens råtra heigande i
någor matto kan hindras, eller tii intet
goras, och fåledes forft et allmånt förakr af Guds ord och den allmänna Gudstjenften; for det andra alla fyndiga företaganden, for det tredje alla ombåxliga
,
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lekamliga fyflor, och for der fjerde alla
onyttiga tidsfordrif, och åndreligen for
det femce, et af verldfliga omforger och
bekymmer ofverhopadt hjerta ; och emedan hvardera af della hufvudfakeligen
hinata och af halia en Chriilen ifrån
Sabbarens rärra helgande, utbeder jag
mig Edert tålamod, mine Ahörare, at
ferlkildt få förklara dem for Eder.
Ber förfta hvarigenom Sabbarens helgande förhindras, och hvilket fåledes
förbjudes i elettä budet, år et få beklageligit, fom nog alimdnr forakt af Guds
ord och den allmånna Gudsrjenfteri. Den
heiige Luthevus anfer derta hinder få h o rt,
at hän i vår lilla Cateches nåmner det
allena, då hän i forklaringen ofver detta
budet fåger;
Jkole frukta ocb d/fka
få at vi icke förakte predikan ocb Hans ord.
Når fkal den arme vandrinosmannen
lira kanna laligherens våg, då hän aldrig rager fig tid at ftudera i den ifrån
himmelen konina, och til himmelen ledande vågvifaren ? Hvaraf (kali hän päminnas, huru hän råtr fkal anftålla iin
vandel, då hän, inbegrepen i jordilka
fyflor och omforger på foknedagarna,
inter vil anvånda någor af hvilodagen
til Guds ords hörande, låfande och hetraktande? Huru fkal den döde och fofvande fyndaren få lif och komma i
gin g på himlavågen, då hän forfumB b 5
raar

]

378

[

•4*'

fkiuter ifrån fig det kraftiga
och lifgifvande ordet? Mörker och blindhet måfte fåledes taga åfverhanden, och
ca diraf flytande villfarelfe och ogudaktighet. Dårfårc klagar HErren och
.fåger; Mitt folk. dr fbrdårfvat, tbevfbre
at tbet icke Ura vil ty tn aktar intet
Guds ord, tberfbre vil jag ock intet akta
tig
Tu fåraktar tins Guds lag; Tliervil
ock förgdta tin harn. Hof 4; 6.
jag
e
för
Hvarernot Syrach åter fåger mycket vackert: Then fom Guds ord årar hän gjbr
then rätta Gudstjenflen och tbeu tbet dl/kar,
bonom dlfkar ock HErren. Syr. 4; 15. Lika*
ledes forbjudes hår fjelfva den allmånna
Gudstjenftens forfummelfe och forakt.
Blåtta bivilhandet af den allmånna Guds*
tjenften år ingalunda något fåkert bevis
til Sabbarcns rårta helgande, men for*
fumrnandet dåraf, då man åger tilfålle,
hålfa och rådrum dårtil, kan aldd igenkinnas fåfom en åfvertrådelfe af detta
HErrans bud, hvilken ofelbart faller
med förbannelfe ofver foraktaren. Man
aflkår fig med det famma det aldralägligafte tilfålle til undervifning och
och forekommer ofra på
upmuntran
lång tid de forfta nådeffyngnen i fitt
bjerta; fåfom HErren klagar genom
Propheten Jeremiana, och fåger: The
höra intet och hbja intet (in bron litan
hlifva balsfiyfve pd tbet the ju icke fkoh
mar och
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hlru eller ock lät a fåga fig; Jer. 17* 23.
hvarföre Konung David åfven liknar

dem vid huggormar, och befkrifver
dem fåledes: The rafa fäfom en orm rajar, [äfom en dbf huggorm tben fitt hra
at hän iek e /kai hhra kjufarens
rb/i PC SB= 5, 6. och tvårt emor Apoftelens Pauli trogna formaning, bfvergifva Forfamlingen Ebr. 10: 25. och likna
aldeles hedningar mitt i Chriftenheten,
Men hår forbjudes icke allenaft en fådan förCummelfe af Gudstjenften, hår
under horer åfven der nog allmånna
fårakt, hvarmed Gudstjenften ofta bivifias ibland ofs. Mången år tilftådes,
men ver knapt hvad dår hafves for
hånder, uran beredelfe går man dit,
uran vordnad och andakt firrer man dår,
ogonen lopa omkring, och hjertat, det
onda hjertat, roar fig ofta i hograod,
girighet och otuckt, med flera vederftyggeliga begär, eller fofver man borr
fin tid i kyrkan, då öronen och hjertar forblifva tilflurua for Guds ord, och
man går hem utan upbyggelCe eller förbåttring; huru fkulle vai fådant behaga
HErranom ? Och huru fvårligen ohelgas icke Sabbaren med alt detta? O m
en fådan Gudstjenft talar HErren märkeligen och fåger: Jag år Edrom bögtidom gramfe och fåraktar tbern: och kan
Icke lida Edert rbkoffer uti Edra förfamlin,
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lingar. 0m J mig dn ojfraden Iranneojfer och fpis ojfer få bafver, jag dock ingen luft ther til
Haf bort tina vifors
biiller ifrå mig; ty jag orkar icke kura
titt pfnltarefpel. Amos 5: ar, 22,23. Och
genom Propheren Efaiam: Nymånnder och
Sabhater ta Jf ämmän kämmen må jag
icke lida; Ty J- bedrifven nfguderi och
våld i tbem. Ef. 1; 13. Och HErren klagar öfver them, fom fordom öfver det
forftockade Juda folker; J hallen tbetta
hus fom efter mitt namu nämndt dr för en a
mbrdare kulo. Si;jag fer thet vai, [dgtr
HErren. Jer. 7: 11. Hvaremot råtre Chriftne troligen följa den vife Predikarens
rad, dä hän fäger; Bevara tin fot nJr
tu gar til Guds hus och koin til at hara;
thet dr bdttre an the davars ojfer ty the
veta icke bvad ondt the gåra. Fred. B. 4: 17.
-
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Det andra, fom vi fade föffirjudes i
detta budet åro alla i fig fjelf fyndiga
goromål och företaganden, eller vårkeliga lafter: der år air fådant, fom rent
af ftrider emot Guds heliga vilja och
lag. Sådana gjerningar blifva, i krafe
af Guds oforånderliga rårrfårdighct, och
därpå bygda heliga lag, altid i och för
fig fjelfva vederftyggeliga och förbudna,
icke allenaft pä Sabbars* maa ock på
fåknedagar, och vore dårföre naftan
onödigr, at hår nåmna dem, oni icke
flera
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flera lafter i vår forfallna Chriftendom,
af vana lika Tom vunnir biiflkap, eller
friher, at få utofvas långt mera på Sabbacs- och helgedagar, an på nägon annan »dag i veckan, Sådana åro i fynnerhet fylleris, flagsmåls och oruckts
lafter: ftorre delen mennifkor åro på
de ofriga dagarna fyflofatre med lina
kallelfes och åmbets göromäl, och få
fåledes ej tid och rådrum at ntöfva lafter, men då denna dagen frifåger dem
från fina fyilor, få de mera rilfålle pa
den, at låta lina orena begårelfer afla och
foda fynden, Dä få krogarna de flåfta
befok, då uptåndes drinkares begår til
tråtor, håmdgirisher
och hofdom, med
C->
tD
flera ftyggelfer, och den lattja och lylioloshet, hvaruti de tilbringa lina helgedagar, fåtta dem tmir ftånd at hindra
deras utbrott; få at man vai mä klaga
med årigflan af vår Kyrkopfalm: Ej våfon dag i veckan /r, Tber man ja jyndigt
lefver bar 7 å bfvas jvatg och jylleri, Star
/vordom Jlagsmål. borevi. Hvad fynes
vål Eder, mine Åhörare! om et fådanr
fått at fira Sabbaten ? Sädana lafter åro
ju alla af Apoftclen Paulo upråknade ibland uppenbara mörkfens gårningar,
med den uttryckeliga tilfats, at the [om
Jadana gåra /kola icke drfva Guds rike.
Gal. 5: 19, 21. Bråtter måifte fåledes blif
va dubbeit när det utofvas juft på de
.
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dagar, fom HErren helgat til fin tjenft,
då många vår tids Chnttna tyckas vilja
fåga fin Gud til trots, jag vil icke allenaft utofva de grofva lafter du förbudir,
uran jag vil dig til fortret göra det på
de dagar, fom du helgat åt dig fjelfj
du fkal vift på dem icke få någon dyrkan af mig, uran kropp och f jäi Tkola
af mig upoffras til fyndens och fatans
tjenft, Ack! hvad månne den råttfårdige Guden fåga om et få grufveligit Sabbarens ohelgande? Jo, hän fvarar: HErren bafver fvorit emot Jacobs bogfård
girigher, otuckt och dryckenfkap, med
flera lafter: Hvad gäller om jag fädana
deras gåvningar evinnerliga förgåta fkal.
Skulle för Jhk ftycker icke lanäet bdfva
ocb alla inbyggarena gråta? Amos 8: 7,8Och igenom Propheten Jeremiana: Om
J icke bören mig få at J belgen Sabbatsdagen, utan utofven på den allahanda
flags ogudaktighet, fkal jag uptända en
eld i Edra portar tien hufen i Jerufulem fortdra fkal ocb intet utjlåkt varda
Jer. 17: 27.
,

,

,

,

,
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§. iy.

Det trcdje fom fårbjudes, aro alla
lekamliga och ombårliga fyllor och göromål. Gamla Teftamentets Sabbat fkulle
i denna delen hållas ganfka ftrångt, ty
det heter: Den fom gör något arbete på
bonom bans fjäl fkal utrotad varda utu
bans
,
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[nns folk, 2 Mof. B. gi: 13. Men om vår
S-abbat i Nya Teftamenret finne vi icke

nägon få ftrång befallning. Det år fakens egen natur, vår fjåls nödiga hvila
i HErranom, och en Chrilfelig Ofverhets dårpå grundade lagar, fom urgöra
de Chriftnas förbindelfe i denna delen.
Jag har i ingången redan fökt ofvertyga Eder dårom, at en mennifka, fom
ftåndigt och tråget fyflofåtter fig med
et arbete, omöjeligen kan tillika beförja
om et annat, fom år af någon vigt och
betydenhet: jag har ock tillika vifat,
huru mycket af ofs fordras til en råtrIkaffens Gudadyrkan, af hvilken ali vår
råtta lyckfalighet hårflyter; och emedan
Söndagen för ofs Chriflna år af en Gudomelig infticktelfe forordnad til detta
vigtiga. göromål, fom åfven år i det
föregående bevift, få följer ock dåraf,
at alla lekamliga fyflor, fom hindra Gudsdyrkan, och icke åro aldeles oombårliga, fkola på denna Chriftnas Sabbat fåttas å fido, om vi ej genom dem fkole
hindras, och lika fom borrryckas ifrån
t

en råttfkaffens

Gudaktighets ofning.
Mennifkan beftår af tvånne delar, kropp

och fjål 3 båda behöfva fin hvila. Det
må fåledes ej anfes fom något hand på
vår Chrifteliga frihet, at hvila vår kropp
på Sabbatsdagen ifrån alt lekamligit arbete, utan faft håldre, fom en nåd, at
få
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få gifva den trötta kroppen någon ro,
och åndock fom en Horre nåd, ar fa
under kroppens hvila rilfåile för fjålen
at föka, och hafva fin ro mi HErranom
iinom Gudi. Til vinnande af denna
hvila, bör fåledes alt lekamligr, ej ailen„aft kroppens uran ock finners arbete
fåtras å lido, ej ailenaft det gröfre, fom
afmattar kroppen, uran ock det låttare,
fom, om ej annat, dock rycker bort de
dyraftc nåde- och kallelfe-fcunder, fom
vi i ridcn åge. Sadan var redan hufvudaffigten med Gämla Teftamenters Sabbat,
fom tydeligen fes af HErrans egen forklaring ofver detta budet, då det heter;
Fä fjunde dagen av HErrans tms Guds
Sahbat td fkait tu intet arbete ghra ;ie ke
eller tin jon eller tin dotter eller tin
tjenare eller tin tjenarinna
eller främinnan
tina
på thet
iin
är,
portar
fom
at tin tjenare och tin tjenarinna måga
hafva. ro, och tilfålle at föka fin hvila i
HErranom, få vai fom tu. f Mof. B. 5: 14.
Dit fyfra åfven tydeligen Frålfarens egna
ord, då Hän fåger; Sabhaten är gjord
för mennifkones fkull, ocb icke meninfk an för
Sahbatens j'kuli, Marc. 2; 27. der år, Sab*
baten år ingalunda inråtrad for Guds
fkull, och ån mindre for at dårmed
plåga rnennifkor, utan den år infatt til
mennilkornas egen nytta, och at gifva dem ro både til fjål och kropp.
Här
,
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Hår kan fåledes icke med fkal upragas
någon benig fråga: hvad fyllor och arbete måtte på Sabbatsdagen vara förbudna? ry alt det fom förftörer denna
vär dubbla hvila, och ej år oundgånge-

ligit, måfte fåtras å fido. Så förklarar
åfven vår Chrifteliga Ofverhet detta för*
bild; nemligen, at det ftråcker fig dl alt
det fom ej fker til egen eller annars
nödrorft, fom upfkof ej tåla kan. Ifrån
detta förbud aro fåledes undantagna alla
nödfalls arbeten, at llicka våldeld, mota
faror, draga oxen utur brunnen födä
fitt och de Greaturs lif, fom äro under
vår vård, hjelpa en nödlidande nåfta
och dela ut allmofor, med flera fådana;
men ingalunda de många luftrefor och
andra göromål, hvarmed Sabbatsdagen
Utan andakt förnores.
§, 1 6.
Ibland de ting, fom hår förbjudas,
må åfven med alt fkål råknas de mångfaldiga tidsfördrif, hvarmed den annars
dyra tiden, men i fynnerhet Sabbatsdagen ofta förnores. Vålluften och fyflolosheten hafvä uptånkt få många och
mångfaldiga nöjen, at med dem fördrifva ledfnan hos dem, fom ej vilja förnota lina dagar i något nyttigt arbete, at
de åro näftan oråkneliga, och då man
ej förmätt at gifva dem något anfeende
Hm, F. Voi. 11L St. s
af
Cc
,
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af Gudaktighets öfningar, har man åtminftone fokr gifva dem namn af ofkyldiga tidsfordrif; hvilka likvål til ftörre
delen, vid en nårmare gramfkning, .rorde
få litc rum långt under ofkyldigheten,
ehuru hår icke år ftållet at öfver denna
fak anftålla någon noga underfokhing.
Ibland dem må vi i fynnerhet nåmna
allahanda flags fpel, flycktiga och fåfångeliga danfar och luftbarheter och
onyttiga befok. Då ftörre delen men.
nifkor på foknedagar hafva fina lekam*
liga fyilor at fköta, få de ej få mycket
tilfålle, at på dem fköta lina nöjenj
utan upfkjutas de gemenligen til hvilo
dagen, hvilken til ftörre eiler mindre
del, och ofta hei och hallen anvåndes
dårtil, och man tror fig med dem icke
hafva ohelgat HErrans Sabbat. De hafva ock redan genom allmånt bruk och
hågre efterdömen, lika fom vunnit bur«
fkap ibland ofs, at få paftera opåtalta,
men fkulle de ock dårfore bora aldeles
undgå et oveldigt prof? Nej ingalunda.
Saket får icke få mi/la fin [alta. Matth.
5:13. Ifraels våktare år ömt ålagdt, at
gåra en förvaming på Guds vågnar. Hefek.
5: 17. Huru fkulle vål HErren gilla et
fådant firande af fin Sabbat? Det heter
det
ju i budordet, at den fkal
fker genom hjertats afföndrande ifrån
alt

/
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alt fyndi.gr och fåfångeligit, och des hela upofxrande HErranom; rnen fäge mig
dock vår tids Chriftne, hvar deras hjertan åro under fådana tidsfordrif? Mån
någon finnes nog djerf at påftå, det de
under alt fådant hafva flt hjerta uplyftadt til Gud, då likval egon, mun och
åtborder tydeligen vitaa, at de hele och
haline åro inbegrepne i fma fåfängeligheter, ofta få langt, at de knapt fe elier
hora hvad annat kunde hafvas for hånder. De invånda hårvid: man behofver
vai iäera litt linnc, når man trälar hela
veckan med många bekymmer och bryderier; jag fvarar: hvarföre foker man
icke at fordrifva dem i fårtroligt omginge med fin Gud, och uti Hans ord,
iom rått kan frogda hjertat och munrra
vår fjål? Men jag vet de kannat icke,
och harva aldrig ån [mokat det goda Guds
ord Ebr. 6: y. elier buru jht och ijuflig
UEvren dr och huru jåll tben dr jom
trhftar appi Mononi, Pf 34: 9. De forftå
% icke pä Konung Davids Sabbatsvifa:
Huru luftige åro tina boningar HErre
Zebaoth! min fjål långtar och trångtar efter HErvans gårdar; min kropp och fjål
fvlgda /{g uti lefvandes Cudi. Ty foglen
bafver jumit et hus ocb [valan fitt boy ther
the faa ungar lågga: nemliga titt altare
HErre Zehaotb, min Konung ocb min Gud
C c 3
Pf
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Pf. 84: 2,3, 4. Men hvar hafva vål deffe
funnit fitt bo? Jo, vid fpelbordet, på
dansftugor och i vålluftens fköte. Kan
då någon kalla fådant for Sabbats-arbete?
Ack nej! man torde likväl vidare anfora något til litr forfvar, och fåga: når
man biviftat en eller flera Gudsrjenfter
på Sabbatsdagen, formår man icke laagre halla fina tankar tilfammans di Gudsdyrkanj vara finnen behåfva åfven lättas genom nojen och tidsfordrif.
Men
jag frågar fådana: hvarfore foken Jfå
med makr Ikyia Edert körtlliga linne
under fqving af dygdens mantel? jag
forfåkrar, den råcker det aldrig: Eller
fåg uprikdgr, huru aktfam och upfpånd
har din tanka värit i kyrkan, efrer den
redan tröttnat? Du torde fåga fannare
at den ledfnat. Huru ifriga hafva dina
boner värit, och huru trågna dina fuckningar, efter din andakt fvalnat? Kunde
icke dina utmattade finnen långt båtrre
lårtas i en menlås Sabbats-ro, med dina
barn och ditt husfolk, at fortålja för dem
HErrans ftora under, at förmana dem,
och fjelf dårunder upmuntras, at talas
vid med pfalmer och låffånger. Under
alt fådant, fom ingalunda beftår iet ftän*
digt låfande och {jungan.de, kan man
åfven fijuta ali nödig upmunrran for fina
utvårtes finnen. Kottfliga tidsfordrif kunna
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annat namn p on fyndiga fore»
taganden, hvarigenom Sabbaten fvårl£gen ohelgas och forfpiltes; hvilka dårfore hår alfvarligen förbjudas.

n a icke få
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Andteligen forbjudes hår åfven for det
femte, at på denna dagen hafva et af
verldlliga omforger betungadt hjerta. Det
år ingalunda nog dårmed tii Sabbatens
råtta firande, et man athåller fig ifrän
uppenbar ogudaktigher, lekamliga fyflor
och onyttiga ridsfördrif, och at den alimanna Gudstjenften ej forfummas. Den
rårta Gudsdyrkan beftår i hjertat; dårfore forbjudes hår åfven defs fyflofåtrande med allehanda jordifka bekymmer.
juft detta varnar dårfåre HErren JEfus
troligen lina kåra barn fore, då Hän få*
ger: Vakter Eder at Eklor bjertan icke
prtungade varda aj fvalg och dryckenfkaj>,
och med thetta lefvernets emforg. Luc. 21
34. Mine kare barn, vil Hän fåga, ]
kannen ingalunda med trygghet våma
min ankomft, och med glådje på den
fidfta dagen uplyfta Edor ogon, med
ali Eder Gudaktighet, om Ederr hjerta
år afvåndt ifrån mig och imaget af verldenes kårlek; ty jag, fom då flcal blifva
Eder domare, år hjertats ranfakare, jag
bcder och formanar Eder derfore, ack!
tager Eder noga til vara, at della jordiC c 3
Ikä
,
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fka och fåfångeliga tingen icke ligga
Eder for hårdt uppå hjerrat, fyllefåtta
hela Eder efterranka, och draga Edra
begär til fig. Denna verldenes rrenne
ftora afgudar, åran rikedomarne och
vålluften bedåra Eder fnart och rrycka
Edra odödeliga fjålar ånda til fördirfvet, och göra Eder aldeles ofkickeliga
,

föka och finna en råtr låtthct och ro
i HErranom Eder Gud: jag formanar

at

Eder dårforc genom min eviga kårlek,
vakter, ack! vackter Eder. Arans tilbedjare yfvas i lina tankar pä fjelfva
Sabbatsdagen, de hafva mycket hufvudbråk, huru de fkola få fin nafta utur
vågen for fig och at fjelfva få klifva
up: de förtryta långe et formcnt forakt, och frukta långt ifrån for nya fortryck: de få vål firta i kyrkan*, fjunga, hora och låfa, och vera dock nåppeligen det mindfta af alt hvad dår hafves for hånder. Den girige tryckes af
mammons forger, hän jåmrar fig öfver
fina förlufter, hän grubblar på fåkra
gommor for fina fkatter, och har få
ftort bryderi huru hans planer och penninge-varp fkola, lyckas, at hän knapt i
kyrkan en gång år vid fig, ån mindre
hemma, at om Sabbatsdagen famla fina
tankar til Gud; och den vålluftige trålar,4få heiigr fom fokn, iet fvärt flaf&

veri

-f

]

39i

[

<s>

veri under lina omätreliga begar efter
nojen, at hän vid Guds ords låfande och
betraktande, hvarken kan eller vil hafva
någon fansning. Efterfmner dock detta,
mine Ahorare! och flurer håraf huru
högft angelågen denna vår dyratte Frälfares formaning mårre vara- Och hit
fyfrar äfven ElEtren Gud med fin upmuntran ril Juda folker, genom Propheten Efaiam, då hän om Sabbatsdagens
helgande fåger: Sd varder tu Honom pri\nndes, nar tu icke gbr tina vågar eller
v/trder funnen nti tbet fom tig tdckes.
Ef. 58: 13.
,

Tillåmpningen.
§.

18.

Således hafve vi nu i HErrans Namn

genomgått vår Betraktelfe,, och dårutt

forft vifat hvilken de Chriftnas rårca
hvilodag år, och for det andra huru den
af ofs (kai helgas. Ser nu, mine Ahorare! af det fom i forra Delen år fagdc,
at denna vår Chriftnas Sabbat år grundad i fjelfva fakens natur, den år en
Gudomelig inftiktelfe, den år af hogfta
nödvåndighet och nytta for ofs; huru
kommer det då til, at fa månge ibland
ofs, hvilke likvål båra Chriftna namnet,
vilja tii intet gora defs helgd, och blott
anfe
C c 4
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anfe den fom en ofverlefva af judarnas
Ceremonier, eller Levitifka Lag? Erkånde de i firt hjerra en lefvande och
alsmågtig Gad, fom gcnom fin eviga
visdom ftyrer verlden, och vil af fma
fornufriga Greatur dyrkas: efterfinnade
de deffa fornufriga Crearurens, det år
fin egen ftora förbindelfe emot fin altrSdande Skapare, och kånde fin natur
liga okunnoghet om fåtcer, och fin oformogenher, ar rått kanna dyrka Honom,
och antoge den ofvikeliga handiedning,
fom uppenbarelfen gifver ofs hårutin.
nan, kunde aldrig fräga och tvitvelsmål
hos dem upkomma om nodvåndigheten
af hvar fjande dags apoffrande til deniia HErrans tjenft, och deras lyckfaliga
förening med Honom. Men då della
fanningar anfes anringen fom hierarchifka påfand til det andeliga ftånders riktande, eller för band, hvarmed Regenter
foka halla den enfalliga hopen under fin
lydna, dä år ej under, om en få helig
och gagnelig inftikrelfe blifver förakrad,
och månge färta en heder dåruti, at i
tai och fkrifter foka forfvara en fådan
gadlöshet. Hvad fkulle man vål kanna
figa til deras forbåtrring, fom inter råd
vilja hora, och fom fullt och falt fatc
fxg i fmnet, at aldrig låta råtta fijg? At
ofvertyga eller binda dem med fkål, fa
län-

393
länge de i hjerrat hara fanningen, och
med fl.it loka, genotn liftiga påfund, nya
rvifvelsmål, fom ibland gå få långt, ac
de tvifia om lin egen varelfe, och ändteligen genom et finrligt årlöje göra alia
fanningar mifstånkta, år aldeles et fruktlöft arbete; det enda jag altfå ville bedja dem om, vore, at de, fom likvål
föka på fitt fått fin lyckfalighet, ville
juft för denna fin fällhets fkull, i ro betrakra fig fjelfva, om de i fitt nu varande tilftånd vårkeligen åga någor lugn
i fin fjål, och hvad grund det hvilar på,
eller om det icke ftundeligen förftores
af deras egna bcgår och deras djurifka
utofning, och om icke en med munnen
nekad råfft, åndock ofta anar dem? Tånk
om de for alla forfummade Chriftnas
Sabbater ville hålft forft anvånda en enda af dem på denna hogft vigtiga betraktelfe, få rorde den, under Guds vållignelfe, gifva anledning til de foljandes
bårtre bruk, och låmna hålft den öfvertygelfe, at et få angelåget åmnb fordrar
vift tid til fin underfökning. Det fker
rned fiit, at jag ej bjuder dem i kyrkan, ty hvarken tåla de det rummet,
eller den fom dår ralar: de upeldas ailenaft dår til ftorre bitterhet emot fanningen; men vilja de icke ens anftålla
denna underfökning ora fit eget vål, få
C c 5
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mi vi di däraf förftå, at deras fak år
ijuk, och famverer rål ej Ijufets och (aaningens ftrålar. Hår känne vi då igen
vår dyrafte Frålfares ord: Mejmtfkorna
ctlfkade mera mörkret an ljufet hvarföre
det? lo* ty deras gerningnr voro ondu;
7y hvar och en fom Ula går hatar ljujet
at bans gerningnr icke Ikola flraffadi
vardn. Joh. 3: 19, 20. Men för Eder,
mine Ahörare och mig, gifves icke något kraftigare medel at öfverryga lidana om vårdet af de Gudomeiiga fanningarna, och om angelägenheten dåraf,
at anvånda en dag i veckan til den fanna
Gudens dyrkan, ån at fjelfve i hjertans
enfallighet vörda och älika vår Gud,
och på Sabbatsdagarna lå troligen, få
ömt och öppenhjertigt omgås med vår
fjälavån och Fråifare JEfu, at JEfu li f
blifver krafrigt i ofs til en glådjefull
dygdevandel i Hans heliga forfpår, i
odmjukhet, redlighet, kylkher och rålarnod. Detra fkal genom Guds nåd, förr
elier fednare gifva dem en knyck i hjertar; få at de måfte i iirr finne erkånna
burn fornögde vi åre, och huru kårleksfulle, huru kyfke och redelige; dä de
begår, och
fråtas af oro och hna egna
ZP
o
måfte (åga: lycklig den fom hafver nagot hopp, emot ois, (om frukra för air,
och indock nödgas döija oron innom
ofs fjelfva.
,
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Men hvad är dårmed mera utråttadc,
pm man erkånner de Chriftnas Sabbar,
och åndock icke rårt helgar honom?
Frålfarens ord må vål hit låmpas: Ihen
tjenaren, jom vet jin Herres vilja och erkånner den, ocb icke bcreder fjg y ocb icke
går efter bans vilja, binn [kai lida mycken
bugg. Luc. 12: 47. Äck! få o pröfver Eder
då i dag, mine kårafte Åhorare, huru
deffa HErrans dagar blifvit af Eder anvånda; hafver Edert hjerta, under Edart
kallelfes arbete på de (ex dagar, långtat
efter denna HErrans heliga hvila? Hafven J, vid defs annalkande, våndr Eder
hog borr ifrån jordifka bekymmer, .och
helgar Eder kropp och fjål HErranom
til den följande dagen? Hvad långran
hafven J kånt med David til HErrans
gärdar, och med hvad beredelfe hafven
J gått dir up? Hvad omgånge och hurii
förtroligt hafven J haft dår med Eder
Gud? Jag menar, huru brinnande hafva
Edra famtal värit dår med Honom, och
med hvad andakt hafven J dår hört
Eder Gud tala til Eder? Huru gladc
och måttade hafva Edra fjålar kömmit
dårifrån? Hurudana hafva Edra öfriga
helgedags- nojen värit? Föråldrar och
Husb&nder, huru många upbyggelfeftunder hafven J gifvit Edra barn och
un-

4
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underhafvande ? Lårare, hafven J hålft
gjort det? Och Regenter, fom med
Edra efterdomen tiifkapen dygdiga eller
laftfulla medborgare, fom gifven alfvarliga bud om Sabbarens bållande, ftriru
halien J. den fjelfve, och hvaruti .beftå
Edra helgedags-öfningar? Mon blott i
en forhaftad Gudstjenft, eiler i hvad
mera? Sådant kan aldrig doljas; ty fåfom alla ftrålar ftöta tilfammans i ljufer,
få hafven ack J dragit hela verldenes
ögon til Eder; och åren den medelpunkt, efter hvilken millioner menniIkor våhda fig.
Dagcliga forfarenheten vifar nogfamt
hmu Sabbaten af en ftor del på det
groffta foraktas och oheigas, af manga
i lekamliga fyllor, men beklageligen af
flera i uppenbar ogudaktighet, i fråjferi
i kättja och okyfkhet, i
och
åif'och nit, Rom. 13: 13. och i allehanda
köttfliga luftar och fåfångeliga tidsfordrif. Sabbaten år en förebild til Guds
barnas eviga Sabbat och ro i himmelen,
fåfom Apoftelen Paulus grundeligen vifar det i Ebr. 4. Men deffe orolige meiv
nifkor, fom ingen hvila taga fig hår i
nåde-tiden, åro juft de, om hvilka HErreo fvorit i fin vrede: The [kola icke hmma til minä roligbet. Pf. 95: 11. Jag förmanar Eder dårfore, mine kårefte, med
Apo-

4
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Apoftelen Paulo; Sd vinläggom ofs mi,
nt vi mägoffl inkomma i thenna
tå tbet icke nägor af ofs fknl falla uti
paninia otros furdommelfe med them. Ebn
4: 11. Andre årer fårta hela fin andakt
och Sabbats helgande i blorta utvårtes
ofningar, at gå i kyrkan, til Skrift och
Nattvarden, och kanlke vål låfa något
hemma i Bibelen ellei* några andra bocker, men ale uran vårkelig foråndring
i hjertat, uran någon kårlek och fortroende til Gud, uran lif i fin Chriftendom, och upblåfas ofra icke litet håfofver i fin inbillning, da de fe många
andra forfumma fådant, och dårfore med
den fkrytande Pharifeen tacka Gud, at
de ej åro fåfom andra mennifkor. Luc.
18:11. Men hvad gagnar dem alt detta?
Då HErren ropar til dem och fåger:
Jag dr Edrom bbgtidom gramfe ocb for■oktar them
Ocb otn y" dtt offradeit brånneocb
fpis-ojfer,
efer
fd bafver jag dock in*
'gen hifi tber til. Amos 5: 21,22. De torde vål fråga med Juda folket: Hvarfore
fnjle vi ocb Tu fer intet tber up t å: Hvi
tvinge vi vdr kroppa ocb Tu vilt intet veta
tber af? Ef 58: 3,4. Men Han fvarar
dem &', när y" faften, fd bruken y" Eder
egen vilja och genom Eder girighet
tragen alla Edra gdldendrer: Si y faflen,
J firen Sabbaten, til at ttdta ocb kijva,
-

-

:
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genom lift och rånker draga Eder
nåftas gods under Eder.
Fafter icke
firer icke Sabbaten, fom J m gören at
et rop [kai af Eder i bbgdcne bördt vardn.
j trogne fjålar och JEfu tilbedjare,
varer af denna vår betraktelfe upmuntrade, at i hela Eder lefnads tid hålla
en andelig Sabbat; rager Eder vål til
vara, at denna verldcnes fåfånga och
glitrer ej får bedåra Eder; den år forförifk och kjufande; föker dageligcn
Eder hvila i HErranom, och famtycker
aldrig til någon orättfårdighet; ry fi
Jågcr HErren: Hiller rätt ocb ghrer råttfdrdigbet; ty min filigbet år vår at lm
kommer
Fål år tbe mennifko s fom theitä gör, och mennifkos hame, fom thet fajl
båller, få at bon haller Sabbaten, nåmligen de Chriftnas dageliga Sabbat, ocl>
icke obelgar honom ocb båller fin hand och
hjerta, at bon intet argt gör. Ef. 56: i, 2.
Men i fynnerhet helger HErrans dag,
vår dyre Frålfares ftora feger-feft; ty
det .år aldeles vift, at uppå denna dagens hclgande beror hela veckans vållignelfe: Blifver du på Sondagen, af
Guds ords betrakrande brinnande i din
andakt, få bibehålles varman i hjenat
hela veckan ofyerj men blifver Sonda»
gen förnott i kallfinnighet, la förblifver
hjertat kalit, och öppet for allebanda
at

-

-
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rerelfer til fynd. Til denna elds upcåndande i hjcrtar, bidraga förnåmJigaft

Guds ords flirioa berraktande hemma och
i kyrkan, en andåkrig bön och icke
fitec' Gudeliga och upbyggeliga iamcab
JagförmanarEder dåffårellureligen med
den flora Guds mannen Paula: Bedjen
utan etervando. Utjlåcker icke Anden. Forakter icke Propbetier, Men fjelfver frtd-*
fens Gitd beige Eder hjver alt at Edar
hela ande fial och kropp matte vara behåden utan firaff i vårs HErvas jEfu
Cbrtfti tilkommelle, i ThelL $
17, 19, 20, 23.
,

,

,

:

Amen.
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V. PREDIKÄN

ÖFVER TlO GUDS BUD*
§• i*

dyraftc
Når fråga;
fullkomligen

Frålfare med få ord
befvara den Lagklokas
Hvilket ur det ypperfta hiidet i lugeni Match. 22 3 6. innefatrar Hän
alla plikter emot nåftan mi defla orden:
Tu /lait dlfka ti n nafta fom ti g fjelj v. 39.
nti hvilka Hän ej allenaft vifar, at kärleken iirgor hufvudplikten emot vår nå«
fla, utan upgifver åfven måtrftockea
dertil, nemligen den kårlek vi hyfe for
o£s fjelfva; hvilket likvål ej bör forftås få, fom vore det mojeligit for ofs
mennifkor, at med en aldeles likadan s
lika 6m och vårkande kårlek omfatta
alla mennilkor, fom ofs fjelfve. Väre
eget fjelfbeftånd fordrar, och naturens
e gen drift utkråfver af ofs den forfta
omtankan om vårr cget vål, hvilket likväl aldrig rått kan befordras, om vi
>cke tilkka redeligen vårda nåftans gagn
och nytta. Men fom alla mennilkors
vål icke på lika fått befordrar vårt båfta,
Dd 2
utan
vår
ville

:

,
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den enas mera, den andras minfomligas år fä aldeles forenat med
värt, at deras vålgång urgör i der måfta
vår, och deras olyckor värt mifsode;
då dåremot andras fkiften nåppeligen
hinna til vår verfkap, ån mindre at dana
vårt vålftänd, eller olycka, upkommer
deraf den olika grad af kårlek, fom naturens egen röft pålågger ofs, at bemots
den ena mennilkan med, framför den
andra. Hedningar, ja naftan de blindafte, hafva värit för mycket uplyfte, at
vara i okunnoghet hårom.
utan

dre,

§• 2.

Håraf fe vi fåledes, icke ailenaft de
olika foremål, fom under namn af vår
näfta, möta ofs, utan ock grunden ti!
den olika grad af kårlek, hvarmed de
böra omfattas.
bkaparen ftiftade et band emellan olika kön af lefvande varelfer på jordklotet, och narurens drift har til alla
flågteis fortplantning håilit den vid magt.
Mennilkan, fom framför andra blef bagåfvad med förnufr, hadc ock del i denna
inftikrelfe; men defs egen och tilkommande flåkters vålfard fordradc, at deras inbördes fkyldighetcr (kulle genoffl
lagar och förbindelfer ftadgas,
huru ågta makar böra förhålla fig emot
hvarandra, och denna kårlek är den
högfta, fom Guds och naturens lag to*
drar

4drar

emot

3
nåftam

4°5
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C

Ty få heter det vid

ågtenfkapers fårfta inråttnmg: En man

Jkui hfvergtfva fader och woder och hltjva
vid [ina buftru ocb fko la varda til et kbtt.
,

x Mof. 2; 24.
Nårmaft til denna kårlek kommer
ofelbart den, fom bor finnas emellan
foraldrar och barn, hvilker åfven tyde*
ligen infes af nu nåmnde ågtenfkaps inllikrclfe, då HErren (ager; en man fl<al
öfvergifva fader och moder; och vil
få myeker fåga: det år et ganfka nåra
emellan förforenings- och
åldrar och barn, men få nåra det ock
år, uplöfcs der dock genom denna aldranårmafte förbindelfe mennifkor emellan,
fom fker nti äota
ftånder; en moders
TD
kårlek til fit barn Ef 49; if. och taders
ferbarmande emot fin fon, Pf. 103: 13.
tages i den Heliga Skrift til exernpel,
at hetekaa vår Guds eviga kårlek emot
mennifkorna; och når HErren fordrar
vördnad af fit folk, bygger Hän fit påftående på en af alla förnuftiga medgifven grundfanning; en fon fkal bedra fin
f

fader Mal.

/

1;

6,

Jfrån defia förnåmfta vår kårleks foremål, leder Ag ledan den fynnerliga ömhet vi åro (kyldige at vifa våra nårtnare och fiermare blodsförvanter, antingen i rått up-och nedftigande linier,
«ller ock fidorfåkringar, i den niän de
D d3
åro
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åro med ofs forenade. Konung David
fjunger vackcrt pm denna kårleken, och
fåger: Si buru godt och hifitgt år thet at
hr h ier ho enävSkteliga titfämmän s. Pf 133:1.
Detta år et af de try Ikona ftycke fom
Gudi och mennifkom väl behaga, hvilka
Syrach omtalar; Syr. '2?: x. och jag åiv
hindrar mig härvid billigt den trogne
Abrahams upmunrrande efrerdome hårutinnan, då hän tiltalar Lorh fin brorsfon och fåger Kare, latoni icke vara tråta
emellan mig och tig, och aneli n minä och
tina heräar / ty vmre brnder. 1 Mof. B. x3: g.
,

:

I jåmlikhee med detta bor ock råknas det andeliga broderfkap, och den

fojrening, fom år emellan alla lemmar i
den fynliga förfamlingen, hvilka alla
hafva en Gud, en tro, et hopp, och åro
alta med hvarannan forenade nti hufvudet Chrifto. Hvarpå Appftelen Petrus
fyfrar, då. hän fåger; Alfker hrodernn
i Pet- 2: 17, och Paulus, med fin för*
m&niqg: Varer ens til Ihmes med bvnramani
Rom. 12: 16. men urftakar defs råfta forhållande emot den allmånna kårleken
til naftan, då hän fåger; Låt ofsgSra godt
emot hvnr mnn men aldramåfl emot ihon
fom väre medhroder aro i trone. Gal. 6! 10,
Dårnåft få låfres och vilgårningsmån åfven fit rum, Ty Apoftelen Paulus
förmanade fina Theffalonigei? ech fade;
Vanf
,

,

-

C
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ovi Eder
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Vnver
ali ting; ty thet år
Guds vilja
genotn Chriflum j/Efum.
iTheff 5: 18. Och Syrach lårer vackerr:
Forgåt ieke tins lojtesmnns välgarning ty
hän hafver utfatt jig fjelf for tig. Syr.
,

29:

20, 21.

Vidare kornina ock under nåftans titel at innebegripas, få vida de komma
til vär kunfkap, och vi i tilftånd, at kunna
ucofva några plikter emot dem, alla mennifkor, och innefatras vara plikter emot
dem i TDgemen nti vår dyrafte Frålfares
allmånna och ftarka regel: Alt thet j
viljen mennifkorna /kola gåra Eder thet gbver j ock f hevi, ty thet ta av lagen ocb Propbeternä, Matth. 7: 12. Och flft få vi antnårka, ar fielfva vara ovånner ingalunda få utellutas ifrån detta kårleksbudet;
ty få lyder Hans dyra mora!, fom år
långt ådlare och hogr upfart ofver alla
verklfliga vifas: Alfker Edra ovånner och
gorer vål noh laner forhoppandes ther infet
of; och Edor lån /kai vara my cke n, och j
fkolen vara thsns Högffas barn. Luc. 6; 35,
j

.

J

,

,
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plikter emot naftan inneAlla
fatras i den fednare raflan af HErrans
helicra Lag; men emedan den vördnad
foråldrar tilkommer, år fom en del eller
fkymt af den vi åre HErran CJud fkyldio-e, och Gud fjelf lagt et fådant vårde
D d4
de(Ta
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de på de menniikor, genom hvilka vi
hafve vår varelfe nåft Honom, har ock
det budet fom athandlar vara plikter
emot dem, med råtta fått forfta rummet
i fednare raflan, få mycket meraj fom de
ofriga plikterne mot naftan hufvudfakeligen bero deraf burn föråldrar och barn i
akrtaga fina inbårdes fkyldigheter: och
bar Gud åFven dårfore beledfagat det
med fårfkildr lofte ora välfignelfe. Vi
ranka under Guds biftånd och vålfignelfe i dag afhandla Tamma vigtiga åmne,
Ack! ar vi ock dSrmed kunde någor bidraga ril er få vigtigt åndamål! men
dertil fordras viflerligen nåd och vållignelfe af HErranom. Lat ofs da troligen antopa Honom derom, med den
dyra bonen jEfus vår Frålfare ofs låit
hafver, fågandes Fnder vår oc.
,

r

4
Texten, 5 Mof. B. 5: 16.
Tu [kait hedra tiu fader och tina,
moder; -på thet at tu mä länge lefva,
och at tig rna vai gå.
Detta fjerde budet i HErrans heliga
Lag fynes vid forfta påfeende allenall
angå barnen och fårefkrifva dem deras
fkyldigheter, men då vi efterfinne, hu*
ru mycket fjelfva faders- och moders*
namnen hafva at innebåra, huru barnen
ai.
§.

.
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aldrig kunna hinna til den ålder, då de
kunna fom fornuftiga varelfer i akttaga
Tina fkyldigheter emot foråldrarna, om
icke foråldrarna forut i flera år i akttaget lina emot barnen, ooh ånteligen,
huru omöjeligit det år för barnen, at
någonfm lära kanna fma plikter, om de
ej af foråldrarna underrättas och ofta
påminnas om dem, och troligen tilhållas til deras i akttagande ifrån barndomen, få år tydeligit, at bäda råtteligen
höra hit ; i anfeende hvartil jag genom Guds nåd tånkt Eder foreftålla:

Föräldrars och Barns inbtrdes [kyldig-

heter.
Och dervid anmårka och förklara:
1. Hvtlka bar fovfläs under dejja nanment
2. Der as fkyldigbeter och
,

3. Hv ad Joni bbr forma\ dem til deras i akt-

tagmide.

Men jag hifnar ofver fakcns vidd

och den vigt fom beror derpå. Tiden
och Edert rålamod, mine Ahorare, påat efter möjeligheten infkrånka åmnet, och min fvaghet våller at jag
naftan mifströftar, at kunna af handia
det nog vårdigt til Eder och min egen
npbyggelfe. Men HErre du alsmågtige
Gud ftat mig bi, hjelp och ftyrk ofs genom din kraft, få blifve vi vållignade!
Ddj
§.5.

lågga mig,
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Forfta Delen.
At konna tydeligen utreda, hvilka

bår forftås under namn af föråldrar och
barn, blifver nodigt for ofs, at anmår»
ka, huru det gifvas ibland meanifkor
egent-ligen fyra fags famfund, Tom f
der hufvudfakeligarte likna hvarandra.
Det förfta och tilkka älfta Sr otelbart
det, fom upkommer deraf, når Gud vaifignar ågra rnakars farnmanlefnad med
lifsfrukt, af hvilka, under föråldratnas
omma vård, upvåxa unga relningar, fora
genom Guds vålfignelfe gifver verbien
Sa
nya inbyggate i de afgåendes
långe haroen niura Tina föråldrars vård,
och bo tilfammans med dem. iitgora de
fma famfund, rned inbordes råtrighcter
och fkyldigheter. Det andra flaget upkom naturligit vis dåraf, når föråldrar
fom ågde hushåll och barn, hade fjera
fyllor at förråtta, ån de fjelfva eller deras barn medhunno, och dårjämte åfven
gåfvos andra mennifkor, fom antingjen
icke fortlodo eller ville, eller agde förm°ga dertil, at fieifve fåtta hushsll,
hvilka för en vifs betingad lon eller
utlSfvade formåner trådde under viikot
at beriena de förra tilfammans med dem,
och fåledes åfven utgjorde famhåjlen
fom beftodo at husfåder och tjenfteh|on.
,

Della
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Peffa hushåll våxte mårkeligen dl, och
innom någon tid blefvo få talrika, at
de urg-jorde hela fkarar, hvilka, trotfande
på fin makr, drefne af iina omåtteliga
begär efrer åra, rikedomar och herravålde, begynre at öfverrafka hvarandra,
och gora de ofvervundnas ågodelar til
lina, och dem til lina ilafvar; elettä nodgade flera hushåll at fammanfåtra fig til
fit förfvar, uprefa fig et hufvud, med
forbindelfe at lyda det, hvaremot ho?
nom ålåg at forfvara deras lif, åra och
eeendom, med den hjelp och farnman»
fkott, fom honom til et fådant behof
låmnades, och deraf upkom det tredje
flags famfundet, hvareft hufvudet kallas
Ofverhet, och lemmarna underfåtare,
Det fjerde år af en helt annan beflcaffenhet; dår år Chriftus JEfus allena det
råtta hufvudet, och .alla fom anaminat
Hans tro och låra åre Hans lemmar|
men emedan Hän fjelf icke handlar omedelbarligen utan forordnat herdar
och våktare, fom Ikola vårda Hans dyra
hjord, inret råda ofver fåren, uran leda
dem genom trogna uhdervifningar til
fin Guds och JEfu kånnedom, och upmuntra dem til trohet och lydnad emot
fit hufvud och fin Frälfare hvilka up*
tnuntringar lemmarna aro pliktige at
troligen efterkomma, få upkomma åfven
Smelian deffa forfamlingens lemmar, och
,

,
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deras våkrare inbcrdes plikrer, tippa
hvilkas i akttagande detra heliga fanifunders beftånd endaft heror.
Alla defla fanafund hafva något ge*
menfamt med hvarandra, fåfom x) at
de alla hafva nlgra befaliande och andra
årolydaiide; 2) ar hvardera.af dem aro
ålagde phkter, gemenfamma, at ålfka
hvarandra, och befordra hvarsannars hiittä; enlkilta för befaliande, at ftyra och
fkydda fina underhafvande, och for underhafvande, at vorda och lyda de befailande, och 3) om hvardera i akttaga
lina plikter, få befordras derigenorn en

gemenfam lyckfalighet.
§.

6.

Efter denna allmånna utftakning komat viha, huru alla
deffas plikter, befallandes och lydandes
I mefattas i detta fjerde budet, Men dertil kunna ofs icke faknas bevis, om vi
allenaft efterfinne, at de befaliande åro
pä vifst fåtr i foråldrars ftålle, eller i
fadan afftkr i den Heliga Skrifr kallas
fåder, och åtnjura faderliga rårtigheter,
och de lydande dåremot aro fåfom barn,
och kunna vånta barna formånerj ty i
fådant fall åligga dem ock deremot fvarande Ikyldigheter. Vi behöfve ej vidlöftigt underfoka, huru vida naturlig*
foråldrar höra under detta budef, ty
de
ma vi nu nårmare

4' 1
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de nåmnas bar uttryckeligen,

tn

[kait

bedra fader och mnder hållt då fjelfva
narurens röh, och alla folkllags exempel
,

tala Tå tydeligen håruti, Hit måfte ock
hora Tvårföräldrar, ftjuf- och fofterlåder,
ty dem åro ock Tamma fkyldigheter ålagda, at omina, vårda och Iköta fina
foller och ftjufbarn; fåledes Te vi med
hvad trohet JoTeph upfoftradc jETum Tm
fofterfon, huru hän af JETu moder Maria
kallas Hans fader, huru hän med Maria
forjande Tökte Honom, med mera. Och
det år mårkeligt hvad vi låTe om Raguel, huru hän vid fit aflkedstagande
af lin dotter Sara flureligen förmanade
henne, at bon ju [kiille halla fin mans jöräldrar i aro jäjom [ma egna fårdldrar.
Tob. 10: 13.
Men huru vida Ofverhetsperfoner,
husbönder och larare hora hit, dåron»
bdre vi anftålla o nårmare underfokning,
Mårker, mine Åhörare; fkulle icke Öfverhetsperfoner innefattas under faders*
namnet, för hvilka millioner mennifkor
icke annat åro ån barn, hvilkom ålig£er at vörda, lyda och upråtthålla fin
ofverhet?
Aldeles for fadeflig har denna vårdigheren blifvit hallen naftan bland alla
folkflagj (liedes lå£a vi når Konung
Pharao åfverlåmnade hela Egyptifka
i Joiephs hånder, lät han
,

vi-
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utrnpå bonom: Thenne År

4

r

landfens faåer.

MoC 41; 43. Hän gjorde ock virkeligen Ikål för det namnet, i der haa
genom fin visdom ooh fårliktighet fammanfparde på fju ymaoga är, få mycken fad i Egypten, at lian kunde foda
detta fandets inbyggare hela de följande
fju hårda ån Sådant namn gaf Gud
fjelfgenom Propheten Efaiam åtEliakim
Helckiee fon, fom (kiille blifva råntomäftare i Juda hand efrer den egednyttiga Sebna och fåger, at ban fkai vara
tberas fuder fotn i Jerufalem och Juda hus
ho. EC 22: 21. Så heigadr namn af fåder måfte ock ofelbart förbinda Regenter och deras ombud til enot fa liort
namn ivarande fkyldigherer.
Af Tamma grund höra åfven husbånder och matmödrar hit; ty under fådana
vilkor hafva tjenarena ingått i famfund
och hushåll med lina husbönder, at de
för fit arbete til deras båfta Ikulle af
fina husbönder njuta forfvar, lön och
uppehålle. Dårföre båra de ock med
råtta faders namn af lina tjenare. Under et fådant namn tiltalar Syrifka Hår»
höfvitsma-anen Naamans tjenare denna
fin husbonde, då hän fökte förmå ho»
nom,at efter Propherens Elifae räd t-vå
fig i Jordans flod, och fåger: Min fader,
otn Propheten bade fagt tig något dråpeligt
fhr e Jkulle tu icke bafva gjordt tbetl
i
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ffuru mycket mer, triedan hait fdger til tig;

två tig ja varder tu te»? aKon.B. 5: 13,
Och iamma namn behålia de ännu, och

heta matfader och matmoderj ikulie ele
då icke med der iamma vara bundna
at utöfva föråldrars plikter emor lina
tjenare, hvilkorn fåibm barn ähgger, at
vörda och lyda iina husbönder, och upofea iin förmåga til deras tjenlt?
Och hvad ånteiigen lårare betråffar,
hora de iä mycket viflare under detta
buder, ibm deras göromål 1 andelig
matto åro i myeken likher med lekamliga föråldrars, och de juft dårföre kailas iåder, och deras åhörare barn. Apofteien Paulus talar hårom mårkelio-en;
j an hade tio tnfende tucktomåjtare- i
QnftO) /å hafvsnj du-k icke mångä fdder;
jag bafver fbdt tder Chviflo 'jEju, genom Lviwgetium. 1 Coi% 4:15. Uti hvhka
ord han vål med tucktomåftare, eller
ledare, åfven förflår råtta lårare, men
påminner de Corinthier, hvaruti honom
frarnför andra lårare tilkoin faders namnet, nemligen emedan han hade fodr.
dem på nytt, det år, icke allenait arbetat pä deras omvåndelie och nya fodelfe, utan ock under Guds vålljgnelfe
ålladkommk den, genom Guds kraft i
ordet. I famma aihgt och af iamma
han iina Galater, iina barn,
och fåger, Mme kara hr» bvilka jug på

i'
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fhdev viedaagefl. Gal. 4: 19. Af
denna grund håcie ock den kara Apoftelen Johannes inter ömmare namn at
gifva dna kara Ahorare, ån då hän cna
gången efrer den andra fom en kår och
andelig fader kallar dem barn och fåger
ena gången, minä burn, 1 Joh. 2: 1,3,13,
andra gången kara barn, Cap. 2: 12,23.
i lina af kårlek och nit öfverflodande
bref. Och vi.finna huru åfven Forftar
tilårkånt faders namnet dna lårare; fa*
fom vi låfa om den ogudaktiga Ifraels
Konung Joas, huru hän tiltalade Propheten Elifa då denna låg på fin fotefång med detta namn, och fade: Min
fader min fader l/raels vägn och hm
refenarer. 2 Kon. B. 13: 14.
Når vi fåledes, ålfkade i HErranom,
hafve bevift, at icke allenaft naturliga
föråldrar hår forftås under faders och
moders namnet, uran ock öfverhetsperfoner, husfåder och lårare, blifver af
alt detta tydeligt, at famma bud innefattar tillika en fårefkrift få vål for barn,
fom ock för underfåtare, tjenftehjon och
åhörare, huru de emot delfa dna lekamliga och andeliga fåder (kola forhåll»
fig; ty hafva alla deffa til at fordra barna
förmåner, li år ock klart, at dem alla
åligga barnfliga plikter,få mycket mera,
fom fjelfva budet egenteligen eller tydeligaft forefkrifver dem deras forhållande*
§.7.
uytt
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Andra Delen.
Sedän vi rm fåledes utredt., uti vår
förfla Betraktelfes Del, hvilka hår förftås med foråldrar och barn, rilkommer
ofs at rm vifa defla bådas fkyldighetef;

men mine Ahorare fe nog tydeligen, at
om allas deras plikter, fom hår förftås
-

imder föråldrars och barns namn, Ikola
i ali fin vidd förklaras, innefattas deruti naftaa alla ftånds inbördes fkyldigheter, och vi måfte råka på et fålt, fom
i en kort predikan biifver omojeligit at
noga öfverfara. Man kan vai ickeneka,
at det måfta håraf ju hörer hit; men
få omojeligit fom det nu år, at medhinna
alt, få .låmpcligit kan det ock falla, at
långrefram i vår Chrifteliga hustafla
ntföra hvarje ftånds fårfkilta plikter.
För deona gång torde det vara nog,
at i) vifa, hvilka gemenfamma plikter
foråldrar och barn åligga; 2) hvilka
fårfkilta' plikter fordras af dem fom
båra fadcrs eller moders namnet; 3)
hvilka aro barnens eller underhafvandernas fkyldigheter, likvål få, at emedan defta'budet, egenteligen handlar om
foråldrar och barn t vi ock fornåmligaft må omrora deras inbordes fkyldigheter.
§. g.
E e
■Hm.F.Fbi.iiiSt.4.
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Undrer icke mine ålfkelige at jag
nåmde om foråldrars och barns gemenfamma plikter: jag förftår icke dårmed
de allmånna, fom vi åro hela vårt ilågce
fkyldiga, uran den fynncrliga grad af
kårlek, hvarmed defla båda bora omfatta hvarandra. Vi omrorde den något
i Ingången, då vi fökte
at forklara,
huru olika den kårlek bor vara, fom
tilkommer naftan, men dårfore får haa
ej hår, fåfom på fit råtra Uralle, forbigås,
Den år i derta fjerde budet befald, då
der heter: Tn fkalt hedra tin fadev och
tina moder, det år, du fkal omfatta dina
föråldrar med en befynnerlig kårlek och
vordnad, derfore foker David, under
liknelfe af denna faderliga kårlek, gifva
ofs nårmafte mojeliga begrep om Guds
eviga forbarmande emot lina barn, då
hän fäger: Såjom en f a der forbarmar f g
åfver
fi forbarmar fig HEvren ofver tbem, {om frukta Honom. Pf. 103: DMan kan vål forgåta andra, men det
tages i Bibelen for en orimmelighet, at
en moder fkulle kunna forgåta fit bapn,
då i HErren frågar genom Propheten
Efaiam och fäger: Man och en qvinM
kunna fbrgåta fit barn fä at bon icke förbarmade
ofvef' fin lifsfon? E f 49: ij*
Denna befynnerliga grad af kårlek, hånleder fig
ifråa det fårhållande, fom &
0
dera
,

,
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dem emcllan. Barnen aro en frukt af
ågta makars ommafte kåriek, och en
öppen hokj i hvilken den altid ftår dem
for ögonen. De aro lika fom lefvande
aftryck af foråldrarnas bild, deras ögnafågnad, deras hopp, och forvåntade ålderdomstroft, burn kanna då foråldrar,
uran at naftan afklåda ftg mennifkligheren, annat ån omfatra dem med en
fynnerlig kåriek? Foråldrarna årer på
fin lida aro nåft Gud orfaken ril hela
barnens varelfe; modrens broft har ifrån
födlloftunden värit deras låcbra bord,
och defs hand harlångre fram råckr dem
fma behof. Fadrens fvett och möda for»
vårfvar dem klåder, och modrens flit
förfårdigar dem; och emot faror fom
hotat dem, hafva de njutit Ikydd i iin
moders famn; fådanr måfte ju göra foråldrarna omifteliga for fina barn, och
fåledes ållkade framför alla andra.
En fådan naturlig forbindelfe pålågger föråldrarna at värda lina barn. och
barnen at ålfka fina foråldrar; den åftadkommer en fortrolig fammanlefnad och
bör fyllofåtta dem pä båda fidor, at jämte
fm egen befordra hvarandras vålgång,
om det ock fkedde med något åfventyr af fin egen.
Ehuru det band fom år emellan Ofverhet och underfåtare, emellan husbonder och rjenare, och emellan lårare och
Ee 2
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åhörare icke år få närä, fom detta, pälågger dec dem dock .en inbördes kärlek ooh förtroende, och at gemenfamt
bitråda hvarandra. Ofverhetens ooh husböndernas förening med fina underhafvande, hårflyrer hufvudfakeligen aftvenne grunder, nemiigen en dem emellan
tråffad öfverenskommelfe eller förbund,
och hvarderas med et fådanr fårbunds
obrorrfliga hållande närä förenade vaifård och iyckfalighet, ty deffa föruran
åro de aldeies lika födda i verlden, och
äga lika råttigheter; men emellan lårare
och åhörare, grundar den fig dels uppå
bågges närä förening i fit hufvud och
fin frålfare JEfu Chrifto, fåfom lemmar
ien kropp, dels ock uppå de förras
ömma kårlek och bemödande at handleda de fednare, och deftas, af fina lårares arbete hårflytaöde andeliga och
eviga Iyckfalighet. Sådana gemenfamma
trohets exempel gifva ofs tideböckerna
ti! ftor ymnoghet, och Apoftelen Paulus,
den rrogna förfanalingarnas andeliga fader, intygar om fina Galarer, at deras
kårlek emot honom hade värit fa ftor,
at am det hade mhjeligit värit hade de jwa
ogoji uttagit ocb gifvit honom. Gal. 4: 15.
c
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Nu bore vi nårmare förklära, hvilka
(årfkilta plikrer i detta budct ålåggas
foråldrarna. De härflyra vål af denna
nåft
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nåft förut omnåmda hogre grad af kårlek»
hvarmed de böra otnfarta lina barn, men
de åro for ömma och vidftråkta, ar
med allmånna ralefatt forbigås. De hafva
fin grund iiti var text i der dyra faders
och moders namnet, och innefattas korteligen i er rårt bemodancle, at til Skaparens åra och lin egen hugnad och
nytta befordra fina barns fannfkylliga
lyckfaligher. Men ack! hit hera flera
ganlka vigtiga göromå), dem vi likvål
i anfeende rii ämnets vidd allenad måfte
korreligen omröra.
Det fom hår hos Chrifieliga foråldrar bor vara förft och fidft, år en dagelig förbon hos Gud for fina barn.
Når vi raga ti! grund vår dyrafte Frålfares heliga upmuntran och lofce: Beder
och Eder [kai gifvit vavda Luc 11:9.
Apoftelen Jacobs på långlig årfarenhe t
grundade foifåkran, at en rättjårdig mans
hhn fovmår myeket tber hon alfvare år,
Jac. 5: 16. och Pauli allmånna förmaning, at for ali ting bajva honev åkalhm,
foyhhnev och tackjågelfe for alla metwifknr,
1 Tim, 2: 1. få år vål klart, huru nödvåndigt och tilli k a gagnande der blifver
for foråldrarna, at med dageliga böner
liggia för lm Gud, ora fina barns vålfignelfe. Föråldrar må med Hanna begåra barn af Gudi, men de (kola ock
med henne gifva dem HErranom, få långe
Ee 3
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3e /?/b/7. i Sam. x: n. Dit fyfrade Gamla
Teftamentets ofFer, fom voro anbefalta,
vid mödrarnas kyrkotagning, dern vår
dyre Frålfare genom lina föråldrars offer
för fig fullåndade, och införde i det
ftållet det andeliga ofFrandec allena, fom
beftår i bonen. Så gjorde omtånkfamma foräldrar redan i Chrifti tid, Ty
Evangeliften Mattheus beråttar, ar de
luro burn til Honom at Hän /luille Hgga
bånder på tbem ocb bedja. Match. 19: 13.
De tykre fig icke med egna förboner
kunna nog befråmja lina barns vål, dårfore anhålla de om denna ftora bedjarens JEfu ånnn långt kraftigare forbön,
Och ehuru många vår tids Chriftna torde, med lårjungarna anfe fådanr vara
foga gagnande; må dock Gudfruktiga
Föråldrar veta, at JEfus med innerlig
kårlek tager deras barn i fin nådefamn,
och vålfignar dem. Marc. 10; x<s.
For det andra hörer hir en öm vård
for barnens kropp, hålfa och lif. Denna fkyldighet tilhorer redan modrarna
få långe de båra fin a fofter under fic
broft, at de icke igenom deras alt for
ftora maklighet förfvagaSj eller genom
{vara och haftiga kropps eller iinnesrörelfer fordårfvas, eller aldeles forloras.
Deras fpåda kroppar behöfva en ftundelig och noga fkötfel: den bör vara intet
raindre fornuftig än trågen, at barneh.
,
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på ena fidan icke fördårfvas til hälfa

och lemmar, genom brift på nödigt uppehålie, fnygghet och klåder, eller annan hård mectfart, eller på andra fidan
genom klemighet och låcker föda blifva fvaga och ömtåliga, utan tilvånjas
ifrån barndomen vid rarflig föda och
lindriga ornfkifren af koki och varma,
at deras fpåda kroppar måga härda fig
ifrån barndomen.
För det tredje åligger i fynnerhet
föråldrarna, at tildana fina barn, at blifva förnuftiga mennilkor. Rarnen födas
med flårt inga begrep, ingen ilutkonft,
utan måfte genom undervisningar, ofning och förfarenher lårasj ej heller kunna de något fpråk, at för andra uttrycka lin mening i något mål, det måfie
ock låras, fådant fordrar en trägen och
outtröttelig möda* ry det Tom bör och
behöfver låras år drygt, och tiden fom
de hafva at låra och lefva nti år korr.
Det aro naftan otaliga många ting och
göromål fom böra kannas, och åro oumgångeliga i dageliga fammanlefnaden
med andra mennifkor; allehanda ilags
arbeten, fnille-och handtvårk blifva hödiga, at kunna årligen förförja fig med
tiden; en rått Chriftendom och Gudsfrukran, hvarigenom vår beftåndigafte
lyckfaligbet vinnes i tid och i evigher,
förutfåtter åfven allehanda ilags kunikaper,
Ee 4
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per, om der Allsmigtiga Väfendet, om
o{'s fjelfva, om förfoningen, om ordnin*
gen til delaktighet dåruti och defs frukter, om den ufelhet och olycka, fom vi
ådrage ofs om vi ej annamma den, och
om den ofelbara lyckfalighet, fom forfoningens delaktighet forer ofs nti, med
mera; alt år nödigt at kannas, alt behåfver hlras. Har blifver foråldrarnas
fkyldigheter ftora, hårtil fordras myckct och rråget arbete, antingen af foråldrarna fjelfve, eller om de ei hinna
eller forftä, at fjelfva lära dem fådant,
fordrar det deras omtanka, anftalt och
omkoftnad, at låta dem i fcholar och
annorftådes i alt fådant undervifas.
Alt detta, fom nu fåledes år foråldrom ålagr, bora åfven alla andra, fom
bära faders namnet, i fin måri hellitä fig
om. Ofverheten, at nplyfa fina underfårare i alla for dem nödiga mål, och i
fynnerhet, at hålla allmånnä fcholar och
lårohus vid magt, och tilkalla ungdo*
men, at dår forvärfva fig allehanda kunfkaper; husbonderna, at låra fina tjenare
kånna fina goromål och fkyldigheter,
men i fynnerhet lårare, atgenom trågna
nndervifningar gifva fina åhorare gruridelig kunlkap i faligbetslåran; ty burn
/kola de mnars tropä honom fom the hnfva.
intet hoit af? Rom. to: 14. må vi billigt
fsåga med Apoftelen Paulo.
Men
,
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Men det år ingalunda nog af for foråldrarna, ar blort meddela lina barn allehanda flags kunfkaper och fornuftiga
Zj

,

c?

begrep, de bora tillika ifrån fpädare
åren handiedas til en lefvande Gudsfruktan, och dåraf fiytande dygde-ofning,
och derra år den fjerde fkyldigheren,
fom med råtta fordras af dem. Forftåndets uplyfning, och hjertats forbåtrring få ingalunda anfes fåfom rvenne
frän hyarandra fkilda goromål, af liviileä det ena kimde företagas rått uran det
andra. Nej, uran de bora tiet foljas ät
med Itvarandra. Grunden hårtil ligger
uti der naturliga hjertats forderf, fom
år aldeles få Fort fom forftånders mörker. Alla himmelfka fanningarna bora
ftraxt låggas barnen omt uppå hjertat:
Guds allverenhet, Hans alleftådes nårvarelfe, Hans råttfårdigher, Plans håmd
och beloning bora gora lifliga intryck
på dem, tillämpas på deras vandel och
fel, och de tilvånjas, at bekånna fin a
forbryrelfer, och at bedja Gud och naftan om forlårelfe, famt at framdeles
blifva varfammare i fin vandel. Framfor alt bör JEfu brinnande kårlek, Hans
marter och dod få lifligen mälas for
dem, at deras kårlek uptåndes til Honotti, med mera, fom tiden ej tillåter
at upråkna, Alt detta bår anvåndas at
dåmpa barnens naturliga benågenher til
Ee5
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vreds, at kufva högmodet, at lira dem
lyda fma foråldrar och ålfka Tina medmennifkor! ack, derta år den tiden, då
flåfta barnen tilfkapas at blifva antingen

dygdiga eller laftiulla mennifkor och
medborgare, antingen lyckeliga eller olyckeliga for ali fin tid och evigher.
De likna i barnaåren et vekt vax, Tom
antager hvad bildning fom hålft det
gifves, men blifva fedan ofta med åren
berghårda och oföränderliga. Dårföre
förmanar Apoftelen Paulus foråldrarna,
at upjbda fma burn i HErrnns formaning.
Eph. 6; 4. Och Konung David ytrrar
fig härom fålunda: HErren uprittade et
vitrtesbord i Jacob, och g af en' lag ut i
Jfrael, then Hän vara fdder båd, til at lava
at the fkttlle Jutta fit
tberas bar n
och
icke forgata Guds vark;
hopp til Gnd,
hans
bud.
Pf. 79; s, 7. Jemte
och hilla
at
låra barnen dygd,
denna fkyldighet,
år åfven hogft nodigt at tilvanja dem
ftraxt i barnaåren dl flit och arbetfamhet i fådana fyflor och goromål, fom
pafla in med deras ålder, kån och tilåmnade lefnadsart; ry de äro Vårkande
våfenden, fom alrid måfte gora något;
tilhållas de icke at gora något godt, emedan maa håller dem for barn, och
tror, at de nog än hinna låra fig, f a
måfte de vårka något ondt, hvaraf fnart
upkommer en vana, fom fedan fvårh-

-
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gen ftår at råttas, och juft ifrån denna
pliktens förfummelfe får man beklageligen hånleda få många vråklingar i den
arbetande hopen, och få många forfummeliga årobetsmån, til deras egeri, och
hela allmånhetens oboteliga fkada.
Hår delraga åter Ofverhetsperfoner,
husbönder och lårare i denna faderliga
plikt. Det tilkommer i fynnerhet Ofverheten, at igenom fkickeliga lårares
tilfåttande, och tiliyn ofver deras fiir,
halla finä underfåtare til Gudsfruktan
och dygd, och genom tjenliga upmunfringar til flit göra dem arbetfamma:
husbönder, at ftråcka lin omtanka och
vård icke allenaft til fina tjenares arbete,
utan öck til deras vandel.
Men aldramäft ftråcker fig denna plikt til lårare;
ty de åro Bifkopar och upfyningsmån
öfver folkets Chriftendoms kunfkap,
vandel och feder, at de (kola handleda
dem på dygdens bahn, igenom trågna
HErrans förmaningar.
§• 10.

Men barnens naturliga okynne forleder dem ofta få långt, at de med blotta
lårdomar och förmaningar icke ftå at
hållas på dygdevågen; dårfore blifver
föråldrarnas pligt for det ferote, at gifva barnen en öm och måttelig aga.
Chriftendoms och dygdelåran, fom dem
forelågges, hota vål laften med ftraff,
men
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men det år ofta for långt borta, for at
kurina ftyra eller tånijä 'barnens flykriga
och oftadiga finne, dårföre hafver Gud
fatt föråldrarna i fit ftålle, at med aga
af halla dem ifrån det ooda, och formå
dem til fina Ikyldigheters i akttagande.
Hårom yttrar fig Salomon mårkeligen:
Then fit ris [par fåger han, han batar
flathet fkafit barn: det år, genom fintben
dar och förderfvar det, men
fom tkt
kart bafver, ban iiapfer thet i tid, Ordfpr.
B. 13: 24. octrApoftelen Paulus befaller
föråldrarna, at upjbda fina hurn t tuetit,
Ephef. 6: 4 det år i en måttelig aga,
at förtiga flera andra Skriftenes fpråk
fom höra hit, dem tiden ej tillåter anföra. Men denna tuckt bör vara om,
ovåldug och måttelig; om, få at den
hårflyter af idel kårlek och trogen omtanka om barnens forbåttring, men ingalunda af bitterhet och vrede ovåldug,
få at den icke fker efter föråldrarna
egna nyeker och obilliga finnes föråndringar, ofta for fel af ringa betydelfe,
då ftörre brått en annan gång, eller hctf
et annat barn få paiTera onåpfta; men
ock för ali ting måttelig, få at de icke
ftraffas för alla fina barnfliga förbrytelfer, utan upfåteliga fel, dem de begå
förmaningar; ty genom
tvårt emot
för myeken, och i fynnerhet oförnuftig
aga ,blifva barnen tilvanda vid ftraffi
,
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och ofta mera förhårdade. Donna barnatuckt fker antingen med örden, da dem

alfvarligen förehällas deras fcl, och hvad
de darmed förrjent, eller genom någon
minlkning af fina föråldrars vanliga kår*
lek och ömhet, eller genom någon fkymf,
elier ock då inter annat hjelper genom
fordras mycris; vid hvilkas
forfiktighet;
ken visdom och
ry barn,
hora
annat
an
fom aldrig
bannor, blifva
hårda, och göra med goda ord ingen
ting: barn fom ofta fkäramas, forlora
på fiuret ali fkam, och de fom dageligen måfte uthårda hugg och flag blifva
rråiakriga och kånflolöfa. Målen för hvilka de böra agas åro vål allehanda Hags
förbrytelfer, me*n föråidrarna böra ock
låra, at ej binda fma barn med alt for
manga lagar, ofta i orrångda mål, hvarigenom de ej annat kunna, ån blifva
ftändiga förbryrare, uran hopp och up«
mantran, at kunna vara fina föråldrar
til viljes eller i akttaga fina ikyldigheter, i fynnerhet bör deras barnfliga ro,
och rnenlöfa ridsfordrif icke råknas ibland brott. Men däremot åro vreden
och egenfinnigheten hos dem de förfta
bfter fom böra våcka föråldrarrias upmårkfamhet, och med mycken visdom
oc h alfvarfamhet dåmpas, clårnåft olydnan, och långre fram lårrjan och allahanda flags fjelfsvåld. Mcn jag måfte
af-
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afbryra et åmne, fom i anfeencle få vål
til defs vigt fom vidd, allena behöfde
uri flera an en predikan förklaras, och
flurar den med vifa Konung Salomos
ord til föråidrarna: Lat icke af at tuckta
pilten: ty om tu flär honom med rts Ji
betorf maa icke drdpa honom. Tu fldr honom med rh, men tu friav hans jjål ifrh
beljvetet. Ord.{pr. B 23: 13, 14,
Hit hörer mi åfven Öfverhetens ftraffråttighet öfver dna brottliiga underfåtare, hvilken fåfom i Guds ftad ock
Idälle ingalunda bar jvdrdet fbrgäfves litan ban dr Guds tjenare en hdmnare, homm til ftrajf Jeni Ula gör, Rom. 13: 4.
hvarvid likvål icke fordras mindre förfigtighet, ån af föråidrarna at underfätare icke öfverhopas med naftan oråkneliga lagar, at de aro fådana, fom kuntia
'efterlefvas, at ftraftet år för lagbryrare
få lindrigt fom möjeligit år, men tillåmpas uran anfeende til perfonen, Hit
hörer ock husbondernas rått til en fkå<
lig husaga, för deras husfolks förbry
telfer, fom åfven bör fke med ali ordning, förfikrighet och Ikonfamhet, ej äf
öfverilning eiler 1 vredes mode, utan af
Icårlek och til deras förbåttring: En
tjenare nemligen en halsftarrig och vrångE\x\x,låter icke nåpf> jig med ofdom, Ordfpu
B. 29: 19. fåger Salomo, dårföre be*
höfver en fådan åfven någon aga, och
,

,
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,
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Syrach tycks vål tala något hårdt hårom, dock icke juft

oran: Afnamm

b6r

gijfel ocb borda altf a tjenare-

taas foder
not/i (it bråd, Jiraff ech arbete. Syr. 33: iy.
Under denna plikten hörer åfven
lårarenas flcyldighet at beftraffa fina åhörares fel, fom likvål ickc egenteligen
beftår i några verldfliga ftraff, utan i
ajfvarliga tiltal och föreftållningar, hvarom Apoftelen Paulus talar korr och tydeligen ril fin lårjunge Timotheum: The
foxi fynda, nemligen uppenbarhgen och
at andra fkola
iip{ateligen,y?r/7j|f« for
ock frukta, 1 Tim. 5: 20, 21. och tager
lika fåfom ed af honom, at han gor
tbet utan egen godtycko oeb gor intet efter
veld; Qch til famma Timotheum på et
annat ftålle fåger han: ftraff a åw,truga
och f Srmana med ali fagtmodigbet ocb låråovi% 2 Tim. 4: 2.
Ånteligen och for det fjette hörer
til föråldrarnas fkyldigheter, at de åfven böra föregå fina barn med godt
och upbyggeligit efterdöme, och afhålla
dem ifrån fyndiga och förförifka fållfkaper. Efter allas begifvande och hela
verldens förfarenhet vårkar ingen ting
få fiarkt på ofs fom exempel. Man hör
ju aldrig barnen låra eller tala något
annat fpråk, ån det föråldrar eller andra
tala för dem; huru fkola de då låra andra feder, ån dem, med hvilka föråldrar,

,
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At dårföre få dygdiga
och vai artade barn, dårtil gifves’ ingen
båttre och ginare våg for föråidrarna,
än' gå för dem med dygdiga exempel,
Barnen harma ju fina foråldrar ifrån
fpådade åren: bruka föråidrarna fvordom och banfkap, få år vift, at barnen
tala lin faders och modersmål: föra de
låttfårdigt tai, och bruka fädana umgången, få Ikola barnen nog tidigt, och förän deras foråldrar kunna tro, gora ftora
fr am lie g på otuckts vågen. Deras håmdgirighet, arghet. och oråttfårdig-het biifver et tåmmeligen fåkert arf för barnen.
Ack! huru farligt da, at med eget ondc
efterdome ftörta lig fjelf och lina barn,
och hela fit llåkte i fördärf. , Sädana
likna fpetellka foråldrar, fom ej annat
kunna ån frambringa fpetellka barn ti!
verlden ; Ty onä exempel heter det, fh'föra och jbrderjva enoin tbet goda Vish.
?

•

,

.

4:

12.

ADdenna foråldrars fkyldighet hän*
leder fig ock den fom år Ofverheten å*
lagd, at fjelf i Gudsfrukran och dygd
förelyfa fina underfåtare. Förftars efrerdömen vårka på millioner mennifkor.
Deras lafter utbreda fig i hela deras rike
och deras dygder, lika fom alla andra
deras lefnadsarter, antagas af underfåtarena, och tidebockerna båra virne dårom, huru Gudfruktiga och dygdiga Re-

gen-
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4genrer hafva gjordt hela folk f! a g dygdi.
ga. Tvårt hårerriot läfe vi om Konung
fvianaflc, at ban.jorförde genom fit afguderi hela Juda rike, fa at the gjordi
vörre an heäningarnn. z Kon- B. zi: 9.
Samma plikt åligger åfven husbönder
och naarmodrar; ty hafva de icke fjelfva
Gud for fma ogon, må de fåfångt vånra
dygd af lina tjenare. Men fornåmligaft
biifver detta lårarenas fkyldighetj ty de
aro herdar; hvart de gå, följer gemealigenhjorden efcer. Således ftåJJer Öfverherden JEfus fig fjelf for lina får til et
dygde exempei, och fåger: Ldrer af
mig, ty jag dr mild och bdmjuk af bjertat
Matth. 11: 29. Dårtil förmanar åfven
Apoftelen Petrus underherdarna och fåger: Farer hjordenom til ejterdhmelfe 1
fer. 5: 3. och Paulus fin lydiga lårjunge
Timotheum, då det heter; Far them troglioin en efterfyn i nrdi omgdngelfe i karkki i andanom itrone, i ky[kb et. x Tim.
4: 12. Och fåfom ali upbyggelfe, alla
lårdomar och formaningar nfvas neder
och göras ti! inter genom lårarenas gudlofa och forargeliga vandcl, fä kan ock
ingen ting vara mera upmuntrande och
vårkande, ån dä lårare med godt famvere
kuuna fåga med Paulo til lina åhorare:
Varer niine efterfoljare, fd/n/n ock jag Cbrilii,
1 Cor. 11: 1. och på et annat fhiller
Kåre broder varer nnne efterjåljare och
Ff
fer
Hom.F.VoIJII.St.4.
•
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fer pa them fom fd vandra fo m J ofs for
en ejterdomelfe bnfven. Phil. 3: 17.
,

,

§.

11.

Sedän vi nu faledes, ål/kade i PlErranom! hafva forklarat fåråldrarnas huf.
vudplikter emot lina barn, leder ofs ordningen, at utreda barnens faxfk ilra fkyldighetcr emot lina förätdrar. De äro i
grund af Guds och naturens lag i fynnerhet foljande:
Den förfta år, at de bora vorda
och hedra dem. Sjelfva fjcrde budets
ord pålågger dem detta; 1 u fiinit hedra.
tin fader och tina moder. Det år få mycket fagt; akta dig at du icke förakrar
eller i ditt hjerta ofverfer dina föråidrar, litan bevifar dem ali vördnad och
heder. Denna plikr inlkårpes åfven på
rårt många andra ftållen i den Heliga
Skrift. En fon [kai hedra fin fnder heter
det Mal. 1: 6. Syrach fåger fått vål:
HEvren vil, at f adv en [kai af barnen nrad
van da: Syr. 3:3. hän vil fåga: kara, barn,
mårker, det år icke min, utan det år
Guds vilja och alfvarliga befallning, at
få fkal fke. Apoftelen Paulus uprepar
detta budet, fåfom framfor alla andra
märkeligit, och fåger: Tbet år rdttvift
hedra tm fader och tin moder Ephef, 6:
1, 2.
Men detta hedrande beftår forft
och fornåmligaft i hjertat, at vi aafe
dem i vår egen öfvertygelfe for det de
,

,

,
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&
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vårkeligen äro, nemligen näft Gud, urfprungec til vår varelfe, våra flörfta
vålgörare, hvilka med outtrörtelig möda
och ofpard koftnad hafva under mänga
befvårligheter dragit ofs fram, och foribrgt ofs med föda och klåder, utan at
vi dårfore kunnat vifa dem någon årkånfla, an mindre vedergålla dem. De
bora fedan af denna hjertats fullhet afven hedras mcd orden; at vi med vordfamma utrryck ofta omtala för dem Och
becyga denna deras ofårtjerita och mångfalliga godhet emot ofs, och vår llora
forbmdelfe däremor. Denna årkånflan
måfte åfven betygas med vördfamma
åtbörder, fom vål icke egenteiigen heila uti någon vifs ilags kröpps-ftållning,
utan igenom i et fädant Ilags upförande, fom beteknar en allmän högaktningi ånreligen bor den ock yrtra fig
i fjelfva gärningen, at barnen icke ftålia
fig lika nackhöga med fma föråldrar,
utan bemota dem åfven med tålamod
och undergifvenhet, fåfom Syräch vac*
kert lårer ofs: Ara fader och moder med
gårningom med ordnm och tålamod. Syr.
3-‘9* Och hårmed forbjudes nu alt flags
förackt emot föråldrar, ali djerfhet,
ipottfka ord och förfmådelfer. Så låfe
vi om den ftore Konung Salomo, at då
kans moder Batfeba kom til honom
floä hän np ifrän fin Kongliga Thron,
Ff 2
och
,

,

.
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och gick emot henno och tilbad henno; x
Kon. B. 2: 19. hvaremot der heter om
befpottare, at tbet öga fom befpottar fadren
thet mdjie korparna vid bäcken utbuggd, och the unga brnar upfråta. Ordfpr,
B. 30; 17.
Denna plikt åligger nu åfven alla andra, fom komma at innebegripas under
barna namner, nemligea underfåtare,
tjenare och åhorare. Til underfåtarena
talar Apoftelen Petrus fålunda: Varerundevddnige ali mennifklig ordning för HErrans /kuli ehvad tbet är Konungenom fåfom tben bfverfia eller befallningsmannerm
fäfom the tber fände aro af bonotn. 1 Per.
2: 13, 14, Och genom Mofes gaf Gud
redan den lagen; Guäarna det år, ofverhetsperfonerna, fka k tu icke bannn
och them öfverfia i titt folk fkal tu icke
lajia. 2 Mof B, 22: 28. Tjenare tiltalar
åter Apoftelen Paulus och befaller dem,
at vara fma lekamliga Herrar lydige, med.
råddhoga och bdfv/m uti fin bjertas enfallighet. Ephef. 6: 5. Och Petrus befaller
dem at vara undordåniga med ali frucktan,
1 Petr. 2; ig.
Och åhorarena undervifar Paulus, at de halla the präfter fom
vai forefid, dubbel heder värda, hålft om
de arbeta troligen i ordet och lårdomen.
1 Tim,
5: 17. Hårvid bor jag allenaft
tillägga, at det forakt fom vifas emot
lårare, icke fkadar få mycket lårarena,
,

-

-
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fom icke faft mera åhorarena fjelfva,
emedan därmed år åfven naftan ofkiljakrigt förknippat forakt emot det de
hafva at forkunna, det är emot faligherens ord, fom är hufvudmedlet til
deras egen lyckfaligher.
Den andra hufvudplikten,fom fordras
af barnen, år en rått barnflig lydnad;
och beftår i en beredvillighet, och et
upriktigt bemodande, at vara fina foråldrar rii viljes och troligen efterkomma,
hvad dem befalles. Lydnan år en folgd

af den omma kårlek, fom bor vara hos
barnen til lina foråidrar, och af den
vordnad de hafva for dem. Den innefattas i vår Text i der ordet bedra; ty
heder uran lydnad år en falfkhet och
hemiigt forakt. Dårfore fåger Salomo t
Hor tiu fader tben tig jbdt hafver och
för aita icke tina moder ta hon gammal
varder, Ordfpr. B, 23: 22. och på et annat ftålle i famma bok hotar hän olydnan med et grufveligit ftraff, och fåger:
Et cg a, fom forfmär at lyda modren tiet
måfte korparna vid bäcken nthugga och the
wga hrnar upfräta. Cap, 30: 17. Och
Syrach yttrar ftg hårom fålunda: HErren vilat fadren fkal af barnen drad vardat
fom vi nyfs hörde, och hvad modren
havnenom bjitder-, fåger hän, vil banat
hållas fkal. Syr. 3: 3. Denna lydnad bor
kke bero uppå barnets profning eller
F f3
god,

,

,
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godrycko, utan vara oinfkrånkt, i alt
de: fom icke tydchgen ftrider emot Guds

bud; få förmanade Paulus lina Collofler:
J bar n varer Edra jord/drar ly die?e i ali
tm?, i ali ting, heter det, ty thet tdekes
vål HErvanoin. Coll, 3: 30. Den bor vara
villig, fädan fom den flyter utaf kårleken, inter blotr af fruktan for onåd och
ftraff, utan af en orvungen åhåga, at
vara dem til viljes
ociTfidft bör den
ock vara befiåndig, icke allenaft få långe
vi aro fmå, uran få långe yi och vara
,

,

föråldrar lefva
Hiv få vi åter uphåmta en hufvudplikt for underfårare, nemligen at lyda
fin öfverhet, Tom beftår dåruri, at de
fåga i fin hjerta fåfom Ifrael fade til
Jofua: Alt thet tu ofs hudit bafver thet
vilje vi g ora, och hvart tu jånder ofr, tbit
vtlje vi gä- Jof. 1: 16. Under et fådant
vilkor hafve vi ingått i famhållet, och
utom en fädan lydnad kan det icke
äga beftänd, Och Apoftelen Paulus lagger på ofs famma fkyldigher, fom på
lin lårjunge Ticum, och fäger til alla
orders tjenare; Fårmaner dem, nemligen
Edra åhorare, at de aro furftarne och hj*
verbeten underddnige och lydige, Tit. 31 1.
Och Petrus fåger, at det bor fkc for
HErram fkull t 1 Petr. 2; 13. och Apoftelen Paulus fåger åter, at den fom
vågrar åfverheten denna lydnad, och
,
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fig emot
fatt cv fig datemot ban jdtter
Quds fkickelfe och hotar dem, at de fom
lirittä fig ddremot de [kola ja en dom bfvev
,

,

fig. Rom. 13: 2. Samina plikt fordras
af tjenare, ry juft for det de tjena och
lyda fina husbönder, åtnjuta de klåder,
lön och uppehålle j dårföre infkårper
famma Apoftel denna plikt alfvarligen,
och vifar at det icke år nog bevifa
lydnad for ngone n jafotn mennifkom til viljes, utan fåjom Cbrifti tjenare och af bj ettet med vdlvijogbet EpheC 6: 6, 7.
Ack! denna plikt år ock i hogfta måtton angeUgen for åhörare, Men åmnet
hvaruti det bor fke, år i alt hvad de
undervifas och ledas af fina lårare, fom
rorer deras egen andeliga och eviga falighet: til dem heter det: Farer Edra
Ibate lydige ocb foljer tbem Ebr. 13: 17.
och fåfom fordom til -Konung Saul;
Si lydnad nr hettre dn ojfer ocb bora til
b håttre dn tbet feta af vådrnr. Förty
olydnad år en trolldoms fynd ocb genfirdfvigbet år et afguderi. 1 Sam. 15: 22, 23.
Den tredje plikten, fom barnen ålig*
ger, år ånteligen at troligen tjena fina
föråldrar. Foråldrarna hafva i vår barndom villigt och oforfkylt rjent ofs, dårfore fordrar billigheten af ofs tilbaka,
at i alt hvad vi kunna åftadkomma, vara
dem til tjenft; men denna tjenftaktighet
vårkas ock af kårleken, och beftår dårF f4
uti,
,

,

,

,
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uri, at vi aro redebogne, at opåminte,
och oombedne, få iångt vi kunne för£lä, låtra deras bekymmer, draga deras
borda, befordra deras nöje och beqvåmlighet, forfe dem med deras behof, troila dem i deras vedermoda och draga
forforg for dem på ålderdomen, och
ånteligen befordra dem med heder til
grafven. Hedra tin f n der fåger Syrach,
af alt hjerta och jorgät zcke burn tmg
tu tin moder vorden äft, och koin ihog-, ui
tu af them fodd äfi, och bvad kan tu ghra
them for tbet fom the emot tig gjordt
bafva, Syr. 7; 29, 30. Och den gamla
Tobias fåger til fin fon: Kare fan bor
virus viuns ord och bebålt them jafl i titi
hjerta: När Gud tager minä [jäi hort få
begraf min lekamen, och hedra tin moder
alla tina lifsdagar Koni ihog bvad fnra
bon utfluudet bafver td bon tig under fitt
hjerta drag, och när bon dod är, begraf
benne när mig. Tob. 4: 2,3, 4, 5.
Underfåtare hafva ock på vift fåtr,
at tacka fin öfverhet för fitt lif, upfoftran
och valgång. Fredens lugn, och fåker>
het för utvårtes ofvervåld, och fårfatn
ningar til deras undervifning hafva frambragt, och lika fom rilfkapat dem til
der de aro, nemligen förnuftiga menni*
fkor, och fåkerheten om lif, åra och
egendom, gör, at dc rrifvas och tilvåxa
under fkydd af lagarna; dårfore åligger
dem
,
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dem åfven, at vara fin öfverhet til tjenft
tilbaka; den må då beftå i fkatt eller
arbete, eller hvad hålft af underfåtare
med billighet kan fordras. Ty få hetcr det; tben fkatt, fom fkatt Ibr, then tuli
hbr them rådfel fom radfel tilbåfom tuli
rcr, tbem heder fom hsder tilhörer. Rom.
13: 7. Tjenare åter förbindas til fina
husbönders tjenft, efter aftal och förbehåll, fåiom ärfåtrning för mat, klåder
och lön, dem de hos fina husbonder atnjuta; tnen Apoftelen Paulus lårer dem,
at icke alienaft rjena för den lön de fä
af fina husbonder, utan fåfom Chrifii tjenure goravde thet Gud vil utuf hjertat,
med vnlviljoghet. Ephefi 6: 6,7, 8- Hän
befaller dem aldeles föreftålla fig, at de
ftå i tjenft hos den allvetande Guden,
och låfvar hei tryggr, at HErren fkal
Jona hvar och en efter fin tjenft. Lika
få åligger det åhörarena, at vara fina
lirare til- tjenft, och förja för deras uppehälle, fom upoffra fina krafter til deras fjålars gagn och nytta; därföre fager famma Apoftel til dem, at de böra
dela alt godt med hormin fom dem under
vifar. Gal. 6 6. Men vi få ej tilfålle,
at denna gången nårmare utreda defla
flera Hags, i fig fjelfva nog vidfträckta
plikter, uran fkynda ofs, at i vår Be,
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Tredie Del
föreftålla, hvad der år, fom fkal förmå

både föråldrar och barn til Tina fkyldig.
heters i akrtagande.
§• *2.

Affig:*e-n tned denna Del år Ingakin*
da ar upfylla Eder hjerna med några
ij

cj

nya begrep, eller forftåndet med några
kalla kunfkaper; nej! uran ora det vore
mojeligir at i et åmne af få ftor vigt
rora Edert hjerta, mine åhörare: men
hvad hopp mä jao- vai kunna gora mig
hårom, dä få manga nitiika HErrans
tjenare hårvid nåftan forlorat ali fin
moda? Doclc bort det, at jag arbetade
uran hopp; Apoftelen Paulus fåger ju;
at then fom plojer, hun fkal plbja på en
jårhoppniog. x Cor. 9; xo. Måtte dock
min onfkan och mitt hopp uptyllas på
Eder i dag! de fkål aro ganfka många
fom hår kunde tjena at upmuntra Eder,
men trånga grånforna af en predikan
tillåta mig icke, ar i dag infkårpa dem
alla: vi måfte allenaft anfora de hufvudfakeligafte.
Det förfta fkälet, fom bor formå Eder, både föråldrar och barn til Edra
omnåmda plikrers noga i akrtagande, år
Guds uttryckeligr befallning. Der he*
ter i detta budet, fåfom i alla andra:
Tu [kait: det år en aifvarlig och ovilkor-
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korlig pålaga af den ftora och allsmåg»
tiga Guden til mennifkorna, fina hånders vårk. Denna befallning fynes vål
fårnåmligaft röra barnen, men fom barnens plikrer bero därpå, om foräldrarna på fin fida hafva förut i akttagit fina,
och om föråldrarna genom en Chrifielig barna upfoftran hafva lårt och i deras
hjerran inplantat den kårlek, vordnad
och lydnad fom de böra uröfva emot
dem, ty annars veta e’]er kunna de ingen ring, få år klart, at denna befallning
åfven måfte angå dem; få at HErren
lika fom rilralar dem och fåger: J lekamliga fåder oeh modrar, hvilkom jag
låmnat deffa dyra-plantor, och anfortrodt dem i Eder vård horer dock
hvad jag Eder Gud, fom allena år'den
råtte Fadren ofver alt det fader herer
i himmelen och på jordene fåger: jag
pålåggfr Eder, jag bjuder och befaller:
vårder dem, icke fåfom Edra egoa, utan
låfom et lån af mig, det J åter på den
fidfta dagen fkola aflämna i minä hånder. Ack! ve Eder, om J forloratdem;
deras blod fkal då kråfjas utur Eder
hand. Hafven J förfummat, at undervifa, formana och tilhålla dem til Gudsfruktan och dygd, Ikolen J fådant umgålla i alla evighet, i det yrterfta morkrer, hvareft fi<al vara gråt och tandagniflan, hålft om J med eget efterdome
for,
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forledt dcm til det onda; ty hvilken fom
bonom vore
fårargar en af theffa fmå
håttre at en qvarnften vore huvden vid
bans hah och hän fånktes ned i hnffem
djup och ve tben meninfko, genom bvilka
forargdje kommer. Match, ig: 6,7. Jfäder, reter icke Edor br,rn til vrede utmi
vpfhdev dem i tucht och HErrcvs fårmaning. Ephef. 6: 4. Foråldrar! kuntien ]
dock afhora en fådan befallning, ijran
rorelfe? må den icke hos Eder trånga
fig igenom märg och ben? Eder hårtils förfummade och vårdflofade barnaupfoftran, måfte ju upvåcka en ängeft i
Eder fjål 5 men Gud väre lof! J iefven
ån i nådetiden; kafter Eder då ftraxt
ned for medlarens JEfu fotter, och ioker rening ifrån Edra ftora fyndar i
hans dyra forfonings blod, och begynner ifrån denna dagen, med nytt alfvare,
efter en Eder åfvan ifrån låmfcad visdom, vårda de ån under Edra hånder
ftäende plantor.
Men J barn! nu vänder jag mig til
Eder, med denna HErrans befallning:
Tn fkalt hedra tm fader och tina modev.
Den är icke ifrån Edra foråldrar, dem
J nog ofra vant Eder vid at forakta,
den år ifrån den ftora och alsmågtiga
Hårarhas Gud, himmelens och jordenes
Skapare af hvilken både J och Edra
foråldrar hafva iin varelfe. Hans befall]
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fallning år ovilkorlig, få at det ickc
kommer derpå an, om j viljen ellet icke,
ej heller i hvad mål, utan akid och alleftådes år det en fkyldighet, at en fon
[kai hedra fin Fader ocb en tjenare fin
Herre; Mal. i: 6. J mågen da ej uriderftå Eder, at ofvertråda er få heligr bud,
och vifa Edra föråldrar någon fidvördnad ellet olydna. De ftå i Guds ftåile,
dårfore böra de ock af Eder hedras och
tjenas: at fortörna dem, år at fortörna
Gud fjelf, och hans vrede förgrymmar
fig ofver olydiga och halsftarriga barn.
Betrakter dock Eder vandel och pröfver
Edart förhållande: Edart famvete måfte
vitna emot Eder, at J icke hedrat dem
rått, och veten, at HErrans håmd hånger ofver dem, fom ofvertråda hans
heliga bud och befallningar; Ack! beftnner Eder då och vånder om, faller Edra
föråldrar med förlorade fonen om halfen och fåger: vi hafve fyndat i himmelen och for Eder; Luc, ij: ig, 19. vi hafva förvårkat vår barnarätt, ack! fkänkerjofs ån tilgift för JEfu lydnads fkul,
få vilje vi härefrer med ali vordnad
och trohet rjena Eder få långe vi lefva.
,

o
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Ahörare! detta fkål, fom
Allkade
.

år taget af Guds alfvarliga befallning,
år vål i fig fjelf få ftort och kraftigt,
at det nodvåndigt måfte vårka uppå
alias
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allas deras hjertan, fom cj aldeles flcändeligen vilja draga Guds väreile och
ftyriel i tvifvelsmål men fom hjemt
år genom naturliga fördårfvet och gamla
fyndavanor hos de hålfa la hårdt bun*
dit, at det ej kan komina lig til någoa
vårkeiig föråndring, hafver jag et annat Ikal i beredlkap, fom genom Guds
nåd Ikal ånnu mcra drifva på £der ån*
dring; det år föråidrarnas och barnens
af delfa plikrers i akttagande härflytande egen lyckfalighet, Lycklaligheten år
ju det enda föremalet af alla Edra går*
ningar: i detta budets efterlefnad kunna
J ofeibart vinna den; hvad Ikulle då
långre kunna afhålla Eder denfrån?
HErren Gud hafver forenat med detta
buder er oryggeiigit vålfignelfes löfte,
på alla tre ftälien, dår det i den Heiiga
Skrift finnes anfort. I andra Mofe Boks
ao:de Capitel och i2;te vers dår det
forfta gången forekomraer, lyder det få;
På tbet tu (kai långe lefva i landena, jom
HErren tin Gud tig gijva Jial, ellei* nårmare efter Grundtexren: at de, nämligen föråldrarna, måga förlånga tina da*
gar. I femte Mofe Boks stte Capitel och
i6:de vers heter det; på tbet at tn ma
länge lefva, och at tig må vai gå, nti
tbet land fom HErren tin Gud tig gifva
/kai, på hvilka båda ftållen det handlar
om ifraels barnas lyckfalighet, fom de
,

,
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4

]

447

4

[

komma at genom derra buders
hållande åtnjuta, mi der dem låfvade
Canaans land. Men då Apoftelen Paulus
anförer detta budet mi Ephefernas 6:ce
Capirels g:dje vers, fatrar lian detta löfte
i låmpeligare ralefått for ofs Chriftna,
nemligen: På tbet tig fkul vål gå ocb
tu ma hhjva långlifvad pci jordene. Market då mine ähörare, mån defla trsdubbla loften någonfin
kunna fvigrac i
O
Nejj ingalunda. Hitnmel ocb jord ma vål
forgns, rnen della lefvande Guds oryggeliga ord [kola icke f orgå s; Matth. 24:
35. hvarfore ock Apoftelen Paulus anförer dem med en upmuntrande anmårkning, och fåger, at detta år tbet
jorjia hiidet, jotrt löjte med fig bafver.
Ephefi 6: 2. Detta löfte angår vål egenteligen barnen, men utom det, as foråldrarnas lyckfalighet til en ftor del beftår i deras barns vålgång; få blifver
ock det vift, at föråldrarna genom en
rått barna-upfoftran handgripeligen befordra fin egen lyckfalighet; ry förål»
drar, fom vårda denna HErrans dyra
planrering, och gå på HErrans vågar,
fkola fnart få den hugnad at fe fina
fmå telningar, fåjom oljoqviftar omkring
fithord; PC 128: 3. Barnens omma kårlek fkal glådja dem, deras tilvåxt- i visdom, ålder och nåde hugfvala dem,
deras hjelp och tjenfter låtta foråldrars
{kiille
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möda, och cleras undergifvenhet och
lydnad blifva dem en ålderdomsftaf. Ack! fåråldrar, fotn upfoden defla
Edra kårleksplantor, foreftållen Ederlikvål: män någon motgång i verTden
fkulle mera kunna (åra Eden omma faders och moders hjerta, in då ali Eder
kårlek fkulle pa en frarntid bemotas af
Edra barn med otack, med förakt och
olydnad; det kan likvål hånda, ehuru
otroligt det kunde fynas Eder nu, och
det år naftan oundvikeligit, om J i tid
icke upfoden dem i tuckt och HErrans
forrnaning, och hvad mera? om j förfummen, at inplanta dygd och Gudsfruktan, om J icke i tid bryten deras
egenfmnighet, och tilhållen dem til nyttigt arbete, kunna de med tiden blifva
verldenes affkrap och laftfulla medborgare, fom forftöra Eder, och fluteligeji
ftanna under öfverhetens håmd; fåger
mig då: år icke hela Eder timmeliga
vålfård forftord ? Dårfore fåger den vita
Konung Salomo i lina Ordfpråk: En
vis fon år fin faders glädje, men en galen,
en odygdig fon, år fine moders grdmelfe.
Ordfpr. B. 10: i. Och Syrach fåger:
Battre år do utan harn, an ogndacktig
barn hafva, Syr. 16: 4. Når nu dårtil
kommer, at Guds vrede och forbannelfe
och en fvår HErrans håmd drabbar fadana foråldrar fåfom det fkedde med
trogna
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Eli. Hvem af dem mä vai få i grund
förftora lit både timmeliga och eviga
vål? Gud hade låfvat väliigna Arons
hus, men då Pråftcn Eli genom fin flather låt iloa foner blifva Beliais mån,

lärcr HErren fåga honomj Tbet väre
langt ifran mig at jag (kiille välfigna
tig, ty then mig foraktar hän fkal homma
på fkam. Si then tid [kai homma at jag
jhl bryta tiu at m fönder och tins faders
hus avm få at ingen gammat fkal vara i
Uno bufe, i Sam. 2: 30, 31. Aro icke fådana håmdedomar ryjfande? Men ingen
ting kan dåremor vara mera upmuntrande, ån Abrahams vålfignelfe, då orfaken
dårtil ftår ftraxt bredevid, ty, fåger
HErren, jag vet, at hän bejaller Jinom
iarnotm, och fno bufe efter fig, at the /kola
halla HErrans vdgar och gora bvad rått
och godt är. 1 MoL B. ig; 19. Föråldrar
lågger dock detta pä hjertac.
Men nu vånder jag mig åter til Eder J barn, at förmå Eder til odmjukhet och lydnad emot Edra föråldrar.
För Eder ftår detta lohet egenteligen i
HErrans lag, at Eder fkal vål gå, och jf
fkolen långe lefva på jordene. I börjen nu
Edra dagar: for Eder ftår et opper fålc,
af tilkommande tider tåckt af en dimtna, få at J icke ens kiirinen fe hvad
tEder dår kan mora. J fmickren Eder
Vål med hcpp om fållhet och vålgång,
Horn, F. Voi. 111. St. 4.
G g
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och önfksn Eder en lång framtid; men
J måtren med minfta efterranka finna,
at det år en hogre hand fom ftyrer
Edra oden, och om J fen aldrig fä litet
omkring Eder, blifven J fnart varfc på
derta fålt naånga olyckeliga, fom måfte
gifva Eder dcn påminnelfen, at hvad
fom håndt dem, kan ock hånda ofs;
frågan blir då: ack! huru (kai jag blifva
lyckelig i verlden? Och den ftora G«den, fom ftyrer din lycka, fvarar dig;
Hedra tiu fader och tina moder fä (kai tig
vai gå och tn (kai lange lefva på jorderit,
Ack! detra år ju et vålfignat löfte HErren tilbjuder dig hår alt hvad du kan
onfka dig, och råcker dig under derta
billiga förbehåjl nyckelen til lyckfalighet; hän vil fåga: dina foråldrar Ikola
våhigna dig. om du lyder dem, och
den vålftgnelfen fkal tråffa dig med ali
andelig och lekamlig fållhet; och Svrach talar håröm fälunda: Åra fader och
moder, med gårningom med ordom och ta>
lamod; på thet t heras välfiguelfe ma koni‘
ma Sfver tig ty jadcens vålftgnelfe bygget
barnenom hus, men modrens bannor rifvir
thet neder. Syr. aj 9, 10, n. Då det
dåremot herer på et annat Idalle: Ethgft
fom befpottar (äären och jårfmår at lym
modren thet måfte korparna vid båcken uthugga, och the vingu hrnnr upjräta. Ordfpr.
B. 3o; 17. Ack! kåra barn lyder då et
,

,

*

,

,

,

,

li

4

]

451

[

4”

få vfilfignat råd, ty Eder Gud forfåJkrar
Eder derom, at Eder fkal vål gå, och
hvad viljen J mera begåra fin vai i nd
och evighet. Det fynes vål kofta något
pä gamla Adam, at bryta tgenftnnigheten, men det måfte dock en gång Ike,
det år ju lärtaft at draga oket i ungdömen, hålft då HErren forfockrat det få
med vålfignelfe, och på andra
an horar halsftarriga barn med dtirider och blixt, då det urut den nådefullä
]Efu egen mun herer: Tn /kait ha jader
och modev och bvilken fom hannar jader
eller moder hän [kai doden db. Matth. 15; 4.
Med detta allmånna löfte om vålgång forenar HErren äfvcn et annat om
långt lif i fynnerhet. Lifvet år bförnekcligen det kårafte af ak lekamligit,
lifvet år det måft fmickrande, dårfore
forfåkrar Gud ock lydiga barn dårom.
At lifvet förkortas för de ogudaktiga,
dårom vitnar icke mindre den Heliga
Skrift, an alla tiders forfarenhet. Den
ena lider dodsftfaff for fma gårningaf,
den andra förkortar och förfvagar. fit
lif genom vållufter andra foker HErrans hårad på. annat fatt, få at de måfte
Uuta dagen forf ån aftonen kornmer,
och der heter ofta til dem, fom til den
vålluftige froflaren: Tu dåre, i thaitm
nait fkal man kalla tina Jjdl ijran tig*
lue. 12: 20, Men lydiga, fromma och
G g2
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dygdiga barn få hår af Gud dsn forat Han fkal förlånga deras lif
pa jordene. Och ehuru cietta lnfte icke
betfår i något vift åratal, få biifver oryg-geligit 3 at de i den för deras fjål och
kropp aldrabåfta och' lågligafte tiden
fkola håmtas hårifran til et långt lyckeligare och varaktigare lif i himmelen.
Hörer då kara barn, huru rikeligen Gud
vii löna Eder trohet emot föiåldrarna,
och tager Eder före at ifrån denna dag
gå dem med ali barnflig lydnad tilhanda,
Detta budet tilbjuder likaledes våliignelfe åt Regenter, och alla dem fora
på deras vågnar häfva at befalla, om
de allenaft rått förhålla fig fäfom fåder
emot fit folk: för undcrfåtare ,om de
likna lydiga barn emot fin öfverher:
för husbönder och matmödrar ,om de
med ömhet och tålamod umgå med lina tjenare: för tjenare, om de hedra
och lyda lina husfåder: för lårare, om
de med trohet låra och ltda fina åhörare, och. ånteligen för åhörare ,om
de i en fann Gudaktighet efterfölja deras tro. Ja nåd och vålfignelle utfpride
fig i alla ftånd och åldrar, i lekamlig
och andelig matto! Så at vi til flut må
utropa med David: Sali år then [om HErren fruktat ■, tben fom ftor luft bafver til
Hans bud: hans Jäd fkal väldig vara på
jordene: the frommas Jlåkte fkal vålfignat
fåkran,

var-
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vnrda. Rikedom ocb ymnoghet fkal vara i
hain hus ocb bans råttfdrdigbet blifver
evimierliga. Pf 112: i, 2,3,
,

Amen,

VI. PREDIKAN.
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roinfta kännedom af det GudoMed
meliga
hoghet och fullväre eger
mikomligherer,
våfendets

inter,

emot

lle vi få en full öfvertygelfe därom,

at

Gud ingalunda med lagens gifvande åt
mennifkorna, hafver åfyfrat nägon varkeiig; nyrta for llg, utom det vålbehag
hän kan åga i vår vålgäno-, uran at hän
made dårmed egenreligen haft affeende
på vår lyckfalighet i rid och evighet,
i andelig och lekamlig marto. Alla hutien fammanftota vål hår fåfom i en
medelpunkt, men der år i fynnerhet
forra tallan, i lagen, fom föranleder ofs
til foreningen med Gud, hvaruri vär
andeliga lållhet hufvudfakeligen bedår,
då den fednare åter åfyftar fornämligaft
vär lekamliga vålgång och lyckfalighet,
Dårtil bidraga väl ganfka många omllåndigherer, men egenteligen beftår den i
trenne ting, nemligen i fäkerhet til lif,
åra och egendom: dår della tre åro
efter
Gg 3
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efter mojeligheten befredade, dår år ock
vålmågan ofkiljaktig. Om defla förmåner förfåkra Regenter fina underfätare,
då de beftiga Thronen; ocb a t mifta
lif, årä och gods, år den befkrifninoman hafver på den högft olyckeliga

mennifkan och medborgaren.

Lifvet år oemotfågeligen det dyrafte
af alt vårt timmeliga, fåfom vår dyra
Frålfare fåger: Ar icke lijvet taer ån mai.en, ocb kroppen mer ån klådenl Matth.
6: 25. Man fåtter olika vården på alt
annat, men lifvet behåller det förfta och
hoo;fta vårdet. Alla lefvande Creatur
hafva en i naturen inplantad drift, at
fky for fin undergång, och på alt uptankeligit fått forvara fit lif, och utom
vård ora lifvet fluta fig på en gång alla
begrep om fkyldigheter och timmelig
iycka i den fnart påtrångande döderi.
David kunde dårföre icke befkrifva Gud
båjtre ån då han fåger: HErram vrede
varar et ögnableck ocb han hafver /«/?,*
til lifvet. Pf. 30: 6.■>- Hela naturen ryfer
for doden, och ingen håmd, intet ftraff
for mifsdådare kan uptånkas fvårare ån
doden,' och for lifvet vågas alt annat.
Icke defto mindre finna vi at menniikans lif år hår många åfventyr underkartat, icke allenaft af många tilfålligheter, efter Forfynens egen fkickelfe»
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och kroppens ordenteliga undergång hår

i dödligheten, uran ock genom eget
eller andra menniikors forvållande. Ingen ting var dårfore nödvåndigare til
vår lyckfalighers befråmjande, ån ar genom iagen fridlyfa det; hvilket ock

npdvåndigt måfte hafva ikedr, få inart
menniikan föll i fynd; ry arlnars hade
Gud ingalunda kunnat rilrala Cain för
der hän mordade iin broder, i Mof. R
4: 10. eller Cain kånna der for et få
groft brottj Tom det vårkeligen var, och
hän måfte årkånna, dä hän fvarar Gud
och fåger: Min mifsgårmng är ftbrre an
at bon ma tnig jorläten var da, v. 13.
,

e
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Nåft lifvet fårtes ibland alla hyffade
folkflag, ån mera bland Chriftna, aran,
uppå hvars förvarande åfven en ganlka
ftor del af vår lyckfalighet beror. Och
beftår i den akrnmg och forrroende,
fom vi genom vår dygd, rro-och redlighet gjordt ofs berårtigade til, uroin
hvilken vi aldrig kunna åga tilgång til
dygdiga medborgares vänfkap och förtroende, uran ftå under mifstankar och
föraktj hvilket mennifldiga fammanlefnaden år en odrågelig börda, då en
fvart ijål i iir famvete måfte tillika kånna
för fin troloshet en rårande förebrSelfe.
Och det trcdje hvaruri den rimmeliga
lyckfaligheten beftår år fåkerheten för
vår a
Gg 4
\
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våra ågodelar; genom dem uppehålles
lifvet; i dem och genom dem hafva vi
vara nödrorfrer ooh beqvåmligheter. De
åro fåledes for ofs oumbärliga. Aga vi
fåkerhet pa dem, upmuntras idogheren,
dl deras förokande, men om den faknas, om en och hvar åger lof ar faklöfl: berofva dem förfaller ali hog och
arbere ar förvätfva dem och brift, fattigdom och nöd ftå for dorren, och
hota med en fnar undergång. Dårfore
hafver ock Gud i fit korta raen fullftåndiga fammandrag af dygde-lagen,
på Sinai berg fridlyft delfa rre hufvudmedien til vår lekamliga fållhet, nemligan lifvet i det femre budordet, aran
och croheten makar emellan i det fjerte,
och emot årefkindare i det åttonde budet, men egendomen i fynnerhet i det
fjunde. Ordningen leder ofs ar i dag
betrakta det femte hiidet i HErrans lag,
ellet den fåkerhet, Gud gifvit ofs dår,
på vårt lif, Ack! mårte jag vara nog
lyckclig, at med det efrertryck, fom
fakens vigr fordrar, foreftålla Eder,
minä åhörare, derta! måtte ock derta
hand vara kraftigt nog at tygla vreden
och hogmodet i Edra hjertan, och ar
högr vSrdera Edert eget och andras lif,
hvarpå HErren i detta buder och annotfläcles fatt få högr vårde! Bedjom då om
nåd och vålfignelfe på bådafidor ; Fndcr
,
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Texten, 2 Mof. B. 20: 13.
Tu flialt icke dråpa.
Vi vilje nu i HErrans Namn i anlednino- af detta budet betrakta:
Såkerheten for vart lif
Så
1.

Hvad

vi' dårvid mårke:
Gud til den andan i detta ludet
at

fijrbjader.
2. Hvad Htm befaller.
Men helgä ofs nn FfErre i tin fanning? ty titt ord by fanning! Amen.
§.

5.

Förra Delen.
Budet år allmnnr, och tål fåledes icke
någon infkrånkning, uran fiadgar fåkerheten få vål för vårt eget fom oek nåftans lif, elJer hvad Gud förbjuder och
befaller ofs ril f örvarande af dem båda.
Ofs åligger dårfore, at i denna vSr Betraktelfes Förra D*el ofvervåga hvad
HErren i hvardera affeendet hår förbjuder.
Mennifkorna tycka ofta fig åga Aili
litt och friher, at efter godtycko handia
med fig { jelfva, utan at dårfore, behofva
frukta för något anfvar; men de befinna
G g5
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alt det de åga, kropp och fjål

år et lån af HErranom, få
at man ma vål fråga dem med Paulo:
Ho framfätter tifr? eller hvctd hafver tn
tiet tn icke undfått hafver? x Cor. 4; 7.
Men år det åter et lån af Honom, få
år ofclbarr, at Pian vid defs återtagande fordrar en alfvarfam räkenlkap huru
det blifvit anvåndt. Det förnåmlta fom
Gud ofs gifvit år vift lifvet, eller en
lefvande kropp, och en förnuftig fjål,
i anfeende hvartil vi åfven åga et tvåg-

med

niera,

,

gehanda flags lif, nemfigen Jekamligir,
fom beftår i deffa tvånne delars nåra
förening med hvarandra, och en dåraf
flyrande vårkfamhet, och andeligit, fom
åter år inter annat, ån var fjåls förening med fin Gud, det hogfta goda.
Om båda deffa lifven fåger HErren i
detta budet; Tn /lait icke drdpa, jag
Jehovah din lifs HErre har gifvit dig
det ena och tilbudit der andra lifvet;
nti mig och genom mig Ufver du rores
och hafver din varelfe Apodl. G. 17: 28.
jag förbjuder dig vid min egen fullkomliga heiighet, at tilfoga dirt lekamliga
eller andeliga lif någon fkada, få kårt
dig må vara, at undvika den fvårafte
forbannelfe, fom någonfm Ikal öfvergå
min lags ofvertrådare, och imet det allenaft, uran jag förbjuder ock alt det,
fom kan gifva dig några anledningat
»1
,

,

4
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til fådana. grymma gårningar

fjelf. o

emot

dig

Således förbjudes hår förft alt fjelfmord på vår egen kroppa hvilker väl
fynes aldeles ftrida emot naturen, men
fker dock icke allenaft i vettlöshet och
raferi, utan ock ofta helt våldfamt med
berådt mod, antingen i vrede, högmod
eller förtviflan; då man afhånder, eller
föker afhånda fig det lekamliga lifvet
med knif, fvård, böfla eller nägot annat tilhugg, och med dem fkår, fticker,
Ikjuter eller annars fkadar fig, fåfom
Konung Saul och hans Vapnedragare,
i Sam. 31: 4, 5. eller med rep, fåfom
Judas Ifcharioth, Matth, 27: 5. eller med
förgift, fom tideböckerna rala om många hedningar, eller kaftar fig i eld eller
vattn, eller på något annat fått; på hvilka man vål må låmpa Salomos ord:
Then fig fjelfvom fkada gor, eller den
fom fkadar fig fjelf eller andra med
berätt mod, bonom kallar man en hiifvudfk/tlk, Ordfpr. B. 24: 8- eller en måftare
på fkåndeliga gårningar. Hit hora ock
alla fådana lafter och foretaganden, fom
vårkeligen forkorta eller forfvaga många mennifkors lif; fåfom for exempel,
huru många hafva icke förtårt och rprdårfvat fin kropp iiri outflåckeliga hordoms lafter, andra i fråileri och dryckenfkap eller åtit och druckit fig ihjål,
andra blifvit uflingar, eller ock fatt lifvet

]

4«°

4^

[

til nti håftiga finnesrorelfer, vredgars ril dods eller af omåtrelig forg eller
arbere gätt i fortid i grafven och alt
for många genom vårdfloshet med fin
hålfa. Horer därföre hvad Syracb fåger
om orukten: The fom omgås mcd fkhkor
the varda ville och få mått och matk til
Ihn och tårkas bort anårom til et marketit exempel: Syr. 19; 3. och varnar for
dryckenfkap och fåger; Par icke en drinkare, ty vin fnrderjvar många menniflor
Cap. 3r: 30. och Gud nåde ofs få vift,
brånvin ånnu flere ibland ofs, och det
går få långr, beklageligen, ar fomliga
mcd fors aldeles Tupa fig til döds. Ora
vreden fåger en af Jobs vånner Eliphas
af Thera a: En däre dräper vreden och
en ovifan dbdar nitet Jobs 5: 2. och
Salomo åter om forgen: Et hedrofvat
finne uttorkar henen Ordfpr. B 17: 22.
och maa må naftan lainpa på dem alla
Syrachs ord: Then fom gåt na gifver fig
ttti fara hän forgås tberutinnnn Syr. 3: 27.
Ack! hvarmed fkola vål alla della en
gång betala et få dyrt lif, fom de förfpilt, hvarmed återvinna en nådetid,
clen de forkortat for fig fjelfva?
vet

,

,
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Defia nilags fjelffpillingar åro nog
många, men ack!-de åro ånnu flera,
fom fjelfvilligt forftora fin dyra fjåls
andcliga lif uti Gudi, De fom lefva i

Chri-
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Chriftenbeten. hafva likvål i dopet iklåck
fig fin Frälfare, och genom rrona blifVic
forenade med Honorn, fä at de lefvat
et andeligit lif i fin Gud, fåfom Hans
barn; raen de åro ganfka få, fom bibehållit fig dårvid: en del åro hvarken
af foraldrarna undervifta i fälighets låran, eller fjelfva lagt fig viun ora, at
genom ordets horande eller läfande forvåffva fig den, utan vandra naftan i en
hednifk blindhet, eller ock blifvit forvillade genom en faif]c låra ifrån den
råtta och för Gud endaft gållande förfoningens grund, eller ordningen til delaktigher deraf, och rakat de glupnvde
u/fvar i hånder, Matrh. 7:ls. för hvilka
HErren JEfus fä trollgen varnar fina
kåra barn, Men ånnu flera åro de, fom.,
oaktadt en någorlunda Chriftendoms kunIkap, vandra 1 ailahanda llags upfåtelig
ondlka och ogudaktighet j liå i vådret
alla lårdomar och formaningar, och msdra, efter Apoitelens Pauli utfago, fiender ttl Chriftt kors. Hvilka s dnde dr iårtnppelfe, ocb theras huk theras Gud, ocb
theras ära til fkam, tba tber akta hvad jordene tjlborer, Phil. j: ig, 19. och dem
lian på et annat Idälle fåger lejva efter
kottetj ocb ddrjore db Rom. 8: 13. och i
förra fåndebrefvet til Timotheum kallat dem lefvande doda, 1 Tim. 5: 6. och
otn hvilka David låger> at de vandra i
the

■
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the ngudaktigas Våd, och trdda in nppä the
och 'ilta ther the hefpottare
jyndures
Jitta. PC 1 1 i. Sådana mennilkor de
hafva ju fkåhdeligen förfpilt lie eget an.
deliga lif nti Gudi, och ligga döda mi
lina egna fynder, nl hvilka HErren rdpar: Tu [kait icke drdpn din egen fartiga
och odödeliga fjål, eller med Propheten:
Hvi vilt tu få do ta Ifraeli hus ?
§• 7Ser, mine Åhörare! fådant dråp år
det, fom HErren hår förbjuder at ut.

öfva

emot

Nu börä vi åf-

ofs fjelfva.

ven förklara hvad här förbjudes, i arifeende til vår nåfta. De: år klaft, at

emedan nåftan åfven beftår af tvenne
delar, kropp och fjåi, fom båda kunna
fkadas af ofs, få år åfven et fådant dråp
på nåftans kropp eller fjål i dettä allmånna budet alfvarligen forbudit, och
det heter dårfore hvad vår nåftas kropp
anbelangar, tu [Jialt icke drdpu: Tag dig
vål til vara, at du ingen fkada tiifögar
hånne til lif, hålfa eller lem. Men det
blifver nodigt för at rått kånna detta
förbud, at fe nogare in i faken, och
underfoka hvarifrån få onda och laggöromfil hårfivta.
ftridiga
De hånda icke
O»3
J
af en ilump, uran hafva hos menniikor,
fom åro begåfvade med fundt förnuft,
altid lin grund och orfak i hjertat, och
yttra fig dårfore i åtbörder, ord och
gar*

4-

3 4*3

[

*!*•

Inisen ting år nödvändigare
bäck /kai uttorkas, an at fjelfva
kallan tilftoppas: /kai dråp förekommas,
går det ingalunda an, at lemna det onda
hjertat fin frihet at rafa fram i fin illIka, hålft då gårningen en gång Ikal
gran/kas af en hjerrans ranfakare, /om
fjelf betygar, at af hjertat utgå
mord
fkoriejnad Matth. 15: 19. med flera
vederftyggeliga lafter. Hår forbjudes fåledes lj, alt det forn i hjertat kan för*
anleda til ikadande af vår nåftas hålfa
och lif. Hit får man i fynnerhet råkna,
den vedervilja och afvoghet fom upkommer i hjertat emot en eller annan
menni/]<a och kallas har; den plåga man
kånner hos fig öfver en annars vai gång,
och får namu af afvund; den håfriga
finnes-rorelfe fom npkommer öfver någöt ofs tiifogar, inbillat eller vårkeligit
ondt, och igenkånnes under narrin af
arghet eller vrede; fåfom ock den åträ
och bemödande, at tilfoga naftan något
ondt, för det hän 1 någon måtto förolåmpat ofs, och kallas håmd eller håmdgirighetj och ånteligen får ock hit fåknas hårdhet och obårmhertighet, narraan nekar den i fara ftadda naftan den
undfåttning fom annars vore möjelig
och billig. Alt fådant forbjudes hår, få
vida de kunna gifva anledning at i någor mått© tilfoga naftan någon fkada.
Tu
gårningar.

om en
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Tn fkait icke bata tin broder i tino hjertn,
Tu [kait icke bdmnas-, ocb icke behålla
någon ovilja emot tins folks barn. 3 Mo£
B. 19: 17,18. Så förklarade HErren fjeJ£
redan detta förbudet for lfraels barn.
Håmnens icke Eder fjelfva, kai e vdnner,
formanar årer Paulus lina Romare, Rom.
12: 19. ocb. Apoitelea Johannes förer
hjertats vrede til detra budet, da han
fåger: Hvar ocb en Jom batar jm broder
ban ar en mandt äpäre: ocb J veten, at hvar
ocb en mandrapare bajver icke evinmrhgit
lif blifvandes i fig 1 Joh. 3: 15. 2)
förbjudas hår åtbörder, fom antingen
utmårka vrede, elier lift, eller ock förakt, i fynnerhet fådana, hvarmed man
vii ftota och ftöra den andras ro och
finnesiugn, och Jika fom ftinga honom i
hjertar elier injaga en dödsfruktan uti
hans fjål, med hot i vredes mode. Alla
fådana åtbörder tolka hjerrats befkaöenhet, och måfte fåledes icke mindre ån
fjelfva kallan hvarifrån de hårflyta vara
förbudna. Dårföre tiltalar HErren Gud
Cain for iin grymma och fortviflade upfyn, och fåger: Hvi åfi tu vred? eller bvi
jnrvandlas un by? och formanar honom
at afftå dårmecl: Stdd icke fynden bennes
vilja fåger Han, ittan rad bfver henne.
1 Mof. B. 4: 6,7.
Men fom hjertats
arghet och mord åfven yttrar fig på
flera fåct uti ord, rnåite ock 3) alla
få-

-
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(ldana ord vara forbudna, fåfom allahand a (kållsord, ofornuftiga tilvireher s
och forbannelfer, hvarmed der mordifka
hjertat utfpyr fin galla: då ftickande och
bitande ord genom öronen riktas på
clen andras hjerra, for at fära der. Hit
li6ra ock .de hala ord Tom flyra af en
at forfåkra naftan om
forgiftad
iin Icårlek, på det den godtrogna nåftan
få mycker låttare måtte kunne (harjas
och fkadas. Det är om dem fom David
ralar: Theras tändey fåger hän, aro fpjut
och pilar och , theras tungor fkarp jvård
Pf. 57; 5. Och på et annat fiälle: Svärd
<ko> i theras l/ippar: ho fkidle itket hara?
Pf. 59: 8. hvilka fin emellan ofverlågga
och fåga; Låter ofs flå bonom ihydl med
tungone, och pajja intet uppo, bvad hän fdger,
jer. 18 -J 8* Der as tai år en Ifcharioths,
kyfs; Theras mun dr halare an fmbr, och
Infva dock prlig i finnet Theras ord aro
Imare an olja och aro dock lar fvdrd.. Pft
55: 22. Och alt detra förer den ftora och
,

,

:

,

fullkomliga lagtolkaren JEfus uttrycke-

ligen under förbudet i det femte buder,
dä Hän fåger: Tbem gamlom dr fagt tn
fanit icke drdpa; bvilken fom drdper hän
fiai vara fkyldig under domen; men jag,
fåger Eder bvilken fom förtörnas på fin
broder, det år,, tånker argt om honpm i
fit hjerta, hän (kai vara fkyldig under do°
Mn, det år, anfes for Gud, fom en man«
tim, F. Vei, li. St, f.
drå'Hh
,

,

:
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dråpare, Men hvilken fom- jäger racka til
/in broder och bemoter honom med vrede
eller forakt, ban år fkyldig nnder rädet;
men hvilken fom fåger tu dåre ban år
fkyldig til belfvetis e Id. Marth. 5: 21, 22.
Ånteiigen 4) förbjudes i detta budet alla
vårkeliga mord-gärnii>gar, och forfiå
vi dermed alla fådana foretagandcn, fom
vårkeligen åfyfta någon fkada på vår
nåftas kropp, hålfa, lif eller lemmar,
och det antingen naftan med dem vårkeligen fkadas eller icke, antingen fkadan fker å lif, lem eller hålfa. Sådana
åro 1) alla anftalter at morda med hugg
eller flag eller får eller med forgift; 2)
alla andra flagsmål eller brådfkillnäder;
dit åfven de fordommeliga, faft bland
fornåmare för honettä anfedda dueller,
horä. 5) Alla af Regenter påborjade
oråttmåtiga och mindre nodvåndiga krig,
fom raedtaga flera lif och gora mer fkada, ån hela det onda maa fåker dårmed
afvårja, hvarigenom tufendetals ofkyldiga offer göras, och de Styrande draga
enkörs och faderlofa barns tårar och
fuckningar ofver fig, och 4) allehanda
flags lift, eller lonliga ftåmplingar,
hvarigenom naftan kan fkada figj fåfom
at gifva bedrågeliga räd, vifa dem vägar,
på hvilka de forvillas, gillra fnaror,
eller bereda fall, eller fora dem i fina
ovånners hinder, eller uti olyckeliga
gif,

,
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gifrermålj fåfom

ock 5) at tvinga dem
fkada li g- fjelfva med dryckenfkap
eller andra ftyggelfer. Men hvern hinher upråkna alla utvågar, fom et argt
och elakt hjerta kari uprånka, at fkada
lin naita med? Af hvad befkaffenher de
ock må vara förbjudas de alla i elettä
budet, och upråknas af Apöltelen Pauld
ibland uppenbara kottfens gårnirigar,
med den ofta for de Galater uprepäde
tillars, at tbe fom [Mana gora [kola icke
årfva Gnds rike G a!. 5: 21. och for
hvilka Jiycker fkul Gnds vred’e k ominer ofver otrones harn CbllolT. 3: 6. emedan
tbem grufveligom och mnndråpnrenom t hera s
del jkal vara ,i tben Jjbn fom briuner af
eld och fvafvel: Uppenb; 13, e 1: 8.
§• 8Men dråp kan ock an begås på naftana f jäi; den kan vai icke dödas, fäfom til fit våfende ödodelig, men vi
horde nyfs, at det kallades dräpa fjålen,
hir den antingen hindras ifrån fin lyckfaliga förening med Gud, eller flites därifrån i upfåtelig fynd och ogudaktighetj
och llortas därigenom i en evig och
bforånderlig olyeka. Dennä fkada år
vift tufende refor ftorre, ån alt hvad
vara ovånner kunnä göfa åt vår kropp
öch lekamliga lif, fåfom vår dyra Frålfäre frågevis markeligen föfeftållef det,
då
H h i
at
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då Hän fåger: Hvad hjelper thet menni[kone, om hon fårvärfvade hela verldem
och hon jår dock fkada til fin Ijdl? Matrh.
16: 26. Derta femte budet innefattar
altfå åfven et alfvarligit förbud at fkada
vår nafta til detta Hans andeliga lif. Man
kan vål i vift affeende fåga med Paulo
om de trogna, at de[jel/va fiå Hmm HErra eller jaila, och at Gnd ir vai måktig
at göra de fina ftåndande; Rom 14: 4*
faft hela verlden ville forfora dem, få
at de med famma trones hjelte kunna
fåga: Jag år vifs derpå, at bvarken lij
eller dod
kan /lilja ofs ifrdn Gnds kåri
lek, Joni ar Chrifto JEfu vårom HErra.
Cap. g: 38) 39- Men när vi dåremot befinna vår ftora naturliga blindhet, och
vårt hjertas benågenhet och bojelfe til
det onda firma vi fnart huru mycket
andra mennilkor kunna hindra ofs ifrån
en få lyckfalig forening med Gud.
Om föråldrar och lårare icke undervifa
barnen och fina åhorare om faligherens
våg, utan lemna dem i fin okunnogher,
få år ju omöjeligit för dem, at kunna
komma til fanningens kunfkap: om de
ej upmuntra och förmana dem med ali
trohet och alfvare, uran lemna dem handlöfa: om villoandar gifvas, hvilka lika
fom de Pharifeer fara omkring vattn nch
land at göra Profelyter men göra tbeu
tij helfvetis hrandar duhbelt mer an the
fje/Jva
,

-
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,
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fjelfva
fkedd

Matth. 23: Ij, få år ju fkadatl
och fjålar forlorade, men HEr-

aro

,

ren ropar ve öfver fådana fjåla-mör-

dare; och til Propheten Hefekiel fåger
Hän, om hän ej förvarade den ogudaktiga, få fkulle vål den ogudaktigu dö för
dna fynders fkul men bans blod fkulle utkråjvas ntur lårarens hand. Hefek. 3:18.
Själar fkadas vidare genom andras lockande cil fynd; et Guds barn tager fig
vål fore ac fly fynden, men et lockande fållfkap fåtter honom ofta på få fvårt
prof, ac hän nåppeligen kan åga beftånd,
hålft man ver af forfarenheten, huru
verldenes barn, at rjena fin hufvudman,
morkfens för he, lågga ofta råd, och famfåtta fig at på alt uptånkeligit fätt, den
ena med läck, den andra med påck och
med tufende lifter, fnärja et Guds barn,
och med rätra fortjena namnet af f]älamordare. Dårril bidraga ock ganfka
mycket onda exempel, af hvilka de forledas til affall och ogudaktighet; ty efterdömen hafva naftan de aldradjupafte
intryek hos mennifkorna. Anteligen hårer ock hic den flathet eller mennifkofruktan, fom finnes hos många föråldrar, lårare och andra Chriftna, at beftraffa niftans fel, när de blifva dem
varfe, hvarigenom den affallna ftyrkes
i fin villfarclfe, Om alt fådant fåger
nu Gud i detta budet: Tu jlait icke dråpa
fkada
Hh3
,

,
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fkada eller fordårfva din nåftas fjål eller
defs andeliga lif.
Detta år vål hufvud- innehållet af
hyad Gud forbjuder i detta budet, men
hk bor ock råknas med rårta den grymhet och omenfklighet, hvarmed många,
ja vål Chriftna, åtminftone ril namn.et,
bemota de oförnufriga djuren, fom de
hafva underfina hånder, med. tufendetals fvordomar, med körande til dods,
med hugg och flag, och med et barbärifkt noje uti deras pinande, hvarÖfver fjelfva Crearuren fucka i fin tråldom, at en gång blifva fria ifrån 'fin a
plågares tyranni. Rom. % 21, 22. Och
ralar Salomo hårom fälunda: %ben råttfårdige forbarmur fig ojver fin sk, vien.
the ogudaktigns bjerfan år obarmbertigt.
Ordipr. B. 12: jo.
§-,9Med alt fova-d fäledes af Gud finnes
ftadgat til fåkerhet for lifvet, år dock
icke meningen den, fom fkulle inter
ftrafF til lifvet hafva rum ibland menniikorj ty Gud fåger fjelf: Jag är en
ftark båmnave-) fom joker fådernas mifsgårning in på barncn alt in til tredje ocb
fjerde led. 2 Mof. B. 20: 5. Meri denna
hårad ellei- ftraff- råtrigheten tilkommer
honom allena, och icke någon menniIka, ty få fåger den heliga Apoftelen
Paulus:' Hamnens icke Eder Jjelfva kare
vtinneri
:

-
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fkrifvit:
[

ty thet är
värin er ;
min ar
båmden jng /kai vedergallut
HErreti. Rom. 12: 19.
Hvilken håmd Haa
likvål, ar ftyra mennirkornas ondfka,
inret altid utöfvar omedelbarligen, utaa
hafver, på det ftraffet fkulle vara nåra
til hands vid fjelfva brortet, gifvit denna
råttighet föråldromen öfver fina barn,
i deras barna-år, öfverheten at ftyra
Tina underfårare, och husbönderna i vifta
affeenden öfver deras tjenares fmårre
forbrytelfer; dårföre fåger nyffnåmde
Apoftel, at Regenter åro Guds tjenare
och hätunare, nemligen på Guds vågnar,
homoni til firajf, fom Ula gon, Cap, 13: 4,
och föråldrar åro likaledes af Gud anbefafta, ar icke fpara. rifet för fina barn,
dock bruka det måtteligen alt til förbåttring, fom nårmare blef utredr vid
forklaringen öfver fjerde budet. Och år
denna ftraff- råttigheten få nodvåndig,
at urom den, föga trygghet hvarken för
vårt lif, åra eller gods flculle gifvas i
mennilldiga fammanlefhaden; då et af
vrcde och håmd, eller girighets-begår
upeldat hjerta knapt fanfade fig, at
frukta för den i defs tanka ånnu l.ångt
borta ftående ftora hämdedagen; hvarföre åfven ftraff-fvårder år af Gudi fatt
uti öfverhetens hand, med hårt ålagd
fkyldighet, at bruka de-t rått, the onda
til ftraj}\ och the goda til pr is antingen
hän
Hh 4
-
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hän gor det med egen hand, fåfom Samuel, då hän flog de Amalekiters Kofmng Agag, i Sain. 15; 33. dler genom
fina underhafvande, fåfom Konung Da»
vid, när hän befalte en af fina unga
mån flå den Amalekiten fom kömmit
fin hand vid HErraris Smorda, ooh dråplt Saul, 2 Sam. x; 15. och det få vål
i gnmd af detta femte hiidet, fom ock
den då redan ofver tufende år gamla
ållmanna folks lageri then fom utgjuter
menmfkp-hloå, haris blodJkal ock aj mennifkom ntgjutit vavda. 1 Mof. B. 9:6. Det
tilkommer åfven allom dem, fom hafva
tilfyn åfver andras lefnad, i fynnerhet
lårare, at vredgas och beftraffa lafterna
och en rilvåxande ogudaktighet, om de
vilja undfly Elis forbannelfe, for det
hau vifte burn bctns fåner bedrefvo fletn
ting och likvål ieke en gdvg hade fedt
Ula -lippa thsm fberfbre, x Sam. 3: 13.
Hvilka beftraffningar likvål bora fke med
inyeken Visdom och forfiktighet, få at
de ofver alt icke utmärka hat, eller hårflyta af haftighet och vrede, kottfligit
öch ofömufrigt 1 nir, utaa hafva en fynbar kårlek til grund, och intet utmårka
någon birterhet emot perfoner, utan
deras lafter.
-
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,
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Sednare Del en.
Nu åligger ofs, ållkade 1 HErranomS
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for det Andra forklara, hvad HErien

Gud, ril befredande af

mennifko-lif, i

detta femte budet befaller. Når vi kånna
HErrans forbud, faller ofs dåraf lårr at
fatra, hvad Hän befaller, nemligen motfatfen. Befallningen ftråcker fig fåledes
bäde ril värt eget och vår nåftas lifs
befredande, nemligen det lekamliga och
andeliga.
Til befredande af vårt eget lekamliga lif befalles hår i) en öm omforg
om vår egen kroppa nodiga uppehålle.
Vara lekamliga behof aro mångahanda,
vi behöfva rnat och dricka, vi kunna
ej umbåra klåder at fkyla vår kropp,
at forvara ofs for kold, och andra luftens haftiga ombyten, och vi aro nodiga
om hus at bo uti, når det nu altfå heter: Tn fkalt icke dråpa tig fjelf, få år
det med det Tamma fagt, du fkal draga
därom forforg, at du genom moda och
arbere och på årligit fått, uran din nåftas forolåmpande, förfkaffar dig och
dina egna, fådana nodiga lifvets
fåfom Apoftelen Paulus förmanar lina
Theffalonicer: Finlägger Eder at jf dren
rolige och Jkåter Eder egen ftycke, och arheter med Edut bånder jdfom vi Eder hudit bafva. iTheff. 4: n. Hän hänvifar
dem håruti på fir eget exempel, och fåger:
Jag hafver icke beller tagit brbdet tilgafves af någon, litan med arhete ocb mådo,
Hh 5
natt
,

,

,

'
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hafve vi brukat o/s, på thet
af Eder fkulle vata til tunga j
och vånder i grund dåraf fin formaning
Til dem fom arbetade ihtet utan drejvo
fåfanga, och figer: Men tbem fom fådana
aro hptda vi och formane genom var
HErra JEfum Cbrifium, at the arbeta med
ftillbet och ata fit eget hrbd. 2 Theff. 3;
8, ii, 12. Ja han befaller denna nödiga
omforg med en fvår dom, i fall de iidant forfummade, genom fin lårjunge
Timotheum, och fåger: Hvar nu nägor
Jimi-, befjnnerligen fit husfolk, icke fårforjcr,
•natt

och dag

vi ingen

,

,

,

,

tben hafver forf akat tron/i och. dr argore
an en hedninge. 1 Tim. 5: 8.
For der andra anbefalles hår en nyk,

och måtrelig; lefnad, fåfbm et hufvudmedei at uppehålia och förvara vart lif,
och bibehålla o.fs vid halfa-, ty det år
.otroligt huru mycket mennifkan genom
öfverfiod förfvaffas: dårföre fönnanar
Syrach; At fom en mennijm-, bvad for tig
fatt varder, men at icke Jtlt jbv. mycket
Var icke en omättelig frojpire en fedig
mennifka läter (ig med en ringa ting noja,
tberfåre torf han icke i ftna fäng bicka; och
ndr magen vid viåttelighet hallen varder
få Jofver man
få kan man. bittidu
om
och
år lufiig vid li%
up
mårgonen-,
ftå.
fjelf, men en omättelig fväjfare-, fofver orovch bukref. Syr.
liga och bafver
Och
ännu rycleligare
19,
20,
jr-:
22, 23."
ter

-

•
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yttrar hän fig håruti då det heter: Öfverfyll pg icke nied allehanda krdfelig mnt-,
ocb dt icke fbr girigt; ty mycket åtande
(ror en kr ankan
ocb en omåttelig frafiare
,

får fyukdom. Många bafva åtit fig ihjdp
vien tben fom raåttelig dr, hän lefver thes

långre Cap. gy: 32, 53, 34. och h vein
hafver icke dageliga prof uti händerna
på dem, fom genom dryckenlkap och
fylleri forfvagat lin hålfa och forkortat
fit lif?
För det rredje fordras til kroppens
och lifvets forvarande et mårreligit arbete; vi nåmde dårom nyligen, då vi
betraktade arbetfamheren fäfom hvarigenom vi böra forja för vå.rt lifs uppehålle, nu tala vi dårom fäfom et medel, til fjelfva lifvets och hålfans ftårkande och vidmagt hållande. Under lånja
och arbersloshet flappas och forfvagas
hela vår kropp, men arberer ftårker och
hårdar hononij men fom arbetet hafver rooda och befvår med lig, mäfte
vi vånjas dårvid ifrån barndomen. Sadan
år fkaparens befallning alt ifrån fyndafalletj Tn /kait ata tiu hrhd i tins anletes fvett. x Moi B. 3: 19. Men hår bor
ock på andra fidan noga i akttagas, at
kroppen, hälfan och lifvet icke förderfvas och förfvagas, af alt for fvårt arbete,
hvilket ofta kan hånda af girigher, eller
öfvermodj at fkryta af lina krafter, eller
,

,

ock
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ock då arberare och tjenare med hugg
och flag drifvas af fina Herrar, at arbeta ofver fin förmåga, for hvilket husböader en gång hafva at vånta et fvårc
anfvar af den, fom inter anfeende hafver til perhonen, for hvilken ingen fkilnad år emellan trålen och deis herre.
For der fjerde horer hit en noga
vård om hålfans forvarande, och återvinnande. Den forftores fnart genom
haftiga ombyren af kold och varma,
ovarfamhet i klådebonader, otjenlig foda
och mera fådant; hvaruti Syrach gifrer
ofs en ganfka fund och pålitelig regel:
Min Jon fåger hän, pvo) vet bvad tinoin
kropp fundt dr, och fe hvad hornin ofundt
år; tbet gtf bonom icke. Syr. 37: 30. Forfummas denna varfamhet, fkadar man
fig ofta ganfka myeket, och lågger grunden til fvåra och ofta oboteliga fjukdoinar. År åter hålfan förlorad, blifver det
likaledes vår fkyldighet, at genom tjenliga och låfliga låkemedel foka den Tamma; Och Syrachs lårdom år åfven barvid mårkelig: Min fon ndr ta kv onk åfl,
Ja fovakta thetta icke litan led HErran
Sedän låt låkaren til tig; ty HErren
hafver Jk cp at eller förordnat hanoin och
låt honom icke ifrd' tig efter tn dock hehbfver bonom. Cap. 38; 9, 12.
Hit horer ock för det femte alla
faeors afbojande och undvikande, ty den
fom
,

,

-

-

,

,
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Tom gifver Tig i faran, hän förgås ock
ofta dåruti, hvilket många obetankfamma våghalfars exempel nogfamt befannar, ele dår en gång måfte anfvara för
det lif Tom de i öfverdåd förfpiir.
§•

n.

En fådan vård fordrar HErren af
ofs, om väri lekamliga lif, men der andeiiga år ånnu af längt Horre betydeqhet; defs forluft blir en evig forluft,
fom aldrig kan årfårras, dårföre innefattar detta budet åfven en befallning,
at foka vinna och forvara det. Dåvtil
horer åter förft, at vi troligen låta undervifa ofs i vår Ghrifteliga faligherslåra, och genom flitigr låfande och betraktande af Guds heiiga ord forfkaffa
ofs et råtr och tydeligit begrep om den
våg, på hvilken vi vandra {kola, och
om de många farliga afvågar, fom leda
en vandringsman ifrän den rårta ftråtenfåfom det ftår de Theffalonicer i Berca
til ftorc berom upteknar, at, fedan de
blifvit undervifta af Apoftlarna om JEfu
Evangelio, fokte the alla dagar i Skrifter7in, ovi thet ock Jå hade fig. Apoftl. G. 17:
11. Dårfore ropar HErren ån i dag til
alla fom fått någon undervifning nti fin
falighets fak: Söker m uti HErrans hok
bc/j
läfer ieke. et af theffn ftyeken [kai felä;
nan (kai ej fakna theraf et eller annat.
Ef. 34; 16. Men blotta kiånfkapen go£
:

hår
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hår icke. tilfylleft,' hår befalles ock 2)
vi tillåra Guds arida, fom vårkar med
och lirider order, foda ofs på nyh, och
dårigenom upvåcka hos öfs der andeliga
lifvet. Det år lsngt öfver vår förmåga,
at af andeligen döda i fyndene genom
vår egen kraft blifva lefvände Guds barh,
fådant år alt HErrans vårk; men det
år, Gudi klagat! vårt eget, och i vår
förmåga, at itå emot den tilbudna nåden j med mera eiler mindre hårdhet;
hvad altfå hår befalles, år at vi cj med
halsftarrigbet ikola fåtta ofs emot nådevårkningarna i vår fjål, at JEfti ända
får våcka ofs up, vårka en rått fyndäkånnedom och ånger, och en ihnerlig
långtan och tilförfigt til vår dyira Ffålfare, med den förfåkf ah i at fyndernä
blifva ofs förlåtna, genom Hans dod,
och vi få Hf i Chrifto. Dårorri vitnar
Johannes: Then Sonen. hajver det år:
den fom med en lefvände rrd hafver
annamat JEfum Guds Son, bati bafver
det andeliga lifvet, men tben icke bafver
Guds Son, ban hafver icke lifvet. 1 Joh.
5: 12. For det 3) , befalles hår, at
med dmförg förvara det famma. Andeliga lifvet kan fnart, förloras; dårföre
blifver nödigt, at trqiigen nyttja de medel hvärmed det underhålles; fäfom det
formariar fina
eviga lifvet ijelf
barn, och fåger: Pakeir och beder-j Matth.
24:
♦.at

,

4-
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gör denna befallning mårkeligen allmån, då hän tillågger; Men
hvad jag fåger Eder thet fåger jng ällötä:
Vaker. Marc. 13: 37. Hvartil åfven hufvudfakeligen höra, Guds heliga ords
Hitiga låfande och betraktande, och den
heiiga Nattvardens andåkriga begående,
fäfom oclc det dyra döpelfe-forbundets
fiitiga förnyande Och ånreligen 4) befalles hår et ofortrutit bemödande, at
genom Guds nåd dagehgen tilvåxa i
det godä, fåfom Apoftelen Paulus formanar linä Theffalonicer: Kåre hroder i vi
hedje Eder± och for mane genom vår HErra
jfEfum, at y ju nier fullkomlige vnrden
1 TheiT. 4; 1. nemligen, at mer och mer
fegra ölver fynden, fom annu lådef
vid ofs, och at blifva mera brinnande i
vår Frålfares kårlek, och denna verldenes forakt, med eri irinerlig långtari
efter det evigä lifven
24: 4 2 -

,

§•

I2

'

Nu mårka vi vidare, hvad HErren
Gud befaller i detta budet, i anfeende

til vår nafta. Den dyre Lutherus fbi>
klarar i vår lilla Cateches denna HErrans fordran fålunda, at vi böra bjelpa
ocb bejordra vår nafta i ali bans lifsnod.
Sådant bör fke i affeende på hans lekamliga lif, i) i få matto, at vi genom
en allmånnelig menni(ko-kårlek omfatta
vår nafta, och det i kraft af det allmånna
budet

4-

]

480

4-

[

budet; Tn fknlt ålfkn. iin nafta fåfom tig
fjelfvom; iy jag dr HEvren. 3 Mof. B. iy;
18. I affeende hvärpå Apoltelen Petrus
förmanar fina trognä och fåger: Earer
bederfanune emot hvarannan, 1 Pet. 2: 17,
och Apoltelen Paulus fina Philipper: Ser
ieke hvar på ftt eget hdfta; utan hvar och
en på ens annnrs halia-, Phil. 2: 4. och
til de Romare fåger hän: Earer hvar
med annan vånlige nti broderhg kdrlek
‘tben.ene för ekomme then an Jra med ftnbårdes beder. Rom, 12: 10. ä) Bor fådant
fke genöm forlonlighet, ac vi ej allenaft
på vår fida halla frid med hvar man,
uran vi båra åfven vara redebogne, at
forgåta oförråtrer, och utaf hjertat for
låta vara ovånner, och omfatta dem med
en uprikrig kårlek. Når tu finner fåger
HErren, tin ovåns oxa eller åfna at ban
far vill få fkai tu ledan hem til bonom
igen, når tu finner hans åfna fom tig hatar, ligga under bordone fkal tu icke låta
bonom ligga utan bjelpa bonom up. 2 Mof
B. 23: 4,5. Så lyder åfven Frålfarens
JEfu egen lårdom och befallning: fag
fåger hder: ålfker Edra ovånner; vålfigner
them fom Eder hanna; görer vai emot tbem
fotn Eder hata; heder för them fom gora
Eder fkada och for fui ja Eder: Martti. yl
44. och Apoftelens Pauli til fina Romare:
Om tin ovån hungrar få g?f bonom m at
tbrftar hän ja gif bonom dricka ; når tu
ibef
,

•

?

,

,

,

,

,

,

,

,

]

48 r

[

joet gor-, ja jbrfmilav tn glodande knhl pi
lums hufvud. Rom, 12: 20. 3) Bor det
(ke med tålamod, at vi ofva ofs, uran

fortornelfe fördraga alSahanda flags öförråtter. Vårt högmodiga hjerra år, underltödr af egenkärleken, benåget for
knot vid mmfta oförrått, ja ofta uran
mårkelig orfak, hvarigenom vi plåga
ofs fjelfva, och et hat famlar fig fmäningom i hjertat emot nåftan, dårföre
fordras hår en ftark öfning, at inter anfe
fmå oforrätter for få ftora, uran ofver•le med dem, inter i egen tanka, eller
för andra upråkna dem, uran dageligen
■förgåta och forlåta. 4) Aitid finnas redebogne, at bevifa i fjelfva vårket vår
hjelp emot nåftan, i hvad nod hän ock
må komina, ril kropp, lif och hålfa, och
dåremot afböja ali llags faror, fkada och
fftdårf, fom honom kunde mora, få
långt det ftår i vår formåga. Ty tben
ther kan göra godt den dår kan frålfa
någon utur någon nod och farlighet,
ocb går tbet icke honom år ib et fynd fåger Apoftelen Jacob, Jae. 4: 17. och på
et annat ftålle; Om en hroder eller fyfter
vore nakot och fattades dagelig fbda, och
någor Edra jade til tbem: går ijr id, vår~
mer Eåer och måtter Eder och gifver tbem
likvål intetä hvad lekamen behåjver, hvad
hulpe tbem tbet? Cap. 2: 15, 16. Anteligen
5) hörer ock hit et Chrifteligit mediiIi
danHm. F. Voi. 111,St .4.
,

,

,

,
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dande, eller upriktigt dekagande i nåflans olyckor dem vi icke kunna afböja.
Det blifver akid en tröft för den, fom
år under någon olycka, når han fer at
hans nod går andra til finnes, då dåremot
härdhet ©ch förakt af den andras plågor
<ej annat kan an lika fom fördubbla fmårtan: dårfore formanar Apoftelen Petrus:
Varer alle vid et finne,
broderlig kärlek bafvande til hvarannan barmbartige, vänlige. i Petr. 3: 8.
§. 13Men der år ingalunda nog dårmed*
at vi fåledes afvårja, få
år, ali fkada och fördårf ifran vår nås
ftas kropp: hans dyra och ododeliga fjåß
bor åfyen blifva &r föremål for vär öm-'.
het. Ar det nödigr at värda vår egen
fjåls vålfård, få fä vi ej hejler undandraga ofs at befordra hans,/och dårfiäfce
få mycket hos ofs ftår til'at göra, i)
foka at bibringa honom någon kunfkap
i fin Chriftendoms och falighets fak; om
den foga annat kan ån anfes vållande til
fin nåftas död, fom fer honom fara vilfe,
men leder honom icke til råtta, utan han
forgås i oknen, få kan ock den ingalunda vara hos fin Gud utan anfvar, fom
fer fin Chriftendoms broder i okunnog-.
hers toknan vandra på fynda vågar til
der eviga fordårfver, och intet underrårtar honom om fin villfarelfe, eller vi,

(
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far honom på den rätta falighetsftigeti j
på liffens våg. Sadan plikt åligger vai
egenreligen föråldrar, fcholemåltare och
lårare men det tilkommer åfven alla
andra Chritina, fåfom andeiiga Pråfler
at igenom upbyggeliga famtal och undervifningar råcka dem handen. Men
det får ingalunda ftanna vid blotta kunfkapens meddelande; dem bor ock genom alfvärliga foreftållningar, och kåfleksfulla beftrafFningar iåggas deras Vilifarelfe och fyndavandel under ogonenj
med det fafeliga åfventyr de ftå liti hvart
ognableck af lin vandel; de bora upmun*
tras, at uran minfta uplkof vånda
och under en tryckande fyndabörda,
genom trona foka lif hos fin eviga forbarmarej och väri eget exempel, hvarmed vi gå for dem på den rårta liffens
våg, fkal ofvertyga dem, få vål om raöjeligheten af hela hjerrats foråndring*
fom ock af den ftora lyckfalighet, fom
det andeiiga lifvet med fig forer, och
tjena dem til en kraftig upmuntran, at
åfven med tik fåka fin egen falighet.
Hit hörer ock et troger afbojande, af alt
fom kan vara nåftans andeiiga lif fkadeligit, fom i allmånher fker, genom' en
dagelig och trogen forbon hos Gud for
honom, och hans ododeliga fjål oeh
i fynnerhet dårigenom når hän hindras
»ch alhålles ifrån fyndiga «eh forfori»
li 2
fka
*

*
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fka umgängen, och ledes in i Gudeliga
och upbyggeliga famqvåm, fåfom ock

genom den ömhet och det tålamod hvarmed vi bora åfven i deffa fali umgå
med vår jemnChriften, at vi genom et
oforfiktigt nir icke upvåcka fiendfkap
emot ofs, hvarigenom ali utvåg for ofs
affkåres at upbygga honom. Til fådana
plikrers i akrtagande for vår nåftas andeliga lif upmuntrar Apoftelen Paulus
alla trogna på flera ftållen i lina fdndebref: fåfom då hän bland annat fårmanar lina Colloffer: Läter Cbrifii ord ho
rikeliga uti Eder med ali visdom: lårer
och formaner Eder inbordes, med pfalmer
och låffänger, och andeliga vifor i nådens
Coll. 3: 16, och de Theffalonicer: Fbrmaner Eder inhbrdes och uphygger hvar
tben andray t TheflT. 5: 11. fåfom ock de
trogna Ebreer med en ganfka om foreftållning: Lät ofs akta på ofs inhbrdes til
at upvåcka til kårlek och goda gårningar:
Icke öfvergifvandes vår förfamling Jajoni
fomlige jorfed hafva: utan ftvmaner Eder
inhbrdes, och thet thes mer at ff- fen burn
dagen nalkas. Ebr. 10: 24, 25.
,
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Tillåmpningen.
Af detta, fom nu åter i HErrans helinä Namn i enfaldighet fagt år, kuona
minä i HErranom JEfu ållkade åhorare
infe
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infe vidden af detra budet, få vål i an-

feende til der hvad HErren hår forbjuder fåfom ock, hvad Hän befalier,
men lät ofs icke ofverfara defla dyra
plikter med en haft, och återlemna
dem åt glömfkan tilbaka; låc ofs icke
åtnöjas därmed, at genom denna predi»
kan hafva gjordt ofs i vårc forftånd en
någorlunda noga utftakning på råcta begrepet af detra bud, ty får den icke
trånga fig ånda til hjertat, gagnar den
Eder alsinter, utan rorde på råkenlkapsdagen oka fvårigheten af en dom, for
Eder forbrytelfe, då J ej en gång kannen forebåra til Eder enfkyllan, at J icke
verat bätcre; utan ftanner nu hår vid
Hiiret af vär Betrakrelfe, och fcr med
håpenhet tilbaka, på den mångd af heliga plikter, fom i detta budet Eder och
ois allom förelågges. Jag vet vifl at
mången af Eder i fit lefverne gjordt en
lika låtr forklaring ofver detta budet,
fom de Ikriftlårda, nåraligen, at dårmed
ingen ting annat förbjudes, ån at upfäteligen afhånda lin nafta lifvet, Matth.
5: 21, 43. och ciårfåre, emedan de fädant icke gjordt, fåga med den egenråttfårdige Pharifeen Jag tackar tig Gud
at Ja
någon mordare, rbfvare
S tc^e
Luc, ig: n. eiler någon annan grof
mifsgårningsraan. Men fnegler Eder mi
i della Eder i dag fordkrefne plikter,
i i3
i go:
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i gorande och låtande, fom ingalunda
tåla den minfta afprutning, och dem J
under fjelfva predikan lunnit vara i
Guds heliga ord fullkomligen och til
pricka grundade, och efter hvilka både
J och jag en gäng fkola blifva dömde,
Huru hafven J dock i akrragit deffa plikter emot Ede-r Ijelfva i Huru åmt vår*
dat det lekamliga eller andeliga lifvet?
J fvaren mig: hvem år då icke angeiågen cm fic lekamliga lif? Man gor ju
til defs forvarande alt hvad man kan.
Men jag fåger tvårt om: Gud nåde ofs
få viit, fom mången ibland ofs forflör
fin hålfa och förkortar lit lif. Man finner i fynnerher många af rikare och
formognare våxa up i låttja och lefva
i maklighet, och ifrån barndomen fmickra fin gom med kråfligheter, hvarigenom de aldeles forfvaga fin kropp,
och vi hafve talande bevis mera ån et
för ogonen derpå, huru fomlige upoffra
dig få långt åt lina omåtteliga hordomsbegår, at deras kropp och lif fortåras i
en hogft fårdömmelig kottflig vålluft.
Fylleris laften hafver beklageligen tagit,
och tager alt mer och mer ofverhanden,
och i fynnerhet brånvinets omåtteliga
fortårande, fom, utom der, at det gör
många vetdofa och urfinniga, och utfuger ali drinkarenas formogenhet, til
och med klåderna af deras kropp, fortår

och
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och förfvagar åfven kroppen och inålfvorna på dem, at de anringen bortryckas haftigt genom flag, eller långfamt förtåras genom dåraf upkommande vartufoc och andra tärande plågor,
eller ock måfte draga fram et fvagt och
örnkeligit lif, fig fjelf och androm ril
en plåga, och genom alt fådant förfvaga hela tilkommande flåkter, fom
framfödas af få vekliga uflingar. Hvad
mä dock fådana fvara, då HErrans röft
ropar i deras famveten: Tu [kait icke
äräpa och famveret måfte årkånna tufendecals förbrytelfer i alt fådant, och
tillika föreftälla fig med gråmelfe, huru
man fonfkyndat på fin undergäng? J
årbare och fedige, af minä åhorare, ftår
icke långre och med förundran betra.kter deffa uflingars
eller fom vi i vift
affeende torde våga at fåga, fjelffpillingarsöfverhångande olycka; utan kommer fjelfve fram och görer i dag råkenIkap för Edert fögderi eller hushållning
med Eder kropp. Men den ena af Eder
fåger: jag hafver vift hudit til at vara
aktfam om den och knapt vågar mig
urom dören, för at icke ftöra min hålfa;
den andra: jag hafver ingalunda lemnat
mig til låttja och välluften, utan fökt
at vara fiitig och arbetfam.
Rått få:
mine åhorare, men den ena hafver kunnat genom för mycket kiak blifva Iden
1i 4
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och ömtålig, och den andra af för fvår?
arbete förkråffad och förfvagad til lina
lemmar. Hvem kan då vara nog förfikrig och på alla fidor varfam om fin
kropp? Vi må dårföre billigt taga (kuiden uppå ofs, bekinna vara fel och
bedja innerligen om fprlåtelfe, för JEfu
(kuli.

Så illa ftår nu vår råkning bos Gucl
efter detta budet, i anfeende til vår kropp;
men fvaren rnig nu åfven, burn j hafven, mine åhörare, förvarat Eder f jäi?
En långlig, faft föga hugnande förfarenhet har nog öfvertygar mig dårom,
at alt for få kunna lemna mig nägot tydeligit fvar på denna fraga. Störlfa delen veta icke gora fig det aldra minfta
begrep om vårdandet af fin f jål, och
de fom änteligen vilja paliera för flugaft
medgifva, at man bör förfkaffa fig en
förfvarlig Chriftendoms kunfkap och
föra en dygdig vandel, med den tankan om fig fjelf, fom den lagkloka ynglingen hade, då Frålfaren hånvifte honom bland andra åfven pä detta femte
fcudets hällande, och fåga; Alt thettn
hafver jag hailit ifrdn min ungdom ; bvad
fattns mig anna ? Matth. 19: 20. Men om
deras f jål fått lif i Gudi eller ej, om
det lifvet ån år i behåll, når eller hvarigenom det år förlorat, genom hvad
medel detta lifvet bör vår das, uppehällas
och
-

,
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och tilvåxa; och om de nyttjaf dem
eller icke, dårom bar man i vår Chriftenhet föga at vånta något fvar: hvaraf nog tydeligen kan inhåmtas, huru
litet ftorfta delen vårdat fin fjäls förening med fin Gud, och hvad fvårt anfvar de en gång hafva at vånta, för
det de i fin blindher och fåkerhet forfpilt fit eviga vål. Håpnen dock hårvid naine åhörare, och begynner med
bekymmer och råddhäga at fråga: ack!
Hvad fkal jag gora at jag ma få evinnerligit lif? Matth. 19; 16. och åtlyder en
gång i HErrans naitin Eder dyra Fråliares vålfignade råd: Vinlagger Eder
tberom at J kuntien genom npriktig
fyndaänger en lefvande tro och en
brinnande kårlek til Eder Forbarmare
jEfus, blifva med Honom förenade, och
ingå igenom then trånga porien. Luc. 13:24.
,

,

,
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Når vårt eget vå! få illa finnes vårdat, hvad rankan, hvad hopp kan man
då göra fig om Eder ömhet för naftana lif? Pröfver Eder dårföre i dag
åfven i denna delen för en allverande
Gud. Hvad ohyggeligit nåfte för afvund,
håmd, vrede och liftiga ftåmpliqgar emot
naftan har icke mångens hjerta värit?
Hvad för en mordifk upfyn har icke
ofra tolkat hjertats bitterhet, dödande
tiihugg och hotande åtbörder hafva in-
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jagar en dådsråddhåga hos naftan, och
underftundom bar en fmilande lift gjort
andra fåkra, at blifva fångade af Eden
bedrågeri. Det arga hjertat hafver ofta
genom munnen utfprutat etter och galla
nied grufveligafte bannor och hådelfer
emot Edraovånner; cgea arm och nåfva,
hafva värit Edra håmnare, och fynden
har, Gudi klagat, ftigit til en fådan
hogd, at forfåt, flagsmål och mord blifva de fom fliueligen ftdlja tråtan. Sådant
grufveligit ondt hores beklageligen af i
altför många hushåll, emelian makar,
foråldrar och barn, husbonder och tjenare, men i fynnerhet på de naftan otaliga bninvinskrogar, hvilka, faft oråtr,
anfes for fridlyfta ftållen, at få föråfva
ali flags ogudaktighet. Hos huru få
finnes icke den rårta mennifko • kårlek,
det rålamod, den hjelpfamher och medlidande fom i elettä hudet fordras? Den
trogna, den fattiga och fortrykra måfte
fucka och klaga med David och fåga:
Ve mig at jag en fvamling är ibland Me(sk; jag niafle ho ibland Kedars byddsr.
Thet vavder min f jäi längtat ho när ihem
fom friden hata, jag haller fr id, men när
jag talar fä taga the til at orliga Pf.
120: 5,6, 7.
Men ack! hvad ftär hår
atutrltta? Der blifver dårvid fom Frålfaren fjelf fagt: leke hämtar man vindrufver jj terne ej beller fikon af tiftel.
.
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Et ondt tra kan icke hara goda jrukt.
Matth. 7: 16,18. Kan inter HErrans heliga och ffrånga befallning, Guds vrede
och den hotande håmden fåtta fråcka
fyndare i båfvan och nod, ar fåka råddning: alla Guds, och vår af kårlek doende Forbarmares, och alla Hans kara
Apoftlars rrogna och innerliga formaningar til kårlek, odmjukhet och frid
imet utråtta, at upvåcka någon kårlek
emot vår nåfta; få kan det ftorfta 6mhets, barmhårtighers och kårleks exempel, fom gifves i hela verlden, jag menar Frålfarens JEfu Cbrifli kårlek fom ali
kunfkap bfvergår Ephef. 3: 19. kan alt
detta icke förmå dem at ålfka Honom
tilbaka, och nåftan for Hans fkul, få år
alt hopp om deras råddning for 1 orat.,
Men hvad jag innerligen förjer ofver
år det, at man åfven hos Guds barn
måfte mårka et agg och en afvoghec
til hvarandra, fom ftundom kan utbrifta
i trätor och otidigherer, hvarigenom
Chrifti namn och Hans dyra låfa forfmådes ibland mennifkorna. Med hvad
blygd må J icke bekånna Eder ,vara
Guds barn, då J aldeles forgåtit Eder
Frälfares JEfu nya kårleksbud, at J åU
f ken bvarannan tn bardes fäfotn Hän bafver
alfkat ojs. Joh. 13: 34. Nu fåger vår
JEfus: Tbevaf /kola alla forftä at J av en
viine lårjungaVy om f- hajven kai lek inhårdes.,
Mca
,
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Men hvaraf fkal man vai forftå at J
åren det, då detta kånnetekn icke ens
pailar in uppå Eder, utan faft mera de
uppenbara morkfens gårningar, fom
Apoftelen Paulus upråknar för de Galater, nemligen ovdnjiap, kif-, mt, vrede,
trätor tvedrägt ocb parti, Gal. 5: 20.
dem han flutar med et forfkråckeligit
utflag, at aldeles uteftånga ifrån himmelen. Ack befinner då med blygfel
Eder ftora afvikelfe, bekånner den for
Gud och mennifkor, och föker förfoning for Edra ftora fel, och krafter at
forbåttra dem, och beder af vår hårliga
Nattvards pfalm: Tag hovt alt hat och
bitterhet O JEfu jran mitt bjerta: Låt
tnig min fynd ocb otenhet bar ångra mcd
ali fmärta. Mån det vål vara vårdt, at
årmu nåmna något om Eder fkyldighet,
mine ähorare, at befordra Eder nåftas
fjåla-vålfård, då få få finnas, fom draga
nägon omforg for fina egna fjålar?
Vår dyra Fråifare frägar billigt: Kan
ock en blinder leda en blindan; f alla the
icke bäda i gropen? Luc. 6: 39. Så må
man ock fåga; huru år det mojeligit,
at mennifkor, fom fjelfva lefva i morker och otro, intet kanna Guds vågar
och intet vandra på dem, at de kunde
ömma om fina medmennifkors andeliga
vål? Nej, utan tvårt om lårer en beklagelig förfarenhet, at om någon, ge,
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nom HErrans befynnerliga nåd, finge
någon fträla af det aadeliga lifvet i im
fjål, och någor bekymmer i lie hjerta,
at vånda om, blir en fådan ftraxt utfkrattad af audra, och få fnart de märkä, at hän i HErrans fruktan borjar en
vandel, fom år olika med deras, famfåtta de fig, at hata och forfölja et fådant Guds barnj de lågga råd, huru de
med låck eller påck mä förleda honom,
Deras fyndiga lefverne blifver altid en
ftöteften for de trogna, och få upväkra
fjäiar kunna uthårda få många retelfer
til affall. Vi må dårfore här billigt uprepa JEfu mårkvårdiga ord; f e verlde•
na for forargelje fknl och ve tben mennifko
genom hvilka jörargelfs kommer. Matth.
xBI 7- Men finge Guds nåd ånnu rum
hos fådana, at de fjelfva fåge derta lie
åfventyr, at en gång ftanna i hårdt anfvar, ej allenaft for fin egen föriorade
falighet, litan ock for andras fjäiar, få
vore ånnu tid för dem at genom en
fann båttring mota fådant; då borde
de ock med dubbelr alfvare borja at ej
allenafi vårda fin egen fjåls andeliga
lif i fin Gud, uran ock ar troligen upbygga hos andra, hvad de härrils nedrifvit. Dock ligger detta bekymmer icke
få hårdt ålagt någon annan, fom föråldrar och dem fom åro i deras ftälle,
fåfom Regenrer, Öfverhersperlbner, husbonde,
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bondefolk och lårare: hos ingen annan
kimde: det heller utråtca Ia mycket til
andras förbårtring fom hos dem, och
ingen fkördade dåraf fa ftor vålfignelfe
fom de; ty Lårare [kola lyfa fåfbm hiinme
lem /ken och the fom många nnåervifa
och med fit efterdome ieda til rattfaräigbet, fåjom Jijernor i evighet,
Dan, 12: 3. Amen.
•
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11. Regiftret
Ofver de mårkvårdigafte åmnen, hvilka
uti denna

Tredje Volumen blifvit af
handlade»
A.

hvarifrän?Bi.hvad?
'jjfund
g

ven Sabbiten firas 573.

2. foder hat ih. ar åthy föratan fitta i Guds
rans foljeflagare ih. ar
Inis, ar at ohelga Saben fjuWorn fom Ikadar baten 379.
endaft honom fom hy- Andc den Helige, defs fafer henne 83.
liga varkfamhet uti de
Aga at gifva fina bnra trogna 335- at icke fla
en om och mättelig, ar
honom emot ar vår plikt
Foraldrars plikt 427 f478.
äkoran, defs SedoMra o- Arketc, ois ålagt 473. men
rimlig oeh ej fammanbor vara måtteligit 475.
hängande 162, 191.
en fyndares under laÅllmakt Guds, 135 f. 19(5.
gen fåfangt ocb farligt
den fes med trones -6under omvåndelfen 175
f. Sabbats- et rått 374
gon och vid Guds ords
ijus 2T.
f. et or-ltt 383AUmnfor brukelige i fcirfta Arl>etf(imhet,åei’t\\hoiaFovForfamli.ngen 6. nodi- åldrar vanja lina barn
ge ih. bora med andelig 426.
forfiktighet utdelas 7.
ti
vilja de ogudaktige ej
Bamtor hvad ? 324.
gifva ta.
Mvuenhet Guds 134,196, Barmhertigfiet deri liar
262.
JEfus foregått ofs med
Amkin genom en enlkild fit efterdume 12. Gnds
heininä i hufen bor äf- 149 f. en efterfyn for
ofs
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ofs at afven vara barmter 442. vi, at befreda
hertige 273.
Mennifko-lif 473 f.
B.w», hvilka kumia foras Begår fjålens oändel. kununder detta namu 412.
na ej mattas af de oderas plikter emot fina
gudaktigas ara 77.
Foraldr* 434 ff. bora Bekof, alla vara tilddas
ofs af Gud 143.'
tidigt undcrvifas i Chriftendomen 98 f f° r de- Bekymmer fräta de hogras timmeliga och eviga modigas fjålar 78.
välfårds ikull 105, ( fe BeVming deras, fom halla
Guds ord 149. deras fom
Cc.techifhtian och Undervijning) men det forfumöfvergifva alt och folja
mas och upfkjutes lanJEfum
275.
ge at innemot halfva Bemodnnde et alfvarligt at
Forfamlingen går ur ly da Guds bud år beverlden, innan de fitt yis at man ålfkar Gud
kunfkap i Chriftendo226.
jnen joi f. bora vid
Befpottnre Guds och hans
undervifningen fordelas
n-amns, foreftå ftraffocli
i 3 Claffer 11 o. lydige förbannelfer
336 f.
bora Lårare halva, hvar- hevr aktande Guds värks
foVe? 117. deras hjeroch gårningars, en af
tan och tankefatt danas
yåra plikter emot Gud
gemenligen efter Föräl258drarnas Exempel 243Brttk
Gucfs namns rätta 1
Guds, fe trogne och
huru det fker 307 ti
Riitta Ckriftnti. Otrones
oratta 319 f.
och Mörkfens 71.
Barnajkola fe Pedngogie. Bråder åro alla Mennifkor
j Adam, me-n ej alla i
Bedrifgeri: at bedraga getrone, et bevekande fkål
nom Guds namn hvad ?
til broderlig karlek 16.
330.
Befallning Guds hafva vi Bojdfer onda at lata dem
rota fig i hjertat farligt
at dyrka honom 298.
och den bör a'fven för.38,
jnå ofs at dyrka ho- Bon hvad? 310, om Guds
nom 331. hafva Föralnådiga tilfyn ?Ö3- och
drar och barn, at iaktvålfignelfe 268- genom
taata fina inbördes pliken flitig, brukas Guds
,
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rätt 309. j:för

delfe, hurudan? ib. f.
men ej våltalighet 109.
bör ftracka fig til barnens minne 11 o. forCotec/ies Luther?, ehuru
ftånd m. famt hjerta
ratad af fomlige, kan
och vilja 114, 425.
och bor den dock häilj:fr XJndervifnin^.
le hibehållas an forkaCmechumeni
huru deras
ftas 95 f.
Catechet en rätt, hvilka undervifning fkedde i
naturliga och andeliga föritaFörfamlingen 109.
böia fördelas i 3 Clasgofvor hari bör hafva ?
fer
11 o, bvad en Läraf,
106
re bör iakttaga i anfehvad
den
år
Catechifation
ende til deras minne
och hvarpå den bor gå
forirånd och vilja no
f.
från
brukelig
ut?92
ff. ibland dem ftåller
aldraälfta tider i FörChurfurften Johan i
famlingen 93. uttryckefin Son 96.
ligen anbefald af Gud i Saxen en
rätt, hvilken ?
gamla TeiL ib. brukad Ckriftett
af Chriftus fjelf och i 4. defs heliga umgängelfe 45 f. fe Trogne.
den Apoftoli/ka Forfamt
fedan
D.
famlingen
vidmakt hallen af kyrko- Del at taga i näftans nod
år yår plikt 482.
faderna Q4. under Påfyedömet förfummad, men Djuren de of ornuftiga,
grymhet och omånfkvid Reformation uphullighet emot dem förbupen af Lutherus, fom
den i s:te budet 470.
uti fit nit derom underftoddes af Regerande Dryckenjknp fyndig, farlig
och bidragande til lifPerfoner 95. anfes for
vets forkortandesl,46o,
en latt och enfaldig fak
ID3.menutan(kål 104. 486 f. at dertil tvinga
andra är et dråp 467.
deri borde Theologix
Studiofi hafva nSgon Dråp fe mord.
öfning vid Academier- Dueller fe Envigen.
na, fåfom vid Altdorf Dyrk/ni til en fidan har
Gud af ofs ftorfta rätt
.104 f. den bör börjas
med bön til Gud 108- 296. Dertil gifves 4
Skåi 297 ff. fe vidare
dertil fordras e» bere-

Mallan:
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Gndstjenft, Gudsdyrkati.
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Elåndige gifvas många 36*.
emot fådanas kropp och

E)6den odmjuknr de äre-

girigas högmod 79. for fjäl bor en Chriften
lionom ryfer hela nagora vai 5 f. äfven i
turen 454- deri ar den,
anfeende til fådanes e«
gendom 6.
fom fdtter fin förtröftan til Gud, frimodig En enda Gud gifves, ej
flere 189241.
"Dödsflraff kulina och bö- Envizen eller Dueller, for*
budne j 5 -.te budet go,
ra hafva ram ibland
Menniflcor 470 f.
466. upkomma af et
orått begrep om ära el-.
E. t
ler af äregirighet 80.
?
Ed, Edgåiig når loflig
Guds 195.
Evighet
en
rått
vid
genom
315.
Gud, brukas Guds namn
F.
ratteligen ib. oloflig Fader vår år Gud 267.
falfk 325. Eds-fittet Fadder Faddrar ordets
ittfor Gud hvarifrån ? bema~rkelfe 99. deras
316. Sd fint, mig Gud plikteri aiifsende til bar*
na undervifningen ib.
<&c. förklarat ib.
Eftevdåmen Regenters til- Fara at afboja och undvika allfkiöns, ar ofs
ikapa dygdige eller laflfulle underfåtare 95
ålagt 476.
af
Föräldrars
blir
Fel
vara böra kannas in396.
bnrnens hjerta och tan*
nan de kurnia bortlägkefattdanade 243, 431.
gas 156.
goda bor en Laiare gif- Fiendtr til Chrifli Korfs
va 116 f. 245. genom
75 fi
onda drapas ofta an- FJathet dengenom drldras fjälar 469.
pas ofti andras fja'lar
fLgenkdrkk oordentelig ar
469.
,ej annat ån et hat e- Flh deitil böra Föräldrnr
jnot lig fjelf 2a.
vanja fina barn 426,
Egenfknper Guds, fe Ali- Fordran Guds råttfardigmnåt Evighet o, f. v.,
bets, kunde icke förinbegripas under Guds fvinna genom fyndafak
namn 304. Den H6glet 123.
ite Lagftiftarens, fe Lng- Framtid en lyckelig eller
Pftare,
plyckel. beror på ung*
,
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domens rätta och Chri- Foraktarc, deras ftraff 335.
ftel. upfoftran 105.
Furbannelfer ofver fig fjelf
Frudnkare afven i fordna
och anclra forbudne 324
f. dermed hotar Gud
tider 234.
Fruktan h vad? 2 o r .förvanddem fom hans narnn
lad til förtviflan hvadan?
mifsbruka 336.
202. för Gud, en af va- Forbön för. naftan, ar ofs
ra plikter mot Gud 199,
anbefald 483.
210. defs nodvändighet Farenmgcn emellan kropp
och fjål 293. med Gud,
199 f. defs innehåll och
ntofning 20, f. tråldoms Mennifkans fanna lyck202. fordrar kke Gud
falighet 77. faliga föjj504 f. utan barnflig der deraf ib.
206" f. hvilken eftcr Forctraie Mennifkans for
de ofkäliga djuren forfallet ej kan upkomma
af lagen ib. utan genom rnedelft fÖi«ftånd ocli
forfoningens ti 11 am pvilja 121. de Gudomel,
ni n g 207.
iladgars for de menfkFullkomlighet den aldräftorliga 161 f.
fta, finnes hos Gud 194. Fårgåtenket deri lemmi'
och denna ar en grund Mennifkan det goda och
for vår kårlek til hoGuds valgärningar 8nom 213.
FörAdllande de trognas och
Fylltri fe dryckenfkap.
ogudagtigas olika i nödenes tid 241.
Furakt upkommer ofta
af for mycken vänlig- Fårhör Catechiimi, feCdhet 199, 205. för den tech>fation och underfattiga och i lågt ftånd,
visning,
fyndigt; forroaning der- Fårnedring JEfu, for vår
emot 35. för Religion
fkull 270. dcrfore aro
hvarifrån? 91. för HErvi pliktige at lofva och
rans lag ej ovanlig i prifa honom 277.
vår tid i6r. for Guds Fornnftet lager ofs at vi
vårk och hei. ord 320.
bora alfka Gud 211.
enfamt, ar ej måktigt
for Predikan, Guds oids
Tjenare, Gud fjelf och at utfta&a den rätta
de Hei. Sacramenterna
dygde vägen 153 f.
379. for Guds ord for- Fårfiktigket en andelig ibjudesi 3:djebudet 377. akttager en rätt ChriKk 5
ften
,

4
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ften vid allmofors

delande
F&rfoningen

*

dervifa fina barn i falighetens kunfkap 9g.
hålft om Sabbaten 375.
kutina åfradkomma mera godt i denna delen
än.Laraven pg. men deras vårdslöshet. deruti
ftor 99. och ordfaker11a dertil 100.

ut-

7.

at den föka
drifver ofs lagen 153.
genom defs fkedda tillåmpning pj ofs upkom m e r en barnflig
fruktan for Gud 207.
Purjiinlighet ofs ålagd 480.
Fårftånd- vurt bor fyffelfättas med Guds lof och
pris 284- hvad i anfeende til Catechumeners
en Larare bor i akttaga

[

GGiftermål cAyckllga at Mm<
1 pla och fora andra uti,

ar et dråp 466.
GoaAet Guds, ar en grund
Ffirfummelje Larares 340. for vår kårlek til honom
al 3 f. den fer
Fårtriftttif hvadr 23i.uppå Gud hvad? 232. en tfones oga vid Guds
ords ljus ai.
af vara bufvudplikter
.o "s an_>
emot Gud
en rätt Catecbets,
hvilka? 106 f. af Gud
befald 229. grunden til
denna pliktm ar förär alt hvad vi äge, livarfakran derom at Gud
fore vi ock bora dyrka
honom 298.
vardar fig om Mennifkovna och flyrer de- Grymhet emot de oförnufras oden 233. denna
tige djuren forbuden
f6rtr6(ran fmnes ej Kos
470.
de ogudagtige 237. u- Gudalaran bibeliållen ge->
nom de forfta Menni»
tan allena de ratta trogna 238. defs värkan
fkors longa lifstid 125,
genom Noachs Abravälfignad och gladjefull
hams
ocb Melchifedeks
240.
Fördl/lrar, hvad fom med Rredikningar ib, f. faint
Foråldrar forftäs 412
genorri den Moralifka,
Ceremonialifka och Borf. utgSra tillika med figeliga Lagens utgifvanKa barn
hvi\ka plikter de kaiva de 127 f,
st. inkttnga en*ot finä Qydsdyrkan en ratt, Kvilbarn 420 ff. bora un- ken? 30, 296. en fåclan
are
111.

l

1 i

;
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ärevi Gudi piili tige 297 ib. f. til naftan hvad ?
f. bevelcande fkäl dertil
16 f. den fom det hailean iclte alfka Giid 17
331 f. om fattet dertil
underrattas vi ej afförf. ordfaken dertil 23 f.
nuftet, utan af uppenderas ufelhet fom det
barelfen 346. det famhyfer til naftan 24 f.
ma gäller afven om ti- Heaningar, deras Gudstjenft
den dertil ib. en råttfk.
icke ren 32. oiimligfodrar myeken tid 345.
-191.
til en lefvande boraF 6r- Heder böra barn vifa fina
-11 dr a r handleda fina
Föräldrar 434. hvari
barn 425. j-fr Gudsden beftår ib.
tjenft.
Helig, iblan.i Menniikor
Gudstjenft en invårtes 30,
hvilken ? 44.
utvårtes
Guds, 138 f. den
Hehghet
3!,
293.
292.
enfkildt och allman 31,
fer trones oga vid Guds
373. den fenares nytta ords ljtis 21. en fom
fordras af, Mennifkor
371 f. genom defs anhurudan? 144 f. dertil
. daktigabiviftandehelgas
Sabbaten ratt 48, 370. kallar Gud ofs 44.
genom defs för,fuminan- Hemligheter trones, kunnä
de åter ohelgas Sabbaej begripas 72.
ten 378- afven fom ge- Hjelp ■, at meddela har Gud
nom defs biviftande med
både vilja och formåga
förakt 379. en Gudi
235. at utkråfya af ofs,
mifshagqlig 32 ff. 294.
har vår nodlidande naen ren och obefmittad
fta rattighet 481.
33 ff. hvaraf denna i- Hjerta fe Sja'l.
genkannes 36 f. 39. Hhnmslen hyaruti Gud fåGårningar hvarigenom nages bo hvad ? 265.
ftan drapes, hvil k a ? Hogkomji fe åtanka.
Hopp fe Fortroftan.
466 f.
Hotelfe Guds emot hans
H.
Lags ofveHrädare 147 f.
Mnt til Gud, fom har fa Hus Guds, fe Kyvka och
fullkomliga egenfkaper,
Gudstjenft. Larares, deri
borde icke falla på en
böra förekomma efterMennifka. 18- ordfal?en dömen fom vifa mojtil de opånytt-föddas ligheten af en Chriftel.
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H7.Chriflnas Klagan öfver brift hores
altid hos de ogudaktiegna, huru de deri upfora fig 50 f.
ga 240.
Hushunder utgöra med fit Knorrande de otrognas emot Gud och Mennifkor
Tjenftefolk et Samfund
4ic.forftåsunder namn 60 f. 240.
af Föialdrar 414. deras Kommgar fe Regemer.
plikter "424, 427, 430, Korjs Chrifti, fiender dertil 75 f.
433livih Guds humdan ? 3 5 1. Krig upplcomma af äreGrunden til Sabbatens girighet gi. orättmatiHelgande ib. den for ge, forbudne i s'.te 13"vår kropp nödiga, et
det 466.
fkal affömuftet til Sab- Kropp vår bor hafva en
batens Helgande 361.
hvila 362. huru han
uti Gud, bor af ofs
bor vårdas 473 ff. mord
hållas hvar dag 365.
derpä huru det fker ?
Hälfvi, defs forvarande och 459 ff. på andras liuåtervinnande ols ålagt ru? 463 ff.
Kunjknp om Sedelagen,
476.
Hogket et tings, utk-äfver Meimifkan meddelad i
Skapelfen 122. efter falvår Själs vordnad 297.
Hogmod de froltas och belet inveklad i morker
fallandes, kan ej rubba
123. men dock ej alde.
den Moralifka Lagen
les forlörad 124. om
i6g. år en ordfak til
Gud, den forfta en Mennilkas plikt mot Gud,
Syndares longa arbete
under Lagen 175. veriocli grunden til alla de
dens, hvaruti ? 41. defs ofriga plikter mot Honom 186) 198- l Chr£begar hurudana ? 77ftendomen, fe Catecki'
I.
fation och Undervifning,
Jehovnk, ' Guds Namn, Kånjla af fina fel, utom
d. a. Gud fjelf 303.
den famma kan foga
Ifrael, et folk, deras urforbattring väntas 156.
fprung, välfignelfe, 0- Kävlek hvad?
217. år til
tackfamhet 270 f.
fin natur fådnn at han
ej låter tvinga fig 213.
K.
Guds til Mennifkan inhvad?
44.
KaJUlfeu
håmtas
öpfoftran

,
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hamtas bland annat af
de trogne 406. vickre
de Chriftendoms plikemot
valgarningsmäjn.
ter fom lian dem ålagt
ib. och andra fom iom73. Mennifkors til Gud, ma under namn af vår
en af deras plikter mot
nafta och fäledes bora
Gud 210 f. hvarföre
vara ovånner afven älGud den fordrar? 211. fkas 407,48 o-Kärlek til
denna plikt kånnes båGud och naftan oflkiljde af iörauftet o«h upaktig 15 f. 20.
penbarelfen ib. grun- Kärklislusket hvad ? och
derna til denna plikt
hvaruti den yttrar fig
aro: Guds ftora och
20 f. hvad man fkal
oandeliga fullkomlighet
gora for at blifva fräift
från det forderf fom
213 f. lians valgainingar 215. vårt väfendes
denna laft fort ofs uti
och vår valfards bero25 f. 40.
ende af honom 216. Karkksvdrk äro de andeliga offer fom Gud fordenna käiieken möjelig ehuru ej aldeles fulldrai af ofs i N. T. 4..
komlig här i dodlighelivari de beftå 5. vid
ten 221. defs kännedem bor ,en andelig förtekn äro: åtanka och fiktighetiakttagasy. aro
hogkomft af Gud 222.
hos en ratt Chriften
at ofta tala om honom
helige til fit urfprung
med andra Mennifkor
och fåledes olika med
de opånyttföddas 7 f.
223. at fakna honom
och långta efter honom
äro af Gud befalte 7.
hvarföre de tåckas Gud ?
225. bemödande at lyda hans bud 225. til
8 f- belonas af Gud i
naftan en af vara huftiden 9. i doden 10. i
vudplikter 403 479evigheten n, 26.
hurudan den kan och
L.
bor vara i anfeende til
olika Menniikor, fåle- Lag en, nodig 122. defs
des ftörft emellan ägta
åtlydnad beror af den
makar 404. dernåft ebefallandes mer eller
mellan Foraldrar och
mindre vålde ofver ofs
barn 405. fedan emellan Slågtingar ib, cch Den naturhan, otilräcke,

]

jio

lig under omvåndelfen

173-

Den Borgerhga, hos Israeliterna hvad? 130
har til fin vartan up-.
hort-//>. hade fin uprinnelfe af Gud 128-

[

4'

drifve? lian ofs at foka
forfoningen 158- foregifves oratt ej hafva nå-

got foretråde frnmfor

Hedningnrnas Sedolara

161. f. på defs ftranghet ftöta fig fomliga
DenCeremoniaUJka hvad? oratt 165. tillåter inuphafven 130.
gen afprutriing af fin
Den MoraU/ka ellei' Sefordran 166- föregifves
oratt ej forbinda i Nya
dohgen hvad ? 130. kunTeftamentet 169. och
fkapen derom Mennilika oratt at ej hafva
fkan meddelad i Skapelfen ib. oumbarlig någon nytta vid. otnefter fallet 123» är hög vandelfen 172. nyttjas
och helig i ånfeende til
utan ikal til et fyndafin uphofsman fom år
tackelfe 175. at forgafGud 131 f. i ånfeende
ves arbeta derunder ib.
til defs hågtideliga ut-> f. kan efter fallet ej
gifvande på Sinai 140 värka en bårilflig fruktarl för Gud -od>>
f. har en förbihdande
kraft 14a. defs fordran Lagftiftnre Menfkliga geär ovillkorlig och evig menligen ovife 133. ofta vanmåktige
146. och fom ar värkan135 f.
de genom Lagitiftarens
ej fallsn orattvife 137.
hårnd 147 f. och nåden bögfte, Gud 132.
delön 149 f. fordrär
defs vishet 133. alien fullkomlig åtlydnad
makt 135. helighet och
152. fåledes kan lian råttfardighet 138 f.
direcle icke göra ofs Lajter, tygellöfa, ofveranMennifkor, fålde under
dakafla ali fakerhet om
fynden, falige 153; men lii" och egendom 167.
forltorta Ufvet 451,459.
ar dock efter fallet oumgangelig och nyttig,
vifla ftora hafva likfom
Vunnit burfkap på Sabty 1:0 uhderrattar hait
ofs om vara 3 hufvudbatsdagen3B i.och hvarplikter 153 f. 2:0 läigenora Sabbaten på
rer han ofs kanna vara
et fafligt fatt ohelgas
fynder 155 f. ech 3:0 3>82. den fom dem hy
r

j
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fer, fordrar dygder af

Gud 21 r. kallas
och är JEfus Chrifhis
kan eller vii vifa 167.
58 f. defs LarjungaiLefnnd vår bör vara or- -59. och de trogna 60
dentelig, arlig och fkicf. hvarigenom de trockelig 44, 51. en nykna aro det? ib.hvarfore
ter och måttelig ofs
debora vara det? 6* f.
anbefnld 474. hvarfo68 fre? 52.
Lockattde til.fynd, derigeLtf Lifvei, det tärafte af nom dräpas andras ljäslftimmeligt 451, 454.
lar 469.
Fridlyft ftraxt efter fal- Lof Guds hvad? 311. loflet 455. et lån af Gud fjungande Guds nanins,
458-detkkamliga hvad? en af vara plikter emot
ib. derofver liar MenGud 255, i%i, 3"nifkan fjelf icke makt bor /ke af hjertat 255.
80, 458. mord på fit
med munnen 256. altid 257. af ali Guds
eget lekamliga huru
det fker 459 f. på anvark 278 f. allefrådes
dras, huru? 463 ff.
282 f. af ali, Vår fjil
befordrande af fit eget 2-84 f. derigehom brulekamliga huru? 473
kas Guds lurnn rätt 31r.
ff. andras, huru ? 479 Ly eko. af en blind härrder
ff. det Sndeliga hvad ?
intet i verlden 234.
defs utfhickande Lyckfalifrhct, åtrå derefter
eller dodande 46 x, 467 hai Gud inplantiit i
f. vårt eget andeliga bor
vår natur och utftakat
vårdas, huru ? 477 ff.
vågen dertil 1-9. vår,
andras huru ?48 2 .longt,
bar öud påfyftat med
derom hafva dygdiga Lagens utgrfvande 453.
och Gudfruktiga barn' vår lekamliga hvari den
Guds iofte 452. förkorbeftår 454 ff. den fani
tas genom lafter 451,
na hvari den beftår ?
77. de trognas 19. den
».459Ljut, af naturens kanna
ftörfta, at tjena Gud 30.
vi Gud 187 ff. afven at den århålla tror månaf U p p e n b ar e 1f e ns
gen vara myeket latt
190 ff. båda upplyfa
105. den vinnes dåmaii
ofs om vara plikter erått dyrlrar Gud 333.
Formot

sndia fom lian ej fjelf
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mifsbrukas derjgenotvt

ib.
fkal til dei'as iiliiordes plikters iakttaganM.
de 445.
Lydnad för Guds bud och Mahomet defs uppenbarel-<
befallningar, derigenom fer och Alcoran innebrukas Guds namn rätt
hålla tydligt bedrägeri
då
och de uflafte orimligvara
bebor
313.
heter 162, 191.
ftåndig och fullkomlig
314. emot Foraldrarna Majeflåt Guds ådagalagdt
uti Skapelfen 132. defs
aV barns plikr 437.
Längtan efter Gud, et tekn forhärligande 178. fit
dertil at mau ålfkar
Gudoraeliga aflade JE*
fus under fin fårneHonom 225.
"Låra falfk, forbuden i
drings-tid 275.
andra budet i Lagen Medborgare olycklige bora underftodjas 6. fe
329. fe Gudaldra, Lag
den Morali/ka.
Underfåtare.
Lårare förftås under namn Medluknde et Chrifteligt
af Foraldrar 415- rättofs anbefaldt 481.
fkaffens 49 f. deras Menederi defs uphof och
plikter yo, 92, 98
forfkräckelighet 326 f»
100 ff. 110 ff. 186, Minne hvad i anfeende til
Catechumeners af en La424, 427, 431, 433.
oforfarna 176 f. hafräre bor iakttagas 110 f»
va ftor fkuld uti den Mifsbruk Guds Namns
huru det fker? 317 f
okunnighet och laftfuila lefnad fom herr- Mord på fig fjelf hurtf
fkar ibland ofs 243
det fker? 459 f- uppå
340. bora i fådant fall andras Lekamliga t lift
fker det med hjer a
båttra fig 244.
Larobnk en ny i Chriften» och hvad derunder hodomen at infora betanrer vifes 463 f. med åtbörder 464. med ord
keligit t)6>
Lofte om longt lif, hafva 465 f. med gärningar
dygdiga och Gudfruk466 f. mord begås äftiga barn 446, 450 f.
ven på naftans fjäl 467Lögn, defs uphof 315, huru det fker ib. f.
326- huru Gutls namn Mofes ai trovaidig 163 fet
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Mhtlightt i mat och dryck
ofs ålagd 474; i arbete
afvenfå 4751

C
fyndare

4
ut-sn at

tlllifrå

predrka Lagen ib. ff;
fokes forgäfves genom
egen rattfaidighet 1754
Nåd; detrögnäs och ogudNamn Guds, hvad dermed aktigas olika forhållande'
forftäs? 303 f. bödå den ar å fårde 241;
ia alla Ma nll i/k o r Nåje dermed upfylla de
prifa 255. och ej vantrögnä finä plikter och
hedra 6'i- huru det af fkyldighefei" emot Gud
ofs fkal rätr. brukas 307
62. naftan 63. och fig
ff. jsfr Gudstjenft Gudsf jelfva 64. nojde aro de
dyrkan, aktas ringa i trogne med fin lott och
Chrifrenheten 295, 33S fkilja fig derigenodl
f. ordfaken ti! defs mifsifrån de ogtidaktige forri
I jelfva mifsbruäldrig aro f6inojde24oä
bvuk3i7.
ket 319 f. genom Guds
O.
ii am n bedraga hvad ?
330>detrögnas trofrefullå 'Obarmhertighet år alla tioch faliga formån af Guds
der gängfe 36* ftrångel.
Faders och JEfu Namns forbuden 37.
åkallaude 3 34»
Offer iG. T. rieras hphof,
NatUren bar vitrne orri eti fortfåttning, ftadfaftqjfe
Guds varelie i§7 ff.
och andarnll 31 voro.icNie Lättien j oin Ungdoke Gud tackeligä dä hemens
imdervifning i la Gudstjenfteil fnttes
Chriftendomen, underuti dem allenå ib. 1
flodes af Churforften N. T. fordrar Gud af
Johan af Saxeri och ofs endaft andei. Offer
Hertig Ernfti Gothä9si fådane årö TlOll, BoNytta Lagelis treggehanda
nen Tålamod m. m.
153 ff. for fin egen borå rneii i fyunerhet kdfde trögna vara verldel&ks-verk 4,12. hväifore
nes ljus 65 f. någon och huru deffe fiftvarkelig for fig fjelf namde Offer åVo Gudi
hai- Gud ej pafyftat med behagelige vifes gf. åt
Lagens utgifvande 453» verldenes Afgud hvilka?
ir. Tnckoffer 312. LydNaVogvundat och rättfknffens begrep deroni 172 tiadsoffer 313 f.
f. utbjudes forgåfves jt OkunmgkeriChvi&endomen
tU,
Horn. E Voi Uh St. 4.
LI
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allmanna orfaken dertil Plikter de Chriftendoms,
år en fruktfam moder
fom Gud ofs ålagt, vittua
for Fynder och lafter ib. om Guds omhet, och biOmbeflitnnde fe Bemodande. draga til vår valfard 73.
vara, om deiii underrittar
Omforger et af verldfligabeofsLagen 153 f. deras fortungat hjerta kan ej rätt
helga Sabbaten 389.
mål äro fyra hufvudfaOo mv and a och opånyttkehge 177 f. 1:0 Gud
fodda hata Gud och
178 f. 2:0 vi fjelfva 179
hvarfore? ig f- deras F. 3:0 vår nafta ib. f 4:0
Klrleks- vark äro icke andra /kapade varelfer;
helige tilfit urfprung 7. fufom Ångiarna 181 f.
Örd Guds hvad? 308. inoförnuftiga djuren 1826
iiefattas under Guds Vara emot Gud i gemen
namn 305- genom defs
185 f- beftå deri at
fiitiga och arklaktiga kanna honom 185' ff
nyttjande brtllcas Guds at frukta honom 199 ff.
at alfka honom 210 ff;
namn rätt 308. defs
at fortråfta uppå honom
foraktande 320-hvarigenom Sabbaten ohelgas
228 ff at tilbedja hooch
nom
genom
arga
377.
251 F. at loffjunga
ftickande dråpes Naftan nans namn 255 f. at fe
på lians vark och gärnin»
- 4<55 fOrdning eller ordenteliggai-258 f- at dyrka holiet pålägges Mennifkan nom 25)6f detroghas29;
af funda fSrnuftet 52. finaupfylladetrogna med
vifes henne af hela hanoje 62 ffi Foräldrars
turen 53. anbefalles af
och barns inbordes hväriGud fjelf ib. f. utan den fräh.?4'ip. Foräldrars
kiinna ej Samh å 11 en
hvilka? 421 ff. barns?
blomftras 54.
434 ff. om andra
Otro livari den vifar fig Mennifkors i olika ftånd
och hvarigenom rrian fe Regenter, Underfdtare
Itan foifhlla deri 22.
Husbonilcrtkc.&c.åe fkål
Fom bora formåForäldrar
Pedagogiev i Soknar och och Barn til deras plikters
iakttagande 442 ff.
Byar, deras nodvändigPris
fe lof.
liet fovfigtiga inrlttande och lattnad för La- Prådikofätt Paftor Forftrarne 103.
mans oratta 174.
,
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R.
Regcnter innefattas under

ordet Foraldrar 413.
tilfkapa genom fina efterdomen dygdige eller lafffulle medbörgare
95' 39°" 43 2 Deras
plikter emot underfåtarena 424 427, 430
432.
Regering Guds ofver Meiinifkorna 233 f.
Rdddhåga för Gud 202.
y& fr uh an; en tralaktig i gemen hvarifrån?
205.
Rdttegång Guds med (it
Folk 71. Mennifkans med
Gud ib. när och huru
den bor fkje ib. f.
Rnttfdrdighet Guds, 138 f-197. denfer trones ogon
vid Guds ords ljus 21.
kunde ej forfvinna ge>

,

-

,

[

ntgafs pä Sinä! 355,
grundadt i Guds hvilä
351. har ej i fin natur, utan genom Guds
vällignelfe foret r a d e
framfor de andra dagarne i vec-kan 352 f.
firas i Chriftenheten ej pä
7:de utan Sondagen, och
det alt ifrån Apoftlarnas
tid 355 f- med hvad fkal?
359 f. defs firande ålagE,er ofs äfven den for
vår kropp nodiga hvilan
361. firades i gamla

Teftamentet ganfka

-

,

fträngt 367. Ifiän defs
yttre tvång åro vi befriade i def nya 368 fbyareft faledes i gemeii
fordras en otvungen och
h j e r te 1 i g Gudsdyrkan
369. defs ratta helgande 370 ff", defs ohelgande 376 ff. 396. defs
nom fyndafallet 123, iielgande
vilja några goden hämdkräfjande 147
ra til intet 391 f. men
f. den belonande 149 f.
biotta ärkännandet af
Mennifkans egna, ufel defs helgande är ej til—och otilrikel. 175rackeligt, här fordras
Rvfvcren den botfiirdiga, ock värkffällighet 395.
hans exempel bor ej foljas i anfeende til bät- Sacramentenm de lieliga,
trings-tiden 25.
innefsttas nnder Guds
Namn 306- deras mifsS.
brtik 321 f.
Sabbnt, Hvihdag hvad?
Saknad af Gud, et telen
351. Defs Helgande lidertil at mau älfkar hoka gamalt med verlden
nom
22#.
350. och fåledes icke
ofsålagd 48*•
Sahmoäkhtt
förft borjat du Lagen

4*

]
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SdligAet fe Lyckfalighet.
Sgrnfund et fädant utgo,

ra Fåräldrar och Bam

ti(fammans4io. Husbon-

der och tjenftehjon ib.
Ofverhet och Underfåta-r
Det heliga
ie 411,
Manna Samfund ib. aiIa deffa hafva någpt gemenfamt 412.
samkdllen Janina ej blorm
ftras da laflrer och oordenteligheter utofvas
54, dä nngdomens upp-

foftran vårdslofas 105,
och då lagar icke gifvas
ellei- icke efterlefvas 170.

Sammanhfnad

I

de råtta

Chriflnas dageliga hariidan ? 50 f.

Samqvåm, deri låta rätta
Chriftna arligenoch JkicJtelieen tilgä 51 f.
Sanfdråiifiu Guds 1,97, den
ier trones ogon vid Guds
ords ljus ji.
Sat an, i deå våld ofverlåmna % Mennifkorna
obetankfamt 324.
Sedolag fe Lag. Sedoldra

[
vai-, har nåra forening med kroppen 293.
är varkfam 297, roreS
til vordnad for det fom
år hogt och forträffeligt
ib. af verldfliga omforger
betungad, Jean hon ej
ratt
helga Sabbaten
389. rnåfte forbättras och
forådlas genom nåden

Sjjl

om lafter Ikola förekomrnas 463. vår egen kait
dräpas, burn? 467 f.
men bor bevaras, burn?
477 ff. vår naftas drSpes, når? och af hvem?
467 ff. men bor af ofs
bevaras, huru? 483 ff.
genom en arg och elak
dräpes naftan 463,
Sja^amordare hvillfa ? 468 f,
Shapelfen deri forekomma
detydiigafte fpår af Guds
Majeftät 132,, defs an-

damal 178*
Skicklighet hvad? 47 f.
Skola fe Pedagogien,
Skrift den heliga, fe Ord,
Skyldighet fe Plikt.

Sldgte et vanartigt aro de
Ogudaktiga 63 f. mitt
Seende fe Betraktande och ibland detta har Gud
fatt lina faarn och hvarTilfyn.
Stgneri fe Vid//ceppelfe.
fåre? 69.
Sinnen vara utvårtes, hvad Stadgar de Gudoml, af et
fom dem forekommer oandeligen ftorre vårde
rorer ofs ftarkare an
an de Menfklrga 161 f.
hvad forftandet foreftålforeftå dera fom
. * el ' 23,
mifsbruka Guds Naitin

fe

Lava.

StraJJ

tydfmorä fe mord,

336.

§trång-

3
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Strånghtt fårmycken åftadkommeren tralaktig
raddhåsra 2:5.
Styrelje Guds, feßegering.
Stdmplingnr til naftans ftcadande, äro et diåp 466.
Svdrjande fe Ed.
Synd vär, lare vi at kanna af Lagen j
5 f f.
Syndafallet defs bedrofveliga foljder 151.
S.fker/iet fullkomlig for ali
fara gifves icke hår i
dodligheten 203.
,

[

Tilbedjande Guds, ar en

af vara plikter emot
Gud 252. ofs allom
ålagd3s3- bor fke med
hjerta och mun 2S 2.
med anftandiga åtborder 253 f,
Tilfyn Guds nädiga, bön
derom 264 f.
Treenighst den Gudomeliga 194 f. defs åkallande faligt for de trogns
334 fTrolldom livad? forbudeu

318.
T.
T<ick, tackande et fom vi Trogna deras falighet 20.
deras Gudsrjenft Gudi
are Gudi.fkyldige, hvad ?
312.
Tai Guds omedelbara i G.
Teft a m e nt e t 47. oin
Gud, et ttcken dertil at
man älikar Gud 223.
Tempel fe Kyrka och

Gudnjenfi.
T'd fordras til

.

vara före-

behagelig 30. äro verldenes ljus 59 f, gora ali
ting utan knorr 61 fafven utan tvekan 64 f.
devas af villigbet och tularnod m. m. utmärkta
upförande mot Gud, fig
fjelfva och naftan 62 f.
de upptagas ej allena til
Himmettk utan äfven
Jordifk ara 83 fTron foregifves befna ofs
ifrän lagens efterlefvande men orätt 1691
Trovdrdigket, Mofis 163 f.

taganden, då Gud kan
gora alt hvad hari beliagar i et ognabliek
344. mycken åtgår for
at lara kanna Gud 346
f. åfve n f å til denna
kunfkapens utöfning eller en fann Gudsdyrkan Tråtor de otrognas emot
Gud och naftan 61.
347- hvilken bor anvandas härtil? 349 ff, Tro(t for Enkor och Faderlofa 40 f,
"lidsfördrif, tivarmed Sabbatsdagen ovifligen for- Tucktomdftare hvad ordet
i Grundfpråket betyder
notes, forbudna 385.
Tjenjl, at vifa fina Fora'l15 g. en fådan til Chrifti
fokande ar Lagen ib.
- år barns plikt 439.
LI 3
Tve~
,
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Tvekan tvifud, de otrog-

vande på Sinai ftort och
fant 162 f.
nas 61. utan den gora
de trogna alt 64 f.
Ungdomen blir illa upfo-r
ftrad 242 f.
Tålnmod ofs ålagt 481.
Torft efter ara, fe aregt- Tjppenhnrelfe någon trodd
af de flafta folkflag 190,
righet.
den hednifka huru orimlig ib. f. den MahomeUmgdngelfe de Chriftnas heliga, hvari den beftår? tanfka afvenfå 191 ff.
den Gudomeliga åter
45 f. hvartil den ftrac3ier fig 48 f. hvarfore hoe, värdig och Majeftäden bor vara helig ? 52. tiik ib. utaf den famma
anbefnlles vi at alfka
JEfu heliga 55.
Vnderjatare forftås under Gud 212 f.
namn af bqrn 413. de- Uppfvftran at gifva fina
ras plikter 436, 438, bnrn en Chriftelig år
F6raldrars plikt 423.
.
44
Undervifniug i Chriftendo- Uppfornnde de trognas villiga, tålmodiga och
men bor vår nafta ujukiirleksfulla emot Gud
ta af ofs 432 f. bor
62. fig fjelfva 63. och
och kan fke halft oin
naftan
6q.
Sabbaten 375. der til
fordras mycken tid 345. UJeiket deras fom hata fin
nafta 24 f.
nodigifrån de yngfta åren
Lagens hogti.,
fJJtvfvande
fe
Cnte98)
91
477.
Sinai, , et bedeliga
på
ckifation- Undervifningsvärket mycket uphjelpt vis til defs hoghet och
helgd J4of.
i fednare tider 96 f. äfven uti vårt kara Fadei>
V.
nesland 97 f. men deri
finnes dock annu ftora Vakfamhet en andelig å'
brifter i fynnerhet hvad ofs ålagd 47g.
påForäidrarsomforg an- Vave!fe'en beftandig, veta
de trogna fig ej hafva
kommer 101. derpå bei denna ver Iden 65,.
ror en lyclrelig eller
Gud s, derom vittnar
olyckelig frnmtjd, en
fäll eller ofall evighet 105, verldsbyggnaden och he426. defs fi-ukt och uyt- la naturen i§7 ff- och
tn 118.
1S!B. ej mer å'n en enVtidervårk Vid Lagens utgif- da Gud 185- faftan be,
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ftående af och i tre Mennifkorna., vår fprfs»
kran derom är griinPerfoner 194.
Vevlden den Phyfifka eller den for vår fortroiian
hela haturen vittnar om til Gud 233.
Guds vai-elfe 187 ff. Våg den nya Salighetens
den välluftiga huru den genom Qvinnohes fäd
irppforer fig ? 41. den 123.
hogfårdigå huru? ib. f. Vålfård vår beror helt och
mau fkal ej vara af
hallit af Gud och är en
verlden, ehura i verlden grund for vår Mrlek til
42- i denna hafva de honom 216.
trogna ingen Varaktig Vålgårnihgar Guds hvad?
ftad 65. defs ljus ärö de 249. äro dels allmannå
ib. dels befynnerliga
trogna 59. hvarfore de
böra Få vara ? 65 f.
250. aro oråknelige ib.
Vidjkeppelfe hvad? 328. innefattas under Guds
forbudit 329.
namn 305. for deffä
Vilja-, hvad i anfeende til
aro vi pliktige st tilbedCatechumeners af en La°ja Gud 251. at loffjunrare- bor iakttagas tl4
ga lian namn 255. fe
f. Guds, at hjclpa 235. på hans vark och gärvår, bor fyffelfattas med
ningar sjg. atalfka hoGuds 10f2g5nom 215. JEfu emot
;

VMighet, vähilja, dermed
gora de trogna a!l ting
få emot Gud 62 f. fom

ofs 276.
Vålhtfl verldens

hurudan?

4*-

figfjelfva 63. och Fdlfegnelfe Guds hvad ? 269.
naftan 64.
med hvad viltor den gifemot

Vislut Guds 133, 195 f.
ves ofs ib.
den fer man med tro- Vånlighet for myclcen fones ögoii vid Guds ords
der af fig forakt 199.
ljus 21 f.
Vår k Guds, äro ftora
Vittnesbord de trognas är och förträffeliga 2581
Gudomeligt, hvad de ve278- bora noga betrakta i anledning deraf 65.
tas af ofs 2585 2781
Vard en om om fina barn, innefattas under Guds
är en af Foraldrars plikt
af dem alNamn
om
vart
la
bor
Gud
lofvas
lekamliga
ijg,
420.
lif hurudan vi bora haf305. nti firta äv Gud
va? 473 ff. Guds om underlig 259. ffrfkråcke-
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Mig och fruktansvärd
260.
Vårkfamhet vår fjåls 297.

fkulle lefva ib. f. Meii*
nifkors hvsd? på defe
forvarande beror en ftor
ö
del af deras lyckfalighef.
;
den ftorft.a attjetia
AkorAre komma under 455.
Gud 30*
namn af barn 415. deÅra Sann och falfk 47.de
ras plikter 50, 436»
ogudaktigas fåfångelig
439 44itil fin befkaffenhet 77
Akalla» hvad ? och åtikillf. fkadelig til fin varkan
nad fian Bon 309 f.
79 f. fordomelig 83- til
Alder de förfta Mennifkors ära upptnger Gud fina
höga, bidrog til bibarn ej allena ihimmelen
behållandet af kunfkautan åfven på jorden ibi
pen om Gud 125.
f. begäi derefter när lofAtanka pi Gud,' of t a ligt? 84återkallad, bevis på iär» Årcgirighet, ellei - fafariltk til Gud 222* på Sabgeligt bef>;ar efter åra hin.
baten, anbefald uti de
derlig i vår fanpa/ lyckorden Tdtik pä; forklafalighef 77. fqder, af fig
ring ofver dem 363 f. oro ocli rriånga iafter
f'åAthnrder, gehom vrediammrnfkar de hogiiiödi*
ma drapes naftan 464.
gas ägendoni ib. friar ej
fVån fjukdom dod och
A»
o£ä!iliet 79. ar or&k
evig
Agodelar fin.i iäga de ögudFortorneife
til
Bö. til enviagtige ej vara tilråckelige
ge eller dueller ib. f afat gifva AHmofer af 12.
nnd och liat g 1 f. å'r foi-. fäkerhet til vara
är en buden Och fordoinel.
83»
de!, af vår lyckfalighet
formaning deremot 85*
af
Gud
ibi
fridlyfte
456.
Årlig hvilkeii? 45 f.
Anglar huru vida de aro
foremål for vara plUiter
131 f. de heliga lofva Ofuerket fe Regetit.
Gud 281'
Öga tned Kroppfens kait
Åra Guds.j af khvii k e 11
mäti ej fe Gtid men vai
den kan, befordras 331
tned fårftåndets och troforhärligas genom
lies vid Guds ords Ijus
pandet »f forimftiga Cre21,267. Guds barn hafatur
121. och genom
va Gud for ogonen 22.
den Lag hfarefter de Guds allfeende 262>
,
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